
NATUURLYKE HISTORIE (5k4 I

UITVOERIGE BESCHRTFING
DER

DIEREN, PLANTEN
E N

MINERAALEN,
Volgens het Samenstel van den Heer^ ^ V qT.

Met naauwkeurige Afbeeldingen,

TWEEDE DEELS, TWAALFDE STUK,

De BOLPLANTEN.

^.2 Ci^)



INHOUD VAN DIT STUK,

rr/DS jfFDEELING.

De BOLPLANTEN.

ï. HooFUST. De Eigenfchappen der Bol-

PLANTEN in 't algemeen en die der Bloem-

bollen in 't byzonder;als ook de hoeda-

nigheid der Ltlieachtige Bloemen, BladZi *

n. HooFDST. Befchryving van de Drie-

MANNIGk Lelie- OF BoLPLANTErf,

dat is , die drie Meeldraadjes hebben ;

gelyk de Gejlagten van Grocus , Ixia,

Gladiolus, Antholyza, Iris, Comme-

lina, enz. —— t

III. HooFDST. Be/ehryving van de ZesmIN-

KiGE BoLPLANTEN, tot d« Nar-

cisfen, LeliSn, Tulpen, Hyacinthcn,

Tuberoozen en andere Lelieachtige, zo



• ift als uitheemfche ; gelyk de verfcheidt

Soorten van iiffidil!et], Ajuin, Look;

de Am ryllisfen of Lelie- en Tros^

Narcisfen , L jEmanthus , Crinum en

veele andere , zo Kaapfe als Oostindifche

Bloemen j van ongerneene fraaiheid , be'

hooren* Bladz. 117

IV. HooFDST. Befchryving der Manwïvi-

CE Lelieachtige o/ Bolplanten;

der genen , naamelyk , wier Bloemen de

Meeldraadjes of op den Styl zittende , of

op eenigerley manier daar mede vereenigd

hellen ; als daarzyn^ de verfchillende

GefiagtenyanStmddktüldendergelyken,— 45>

V. UooFDST. Befchryvins van eenige Lelie •

ACHTIGE of BOLFLANTKN, Welke tOt
,

de vêorgaande niet bel/ooren
, naamelyk

het Water -Ukh of ZwaaüeDblcemen,

AAN.



AANWYZING der PLAATEN,
en der Bladzyden,

alwaar de Figuunn aangehaald of befckreeven worden.

Plaat LXXVll. Afbeelding van Drie-

MANNice Lelie- of Bolplan-

TfiN. . . tegenover Bli<iz, fj

Fig. u IxiaCorymbofaXGetuilde) Ziebl.ii.

O, De Bloem vergroot.

2. /rifl 5cf//am, (Hyacinchige) i/.25.

l. De Bloem vergroot.

3, Ixia Gran(lifloia(^Gïooibloemigc) bl.ig.

PLAftT LXX^MII. Afbeelding van Daie-

MANNiGE Lelie, of Bolplan-

TEN, — — — 32

Fig, I. Ixia Secunda, (Eenzydige) bl. 33.

2. Ixia Tubulofa, (Pypbloeiiiige) bl, 36.— 3. Ixia abbrtviata. (Kortftylige) hl. 41.— 4. Ixia Campanulata. (Klokbloeraige)i/,42.

Plaat LXXIK. Afbeelding van Drie-

MANNiGE Lelie- of Bol»

PLANTEN. 49

Fig. I. Gladiolus recurvus. (Orasekrom-

de) . hl. 49.— 2. Gladiolus Lmaceus.(Lsneachtige) bl, s$.— 3. Jntbolyza Caryophyllacea, (Anje-

lierige. .

Plaat LXXX. Afbeelding van Drie-

MANNIGE Lelie- OF BOLPLAN-



fig. 1. TTitusfeuxia Atfiata (GehaardeJ M. 91.— 1. Thalangium Spicatum (Creaaird.)W 115.

a De Bloem aat merkelyk vergroot.

—*- 3, Anthericum Bulbine. . fc/. 353.

^
Een Bloenjblaadje met het Mcel-

Pi.aatLXXXL Afbeelding van Zes.

MAWNiGE LkLIE- OF BoL-

P1.AN 1 EN. tegenover Bladz. 1 29

Deeze en alle de voorgaande

zyn Kaapfe Plantgewasfen,

— 2. Crmz ^//itiV/ F/oj : de Bloem

van de Bolzaadige Haak -Le-

lie. . bl. isf.— 3, Crinum anguJlifoHum (Stnalbla-

dise.) , bl. 165.

Waar van de Bloem vergroot

by A is afgebeeld,

Dceze beiden zyn van 't Eiland

Java in Ooftindie.

Plaat LXXXIF. Afbeelding van Zes-

MANMGE Lelie- ofBolplan-

TEN, •
" "— 181

Fig. I. AmaryUls dubia (Tw'yfelagrige)

van de K i^p dtr G ede Hope. hl. m,— 2. LHhifn Japoniéum (Japai fche

Lely- Bloem.) . bl. 245.

3. Ornithogalum duhium (Tïvvfe!.

£^htig Vogelraelk) vau de Kaap. bl. 309.

Plaat



Plaat LXXXIIL Afbeelding van Zes-

MA^NICE Lelie- of jBolplan-

TEN. . tegenover Bladz, 335

Fig. I. AsphodelusCmofus. (Bladerkroo-

nige AfFodi! ,) Een nieuwlings by

myuitKaapfc Bollen gebloeid heb-

bende Plant , dus van my genaamd

ithus viridis (Groene Hya-

de Kaap. bl. 372,

a. Aletris Japonka. Een

panfch Kruid.

Plaat LXXXV. Afbeelding

MANNioE Lelie- Of f

Fig. I. Bloemen van dc Masfonia, eene

nieuwlirgs , door den Heer Thük-

BERG.'^us gcnoeinrle Kaapfe Plant,

mt de Hortus Medicus alhier , Let-

ter 6 , c. . bl. 424.— a. Het Melanthium Spicatum van

den Koogieeraar D. van R -ven,

door LiKHJEus Sparrmannia ge-

tytel I , tot de TAreehuizucii of

Veelwyvigen behoorende. bl. 430.

De Bloem van deeze Vrou.

welyke Plant , ziet men eens in

middellyn vergroot by d , en die

der Mannelyke of Twecüagiige



by a ,
vyfmaal in Afmeetingen

3, Een Plantje, datdriemannigisof

drie Meeldraadjes heeft, by my
uit Kaapfe Bolletjes gebloeid heb-

bende , en Houttuynia door my
geheten bl. 448.

De Bloem van 't zelve is by e

vergroot.

Plaat LXXXVI. Afbeelding van Man-
wïviciE Lelie of Bolplan-

TEN. I .

fïff. I. Orchis hicomis (Tweehoorn ig

Standfclkruid. hl. 455.
~-2. Orchis Cornuta (Gehoornd

Standelkruid.) . bh 45(5.— 3. Satyrium Capenfe (Kaaps Zakjes-

Bloem.) . bl. 502

Deeze drie zyn allen van de

Kaap gebragt ,en de Bloemen vindt

men by o , J , c , met aanmerke-

lyke vergrooting, afgebeeld.



REGNUM FEGETABILE.
HET

RYK DER PLANTEN.

VYFDE CLASSE.

L I L I A.

L E L I E-A C H T I G E

O F .

BOLPLANTEN.



BESCHRYVING
DER

PLANTEN.
FD E A F D E E L I N

De BOLPLANTEN,

L HOOFDSTUK.
De Eigenfchappen der Bolplanten in

algemeen en die der Bloembollen in 't hyzon-

der ; als ook de hoedanigheid der Lelieachtige

Bloemen.

«^JS^olgens myne Natuurlyke Methode

P xr Ï5 maaken de BoLPLAKTiN de Vyf.

^ ^
jij de Afdeeling uit. Deeze fchikking

Sfc;^:©$2^ rust op de voorftelling van den Heer
LiNNiBus , door wien de Leliën, met Bol-
'tortelen i als Hovelingen worden aangemerkt

in het Ryk der Planten , pronkende met hecr-

lykeStaatie- Kleederen, enz (*). Koning Sa-
lomo was in alle zyne heerlykheid niet zo

prag-

f*) Zie -t ir. DKKL8 , I. Stuk van dccxe JV^Wvéi



2 KïGEHiC HAPPEN
V. pragtig opgetooid als de Leliën des Velds C*}.

Afdeiei..
Bolplanten , in 't algemeen

;
gelyk de Leliën,

Hoofd- Tulpen, Hyacinthen, Narcisfen en anderen,

STUK. maalren , inderdaad , het voornaamfte Sieraad

der Bloemhoven uit.

De Men onderfcheidtze, door haaren^oMït^m
Boi>roiieU jpr^j.j^i

^ ^j^^gjg Kruiden. Deeze is

,

volgens de fchrandcre aanmerking van onzen

mddcr , de Winter woonin,; van het jonge Kruid

,

^at daar in voor uiterlyke belediging of kwet-

sing befchermd blyft, even als in de Spruit of

Knop van andere Planten, Gemeenlyk zit de

Bol beneden aan de Steng ,
gelyk de Knop

of Spruit om hoog. Hy is by (bmmigen uit

veele op elkander leggende Schubben famenge-

lletd , gelyk in de Leliën ; by anderen uit een

vaste of vleczige zelfilandigheid beftaande ,

gelyk in de Tulpen ; maar dikwils in een me-

nigte bckleedzels fplytbaar , gelyk in de Hya-

cinihen, doch inzonderheid in de üijens, Prey

en dcrgelyken.

Dit zyn de eigentlyke Bolwortelen, of Bol-

len ,
zogenaamd ; by welken LiNNiEüs ook

zodanigen gevoegd heeft , die uit een reeks

van famengefchakelde Plaatjes of Schubbea

bcftaan: gelyk die plaats h:eft in de Orobanche^

Martynia en Adoxa , welke Kruiden , als niets

hebbende datze tot deeze Afdecling betrekken

zou , zo wel als bet Tandwortd , deswegea

dus

(} Matth. VI. vj. 21 , aj.



5D «iR. B O -L ? L A W T E ÏT, 3

'Jhs genaamd j reeds befchreeveti zyn. Ik breng

hier , veeleer , ook de zodanigen t'huis , wier
AfOESLi

Wortel knobbelig is en de Blóem Lelieachtig , ^ïoofc
gelyk de Jris , Asphodtlus en anderen 5 zo wel *tus,

als fjmmig'. n , die alleenlyk Vezelige Wortels

hebben , wanneer de nioem dezelven hier toe

fchync te betrekken
; gélyk de vermaar. ieToua-

•(EP-oRT ook dè zodanigen tot «yne Klasfe van

LelieacJttige Planten heeft gerekend te behooren*

Eene eigen ichap , welke de Planten vandecze t.-,;-e'oè

myneAfdeeling allermeest verbindt 3 is dat zy
door het opfchieten uit den Wortel van byna schcutep»

alle de reeds befchreevene vcrfchillen, 't Is

iedereen bekend, dat de Hyacinthen i Tulpen»
Crocusjes , enz. liit den Bol een fpitfe Scheut
maakeo, die zig allengs verhefFende de Stengel

óf Bloemftecl wordt. Andere Planten gcevea
twee Zaad blaadjes uit, welke zig aanftonds vün

c'én fpreiden , gelyk men dit duidelyk in de
Erwten , Boonen en andere Haauwgcwasfen
ziet. Ik heb daar van voorheen omftandig gc-

fproken , en het verfchil tusfchen de Zaadbiaadjes

cn Zaadkwabben aangetoond De cnder-

fcheiding der Planten , in dit opzigt , is van

20 veel gewigt, dat daar op het geheele Kruide

kundige Samenftel van dcrt beroemden Hoog-
leer A vanRoyen rust (t). üok heeft

onze Ridder daar van den grondflag gemaakt

zyncr

C*) Zie ir. Deilj, I. Stok, bladj. 114-110,

(t; Zie 't Mlfdc , Uiiz. 199 , 200.

A 1
II. DIEL. III. STUK.



De Kigenschafpei

Ifcraar , voigcns . nog to*

ook de Ptamen ruidtuin

gefchikt zyn. Dc i crh heiden

zig van zelf, en bcho^ n b i,.rbiykcl^ k tot ooze

voIgCDde Afüeeliog. Dc Palmboomen heb ik

reeds in den sanvang deczes U'crks, als een

uitmuntend en geheel by2onder Hag van Ge-

wasfen, dat zelfs den voorrang van de andere

Boomcn verdient , voorgf rtcld. Maar tot de-

zclven h.idt gczc-de Hoogiccraar Flnnten, zeer

weinig naar dczcivcn ri;c!vkcnJe, nlïecniyk om
dat zy ook zekere l^lo;m- of VruRtfchcede

(.Vpai/ja) hebben» of wol fc-jts wegens dc manier

van grocijing, i'huis gcbragt. Dus bctmk zyn

Ed. daar toe niet alleen dc Pifang of Bananncn

en dc vcelcrlcy Gcmlier- of dcrc;c'ykc Planten

,

maar ook dc vcrfchjilcnde Gcni^nen van Kalfs-

voet, Speerwcrtel ,
SlangckruiJ cri anderen reedt

befchrecven ; baiteo cn behalve de Drieman-

nigen , Iris , Gladiolus , Sifyrinehium , Ixia ,

Xyris cn negen Gcnagtcn van Planten , tot

de



DBR BOLPLANTEN. 5

de Manwyvigen behoorende , waar van de Orchis V.
^

en dergelyken de voornaamften zyn. Deeze
^'Y^'*

laatftcn heb ik, benevens Dogcenige weinigen , Hoofd-

die naverwant fchcenen te zyn met onze Af-»TUS«

deeling , hier t'huis gebragt.

De Lyst is voorheen gegeven C*) : en uic

dezelve blykt, dat van my hier zullen befchrecven

worden byna alle de genen, welke in de zevea

Natuurlyke Rangen van Orchidee ^ Enfatce

»

Tripetalodecs , BenudatcB ^ Spaihacece, Coronarm

enLiliacea, door den Ridder vervat waren (f^.

Ook komen 'cr de meefte Lilia in, van den

Heer vANRoYEN,en byna alle die derKlasfe

van Lelieachtige Planten by To c r n ef o r t.

Des myne Afdeeling, in deezen , aan de be^

naaming taamelyk voldoet.

Ik moet alleenlyk nog iets zeggen , ten opzigt De Bloem,

van de Wortelen en Bloemen, üoiplanten heeten

de meeften, wegens den Bol , die, als gezegd

is, het jonge Plantje, Scheutje of Kiempje ia-

fluit. Dewyl men in de Erwten eo Boonen niet

alleen , maar ook in allcrley Zaaden , het toe-

komftig Gewas reeds in 'c klein, of als in mi-

niatuur , en in de Knoppen der Boomen zelfs

de Bloemen , ja de Meclknopjes door *c Mi-
kroskoop ontdekt (4-); zo is 't niet te verwonde»

ren,

(*) Zie't voorg. XI. Stuk, hhót, 4«.

Ct) Zie II. D. 1. STOK, hladz. 177-1:^.

(l) MA. Ohfirv. Mkf„mt>iquts du Baron DE GUicmw»

Ï.XI, XII.

A 3
U. DKEL. Xir, STUK.



<6 De E I g s h s c h a ï» u e n

V. ren , dat men van ouds reeds in de Bollen eea.
ArDEEL.

f(,}jgjs vernomen hcbbe van de Bloemplant, da;ir

Hoofd» in verholen. De ontwikkeling van ésx Kiempje
»i:\}K. vereifcht vogtigheid , welke de Bel in 't ee; st

,

doorgaans , genoeg in zig befluit , om cene

Scheut tc maaken ; gelyk men die 's \\ inters

in de Tulp- en Hyacinthen - Bollen en anderen

waarneemt. Ja fommigcn , gelyk dc €• 'chi^.

cums, maükcn buiten dtn Grond zelfs Bloem

;

doch anderen hebben daar toe het behulp der

Wortelen noodig, die in eenigcn zeer t'ur , kort

en Vezclachtig, in anderen dik, lang en fc-ppig

zyn. Van dit laatde geeven de flyacinthen

ons een voorbeeld ; waar uic teven? blykc, dat

die Wortels zekerlyk influrperde VVerkiuigen

zyn, gelyk de Wortels van andere Planten

De Bloembollen, voor 't overij^c, zyn van

veclerley figuur. Men vindrze byna Klootrond-,

gelyk in de Hyacinthen van boven, zo wel

als van onderen placüchtig , pclyk in de Impe-

riaal of Keiztrs-Kroonen; langwerpig en van

boven fpits , gelyk in de Tulpen en anderen.

Sommigen beftaan als uit twee Bolletjes boven

elkander, gelyk in de Grocusfen, öfuittwee

halfronde , wederzyds , waar tv/sfchen dc Sten-

f;el uicfchicc, gelyk in de zogenaamde Kievirs-

Eijeren. Ook vindt men 'er, die naar ccti,

Hondstand gelyken , in de Plant van dien naam.

Mee&tai

(*; Zifi ir.yn, I. Dmls , I. Stck van izczz Nataurlykt



Meestal zynze met een byzonder Vlies, van V;

vcrfchillende Kleur , paarfch , roodachtig of

geel , cn ook wel graauw , hekleed ; doch Hoofd^

fomtyds naakt , als in de Leliën, enz. «tuic.

De Bloern deezer Plantqn is, in 't algemeen , lcüc.

Lelieachtig , dat is , zo ï o u r n E F o r t dezelve
ajoé'Jf^

befchryfc , „ «f uic zes, zelden drie Bloem-

„ blaadjes beftaande, of zesdeelig ingefneedeD.

„ Haar is eigen , dat dè Stamper of iCelk

ovcrgaa tot een Vrugt of Zaadhuisje, altoos

3, in drie hokjes of Celletjes verdeeld. Zodanig

zyn de Elotmen der Tulpen, Hyacinthen ^

V, Aflbdillen , enz. die Lelieachtig genoemd

„ worden, niet alleen, omdat het grootlte deel-

„ derzelven eenigermaate naar de Leliën ge-

„ lykt , maar ook ora dat zy altoos een diie-

„ hokkige Vrugt , gelyk de Leliën , agterlaa- •

ten (*}.'*

My-ne AfJceling bcgrypt vooreerst de zoda »

rigen uit de Klasfe der Driemannigen , v, aar

van regen Geflagten; ten tweeden uitdeKlaslï;

der Zesmannigen , vvaar van de meefte en meer

dan dertig Gcilagten : ten derden , behalve

het Standelkruid en dergelyken, uit de Man-
wyvigen van de Twintigfle, nog drie uit an-

dere Klasfen en dus elf : \ welk voor deeze

Afdeeling, in *t geheel, mee de bykomeiidc en

ingevoegde, by de zfjtf/j, Geflagten maakt, die

ik nu gaa befchryven.

. . II HOOFD-

(*) TOUBNF. In^. RtS Jbri. p. J4J.

A 4
II. DEEI.. XII. STIX»



Befchryying va?irfeDRiEMANNiGELELiK
OF BoLPLANTEN, dat is , die drie MeeU
draadjes hebben ; gelyk de Gejlagten van Crocus ^

^Ixia, Gladiolus, Antholyza, Iris, Commeli-
na, enz»

rzal myn hoofd weinig breeken , om de be-
naamingen van deeze Bloemplanten te ver-

duitfchen. Men kent dezelven
, meestal, ia

't algemeen , door geheel Europa, 'c zy zonder
of met cenige verandering van Tongval, by
de Latynfche of Griekfche Kruidkenners naa-
men; gelyk in 't byzondcr blykt in het hier

eerst voorkomende Geflagt ; naamelyk

C a O c ü s.

De Kenmerken zyn , een Bloem , cHe zig
jls zesbladig voordoet, doch alleenlyk een
Trechtertje is , in zes deelen gefneeden ,opgeregc
gaapende. Het Vrugtbeginzel , daar bereden,
in een eenbladig Scheedje vervat , heeft een
Styl, zo lang als de drie Meeldraadjes, en
deeze Styl verdeelt zig in drie Jange orage-
boogene Stempels,

T9i



OF BOLPLANTEH, 9

Tot deeze bepaaling behoort dat Plantje, V.

welk de gewoone Saffraan uitlevert. Hetzelve Afdeelj

maakt de eenigfte Soort uit, waar toe de zoge- Hoorê^

Eaamde Crocusjes onzer Bloemtuinen als Ver-sruB.

fcheidenheden zyn t'huis gebrast (i)- Men
^J-^^

onderfcheidt?;e by den naam van Herfst - Crocus , s^tivus.

om dat de andere Voorjaars- Bloemen zyn, en
'^^"'"^

geeft 'er den bynaam aan, als een Plant zynde,

die geteeld wordt , niet alleen ia jde Ztiidelyke

dctlsn van Vrankryk, in Griekenland en Italië,

maar ook in Switzcriand , in Ooftenryk en zelfs

in Groot Brictannic. De Ridder ftelt haare

Katuurlyke Groeiplaats in Thracie , op Rotfen

in Portugal en de Pyrcneen. Daar, immers,

groeit een fVilde of Berg Crocus , diedeBbera

van deTamme, doch bleekcr heeft, zo Clüsios

aantekent.

Men plant de Saffraan by gcheele Akkeren

uit jonge Bolletjes voort , niet uit Zaad , zo
R AY aanmerkt: des de bynaam, van C Baü-
HiNus ontleend, weinig ftrookt. Evenwe!

kan zulks goed gemaakt worden , dcwyl men
die

O) CrscMS Spath3 univalvi Radicali , Coroüa; Tubo Ion-

i impofito , Tubo longisfimo. R.

Afat. Med. 27. H. Oif. 18.

IS. C. B. Pi>t. 6s. DoD. Fempt. atl 3. LCB. If.

H7. Cu>cu< Verrus Jatifoliui. I- Xr. & 1l.VI. C. B.

DOD. Pmpt. 114, IJS. LOB. Ie,

lU DIEL.
A 5



10 D R I E M A N N 1 C E L E L I E

V. die Bolletjes, als zaaijende, op de Akkers of

in de Tuinen ftrooit of plant Om 't vier-

HooFD. de Jaar , zege Tabernemont, graafc men

jTüx. in 'c Voorjaar de Wortels uit, en vindt dan by

ieder vyf of zes jonge Bolletjes , die men in de

Schaduw droogt en tegen den Herfst weder in

de Aarde fteekc. Men achtte de Saffraan, dio

by Weenen in Ooftenryk geteeld worde, niet

minder dan de gene , die in Itaüe groeide

»

volgens Matthiolüs; doch de gene, die

wy gebruiken, komt hedendaags uit Vrankryk,

alwaar zy meest valt omftreeks Lyons, als

ook in Languedok en Provence. Niettemin

wordt zyin Engeland ook uitmuntenJe geteeld,

en zo menigvuldig , dat zeker Diftrikt, in 't

Graaffchap Esfex , deswegen den naam van

Saffron 'Walden , dat is Saffraanwoud, voert.

Bier dient dit Gewas, als 'c ware , tot berei-

ding van het Aardryk voor Koorn : want de

Grond is 'er zo vrugtbaar , dat dezelve, na

een driejaarigen teelt van Saffraan, agttien of

twintig Jaarenlang, zonder Mesten , zeer goede

Gerst voortbrengt (f).

re Volgens de befchryving van den grootea

j^'^^'^' Kruidkenner Ray, heeft de Saffraan een Bol-

worteltje . van grootte als een Hazel- ofWalnoot

,

met een gryzen of Afchgraauwen Bast van buiten

bekleed

f*) Seritur Radicis Bixlbo. PHN. Scritur autem dcpofitis

Radicum Bulbis. KK\.

(t; Zie de Befchryving ya^ Grwt - Bntwnnie : Tegenv;.

Stast : li. D. bi, 17.



O F B O L f t A N T E K, ïï

bekleed en van onderen gehaaird met veele V.

Vezelen. De Bladen, vyf of agt in getal /^^j^^^

zyn van een Handbreed tot een Span lang >HooFDr

zeer fmal en geftreept. Daar tusfchen fchieeSTüK.

in de Herfst een kort Stengetje , met één©

Bloem 5 die als uit zes roodachtig paarfcb

blaauwe Blaadjes bcftaac , in wier midden zig

zes Draadjes vertoonen; drie regtopftaandemet

geele Meelknopj'^s , de drie overigen een weioig

laiigcr dan de Bloembiaadjrs , zo d;itze buiten

de gefHootene Bloem rec^s een weinig uitileeken

en als dezelve open is ter zyden uit hangen*

Deeze katflen zjn van boven bieeder dan

om laag, met byna on/ igtbaare Tandjes op zyde ,

Ornnje- of Vuurkleurig uit den geeien rood , e»

Jïiaaken ingezameld, een weinig gedroogd zyn-

de , de Safiraan der Winkelen uit.

Deeze Drogery, wier ilerk afverwends gecle

Kleur, Geur en Smaak, ten overvloede bekend

is, bezwaart, in groote veelheid gebiuiktzynde,

'het Hoofd en doet flaapen , doch by weinig

tevens in een trekzel van Thee genomen , weke

zy de Geeften op , en doet dikwils de Hoofd-

pyn of bedwelmdheid overgaan. De Ouden

plagten veel gebruik te maaken van SafFraan-

water en Saffraanwyo , laaiende de SafFraan zelf

in openbaare byeenkomften firooijen, toe ver-

frisfchinge. Men Echtze in de Geneeykundc

Zweetdryvende , Hanfterkende , Windbreeken-

de en tegen verfcheide, zo Borst- als Iloofd-

kwaaien, dieniiig. Haare Pynftillcndc kragt is

dikwils

XX. DSEL. XII. STOK,
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V. dikwils waargenomen , en ten dien einde worde
Afdeel.

als tot rypmaaking van Gezwellen ,

Hoofd, onder Pappen gemengd, of op zig zelve, met

STUK. Wyn of Water
,
tegen de Pynen der Kraam-

vrouwen a op het Lyf gelegd ; terwyl 2y tevens

den Brand vcrzagt en de inwendige Rotting

wederftaat. Men heeftze ook , ter bevorde-

ringe van den arbeid in een jnoeielyke Kraam

,

met gewen fcht gevolg ingegeven. In de Geel-

zugt is zy van fommigen gepreezen en, om de

Kinderpokjes te doen uitzetten, wordt zy dik-

wils van het Gemeen gebruikt.

DcTmin-' verfcbeide Steden in Switzerland teelt

Crocusfen.jQen jjg SaiFraan ook, volgens den vermaarden

H ALLER, die aanmerkt, dat zy de Bloem
veel grooter dan de gewoone Crocusfen, en den
Styl veel langer gehoornd heeft , ook veel

aangenaamer zynde van Reuk. Deeze , die een

voornaam Sieraad van onze Bloemtuinen, ia't

vroege Voorjaar, uitleveren, komen, in 'twil-

de , op verlcheide plaatfen van Europa voor.
*

By Kadix, in Spanje vondt C L u s i us dezelven

op lugtige Heuvels in January en February

bloeijende. De Heer H a l L er hadtze op de

.

Switzerfche Gebergten , daar men zelden zo
vroeg reist, in verfcheidc Togtcn niet gevon-
den , tot dat zy hem voorkwamen in een fpon-

gieuze geelachtige Grond , van welke maat
weinige Dagen te vcoren de Sneeuw was af-

gefmolten. De Kleur wasgemeenlyk wit, van
boven en van onderen Violet , doch buitcn-

diei



t>F BOLPLANTEN»

dien waren *er ontelbaare Verfcheidenheden , V;

wat kleiner van Bloem dan in de Crocusfen^^^f^^*'

onzer Tuinen , welken hy allen , op 'c voor- ffooFor

beeld van onzen Ridder , famenvoegde (*^,«tük.

De Geele, mee groenachtige Streepjes, wordt

ook op de Alpen gevonden, en van deeze te-

kent Bauhinüs zes, van die met andere

Bloemen elf Verfchcideiihedcn aan , naamelyk

CrQCusfen die niet gsel zyn.

1. Met een paarfch bonte Bloem , gemecniyk zes-

,

doch ook fomtyds agtbladig.

2. Met een groote paarfche Bloeia.

3. Met eea witte Bloem , die paarfchachtige A-

deren of zelfs de punten paarfchachtig heeft

of zwarte Streepen.

4. Met wit bonte Bloemen.

5. Met Bloemen die uit den paarfchen Violet zyn ,

op verfcheide manierei gemengeld , fomtyds

met blaauw of ook met een weinig geel.

6. Met gevulde of dubbelde Bloemen.

7. Met meer dan ééne Bloem op ieder Steeltje ,

en wel paarfch -Violet met witte of wit met

blaauwachtigc Streepen.

8. Met kleinere wit bonte Bloemen.

9. Met kleinere paarfchachtige Bloemen.

io» Met Afchgraauwachtige Bloemen.

II. Met Colorabyne dubbelde Bloemen.

(*) Oinn£s quotquoc funt Helvetiz cives , in Alplbiu lec-
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Crocusfen die geelachtig tyn*

i. Met geheel geele Bloemen ,
liooger ofbleeko :

en ook dubbeld.

ï. Met Goud - ?eele.

3. Met bleek geele Bloemen.

4. Met geel boute.

5. Met Goud- geele geftrdalde of géftreepte, én

6. Met dubbelde geel bonte Bloemen.

Behalven de gewoóne Crocizx heeft ^eHcer Ni

L. BoRMAH^üs, onder de Kaapfe Piacicn ,

opgetekend die, welke door den Heer Maller

is afgebeeld, onder den naam van Bulbotodium,

hebbende geele of Violette Bloemen; ais ook

een Driebloemige Crocus. Deeze heeft de Bloe-

men eens zo klein als de gewoone en door-

gaans drie op een Steeltje ; de Bladen Haa5r-

achcig duii : de Bloemen zyn ook geel of Vib-

lec (tJ, De eerstgemclde is door L i n n ^ n s

tot dc tweede Soort van Ixia bettokken*

I X I Al

Welk GeHagt de Wortels geheel vaü eene

Vleezige zelfftandigheid en Bolachtig , doch

veelal niet zo regclmaatig rond , dikwüs naar

Aardappeltjes gelykende, cn ook wel Schubbig

heeft , in de meeste Planten , hier toe bc-

hborende , welke van Kaapfe afkomst zyn.

Dé

AFDEKLé
II.

8TÜK.

(TJ Froir. Fl. Cgpen/tu p.
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Dc Kenmerken, die hetzelve onderfcheiden, V,

zyn een zesbladige , gaapende Bloem met ge- '^j^'

lyke Blaadjes; waar in, behalve de drie Hoofo«

Meeldraadjes , drie byoa opgeregt uitgebreide •ï'"*»
.

Stempels vervat zyn.

Hier van komen de volgende Soorten , thans

in deezc orde geplaatst, voor.

(i) iKia met dé Steng eenblotmig , ongebla- i.

derd, zeer kort.
^J^;^

Deeze, welke door den Leidfen Hooglecraar tige.

D. VAN RoYEN, is waargenomen , zou naast

overcenkomltig fchynen met de Afbeelding en
befchryving van den fchranderen M 1 l l e r ,

door wien gezegd wordt, dat het Bloemfteeltje

naakt is. Dus kan dezelve dan niet tot de be-

paaling der volgende Soort , waar zy ook t'huis

gebragt is, beboeren. M i ller merkt teregt

aan , dat zy van de Crocusfen verfchille. De
Stempels zyn als in de volgende. Mouglyk
hcefc de Koozekleurigheid der Bloemen aan-

leiding gegeven tot den bynaam. Uit Zaad
van de Kaap was zy in Engeland gefprooten»

(2^ Ixia met een zeei kurce eenbloemi^e Steng

,

hoekigs Stengbladen en zesdubielde Stem-dimm.

^elf, Europifche,

Som.

fi) IxU Scapo unlfioro apkyllo bremfmio. S^/?. Nat.Xlt.

Cen. 5«. Veg. Xlil, p. js. üulbocodimti, MlLL, Ie, i6o.

ï» 240.

(t) Ixim Scapo unifloto bxcvlsfimo , Fol. anguUttI Cauli-

IIi Deel. xii. stuk.
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Afdeel
Sommigen hebben dit Plantjes dat op de Ge*

^Tl!
'
bergten der Zuidelyke deelen van Europa groeit >

Hoofd- onder de Crocusjes geteld ;gelyk het by Glü-
*^"'^*

s I ü s voorkomt raet den naam van Smalhladigi

Voorjaars- Crocus, By den Heer A. vanRoyei*

was het de tweede Soort van dat Gcflagt , ea

werdt door het korte Bloempypje onderfchei-

den. B A ü H I n us noemde het , met C ol UM-
NA3 SifyriJichium^ dit fmalbladig is cn kleiner,

met een groote bonte Bloem. Tournefort
dndelyk , heeft 'er den naam aan gegeven van

Bulbocodium , dien de Ridder hier tot een by
naam gebruikt.

Het is , volgens dien Kruidkenner, een Plantje

met Grasachtige Bladen cn een groote witte.

Lelieachtige Bloem , in zesfen gedeeld en aan

den bodem geel, wier Stamper een langwerpige

Vrugt wordt (t)> in drie hokjes verdeeld, die

ieder een rond Zaadje bevatten. Column

a

befchryft het dus.

5» Wy
Mis , Stigmatibiis fextupUcibus. Bolbocodiutn Pedunculis nu-

dis unifloris, Fol. Sabal. longtsfirais. MiLL. Ie. Cio»

cus Spatha diphyll» Sp P/^f I p. iK. Crociu Flore

Ftuaui impofito , Tubo brevi. Roïen Lugdi. 41. Crocus

Vetnus anguftirolius quartaï. Clus. Hifi. I. p. zog. Ctocui

Vernat minoi teitius» tUsp» P* Sifyiuichiutn miaus an-

guftifoUum, Fl. majoiCTariegstto. C. B. Fia, 41. Sifyt. Ai»

pienfium. Col. Eepir. 11. p. 5. T. 7, f. i. Bolbocodimn

CrocifoUum &c, ToüEM. Cir, 50.

et) Dus is 't dan Hemdsbreedte van MÜlers BuIboe$iium,

*t welk het Viugtbcginzel w blykbaai onder de Bloem heeft g

veilchiUendc.
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^, Wy hebben deeze Soort , die met de ^-
,

minfte laauwheid der Lugt uiifpruit, in de ^^^^^

Maand January bloeijeDde gevonden in 't Hootui

Kafleel Aspra , weleer Casperies genaamd,

„ in 't Sabineefche. Uic eén Bolletje, dat vry

„ groot is , fchiet zy vier Blaadjes die gefleafd

„ zyn, maar byna Biezig fmal. De Bloem ,

„ als die der Saffraan in figuur «n reuk, ea

„ groot naar het Plantje gerekend , is nogthans

kleiner dan der gewoone Crocus, wit, fam-

„ tyds met paarfche punten en altoos aan den

^, bodem geel. Drie Meeldraadjes zitten 'et

„ in , met dikke langwerpige geele Knopjes en

eenen witachtigen Styl in *c midden die zig

„ boven in zes L.n;2;werpige Slippen verdeelt»

Ook is de Bloem veranderlyk van Kleur."

LiNN^üs zegt dat het Kaffige Scheedjes

hecfc , van laogte byna als de Bloem , welke

blaauw is met een geelen bodem.

(3) Ixia met de Steng eenbloemig , ///? Bladen ^'1^*

De^envnrmig pn fJt> Rchr^dc rapplg. mifora.

Deeze en de volgende zyn Afrikaanfch of

van de Kaap der Goede Hope afkom ftig. Een

geftreept gefcbcur J Bloemfcheedje hadt dezelve

en de Bloem was Violet met een zeer kort

Pypje. Gedagte Hoogleeraar, D. van Roven,

heeft

(i) Ixia Scapo unifloro, Fol. Enfifbrmü.us Spathl laceti.

Até>nt. t7. Ixia Fol. Gladiatls glabxis , Caule unifloro. Mltl^

Di^. 1J8. T. 137. f. I.

B
II* D£EL. ZII. SWK,
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V. heeft dezelve aan den Ridder opgegeven. Zy
^^'^^j^^'is ook door Miller afgebeeld, die aan-

HooFD' nierkt , dat de Bladen vyP of zes Duim , de

iiVK, JjloemftetJen vier Duim lang waren. Ik heb ten

Eenbloemige, die de Bloemfteel rond en duo , byna

even zo lang als de Bladen heeft , welke Gras-

achtig fmalzyn, tien Duimen lang; de Blotmen

geel van Kleur: dus van decze drie verfchillende.

r IV. (4) Ix^^ gttuilde gejleelde Bloemen en een

iymbo%
tweefnydigen BloemJieeL

PLAAT
* Volgers den Ridder is dit een Plantje van

Lïxvii.cen handbreed hoog, dnt de Bloemen blaauvv,
* getuild, met tweekleppige Kelken heeft. Zy
wordt befchrceven ^ als de Stengel een half

Voet hoog hebbende, plat, twecfnydende, om
laag met een Vliezige Jïchcec'e , in 't midden

een of twee Dcgenvcrmigs Blaadjes , die op-

fiaan en geribd zyn , met den eenen rand om-

vattende, korter dan de Steng. Het Tuiltje,

ann 't end , uit meest twccbloemigc Steeltjes

bc ftaande. De Bloemen hebben haar eigene

,

Eyronde , tweebladige , overblyvende Scheed-

jes, en zy zyn blaauw. De Heer N. L. Bür-
mAnnus merkt aan , dat in deeze Soort aan-

merkelyke VerfcheideDhcdcn voorkomen , die

men voornaamelyk van de medefoorten onder*

fcheidcn kan, door onregelmaatigc, tweeklcp*

pi.

f4; Ixia Flor. Corymbofii' pcdunculatiï , Caulc anclpiti.

'Urn, Atad. IV. p. jco. UuRM. Fl, Cap, Pndr*



pige Schccdjes , welke ongelyk zyn , cn dc

Bloem , zrgc zyn Ed. , is in allen paarfch-

achtig.

Met de voorgaande befchryvirg komt nage-'

Eoeg dat Kaapfche Plantje , uit myre Verza-

meüng , overeen , 't welk hier nevens in Fig^

I, Plaat LXXVII. is afgebeeld. Ik voeg

'er by , dat het Bolletje met verfcheide Rokken
is bekleed ; dat de Meeldraadjes langwerpige

Meelknopjes hebben en dnt de Styl korter is.

Homp , driedeelig of men drie Stempels. Ik

vind de Kelkswyze Scheedeblaadjes niet onge-
Jyk. 't Geopende Blommetje vergroot, by a,

wyst duidelyk de deelen der Vrugtmaakinge aan.

(5) Ixia mei hoofdjes - Bloemen en rappige

Bloemfcheeden»

De oudst bekende is decze van dit Geflagt,

als zynde allereerst en eenig , door den beroem-
den Riddjr, onder den naam van Ixia in dc
Cliffortfe Tuin voorgefteld en dus befchreeven.

De Wortel IsVIeezig, langwerpig , met Veze-
len. Wortelbladen hecfc zy menigvuldig. Li-

niaal - Degcnvormig , een Span lang, glad : veele

cnkeldc Stengetjes van een Voet; Bladen aan

(S) 1^1^ Flor. Capltnt-s, Spatius laccris. Isia. H. Gif.

Aftic. Capijc Lanato Pluk. Jifanu j>8. i79* T. 19$,

f. j. CUBM» Fl. Cap. Prêir^ p. i,

B 2
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V. deze! ven overhoeks , weinig in getal, naar de
Afdeel. vVortdbladen gelykende , omvattende , wier

Hoiro- fcherpte naar de Stengel ziet, cn de boven ffe

STUK». Bladfcheeden zyn nan den rand grys, haairig,

rappig ,
geevende eenza^me Bloemdeeltjes uit,

met Bloemen , in rappige gryze Hoofdjes ver-

gaard.

On.'icr r.n een 7ou hirr het j^frikaanfe Wol*

legras met gtwolde Hoofdjes, vmPLUKEi^ et,

volgens hem, te betrekkcü zyn; doch dit ver-

fchi'c, in de Afbeelding, grootelyks van die,

welke de oude Heer Burmannts, onder de

Afrikaanfe Planten , gegeven heeft van dit

Plantje , waar tce ook de andere onvolkomene

van P LU KEK ET , onder den naam van klein

Ethiopifch SifynrichiiLm , dat niet Takkig is

,

met geplooide en geribde gladde Bladen , door

zyn Ed. is betrokken Zyn Ed. merkte

aan , dat tusfchcn de Schubben der Bloemhoofd-

jes , die met Wol gevuld zyn , veele zcsbladi-

ge Roosachtige Bloempjes voortkomen , de

Blaadjes plat ,Tangwerplg en gelyk hebbende,

blaauw van Kleur , die verwelkende zig fa-

menvoegen , en een Eyrond driekantig Zaad-

huisje bevatten, dat driehokkig is, met een

enkcid rondachtit^' Zaad in ieder hokje.

(6) Ixia

() sifyniichimn iEthiop. &c. PlüK, ^/«. M?» T, ji^

fig. 7. Niet T. 15. f. 7.j
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Cö; Ixia met Degsnvormigo Bladen, ê^'
. JJ;

gaffelde Bloempluim m gejtcjlde Bloemen, jjf
*

. ^, . , HOOÏD-
Uit Oostindie komt dceze, die in China alSg^.^^^

een byzonder fieraad der Bloemhoven na-?e-

houden wordt. Zy heeft, gelyk de anderen ,/^^j|C*;.

een Bolvvortel die overblyft en jaarlyks deezc ' chinee-

Bloemen uitlevert, welke van de f aayrten zyn^'^^*'

in dit Geflagt. De Afbeelding van Ehret,
door den vermaardenT r e w uitgegeven , toont,

met haare Kleuren, zulks aan. Ook worde deeze

Bloemplant , als iets raars , in de Europifehe

Kruidtuinen gekoellerJ , en in 'i Franfch genoemd

ia Bermudienne , naar den Latynfchen naani

Bemudiana , welke door T o u R n e f o r t aan

een Geflagt gegeven was , wegens een Planc

van de Berraudifche Eilanden, die 'er in ge-

ftalte eenigszins naar gelykt.

De fchrandere Tekenaar E h r e t hadt de

Afbeelding overgezonden onder den naam van

Afrikaanfch Sifyrinchium met Iris - Bladen ; doch

dit was in twee opzigten mis ; alzo 7.y tot het

Sifyrirchium niet hehanrt pn geenszins afkom-

ftig

Croceo eleganter pumftato.
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flïg is uit Afrika. Aan de Kust van Malabar
' fchynt zy zeer veel grooter dan by ons te

vallen » wordende de hoogte aldair op eers

Mans langte gerekend. De Bla:*cn omvatten

de Steng en hebben eensanmerlvciyke breedte:

zy zyn met veel Ribben overlargs voorzien en

loepen puntig uit. De Bloemen komen fomtvds

gedcr, fomtyds roodervoor en van aanmerke-

lyke grootte 5 altoos met donker roode of

Bloedkleurige Stippen en Vlakken getekend.

De Styl , die een driedeeügen Stempel heeft

,

wykt van de Meeldraadjes af. De Vrugc is

een driekantig, driehokkig Zaadje, dat in lede?

holligheid verfcheide glinfterend zwarte rond-

achtige Zaadjes bevat.

(7) Ixia met Liniaak Bladen , in de Oxekn,

Boldraagende
, overhoekfe Bloemen en zy-

*" delingfe Meeldraadjes.

Door de byzonderheid, van Belletjes in de

Oxelen le draagen , munt deeze uit . welke ,

gelyk de volgea^e^ „aan de Kaap der Goede

Hope huisvest. Zy heeft Grasachtige of fmal

Degenvormige Bladen die opftaan , met een

verhevene zydftreep. De Sttngel is een Voet

lang , rond , met twee of drie Bladen over-

hoeks, welke ieder, in de holte aan de Stengel,

een klein Bolletje bevatten. Aan den top der-

zei v«.

(7) IxU rol. LincatiI>HS, Axillis Bulblfcrïs «cc. Am. JcmI

17. p. joo. lilLL. It, lil, T. iii, f, »,
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zelve komen twee of drie Bloemen , over. W
hoeks , ver van elkander , ongefteeld, in en- ^^^"^

kelde , tvvccblcdige
,

rapp:'ge Scheedjes vervat. Hoo/o-
Üe Bloem is Klokvorm'g bleek mee een geelen"u&,

bodem , in zesfen gedeeld , en voorts met de

dcelen der Vrugtmaaking als in de andere Soor-

ten. De Wonclbolletjes ïyn zo rond en e/Fen

niet , als in de eerüc,

(8) Ixia met Liniaale Bladen en eena bogtigè .vrrr.

veelbloemige Bloemtros^ itó^f"'

De Bloemen van deeze zyn witachtig, aan

dfn bodem geel , van buiten Violetachtig
, zeer

veel in getal en dus te famen als een Tros

uitmaakende. De Bladen zyn glad. Het Bloem-

ftengetjca een Voet lang, is rcnd, van Bloem

tot Bloem een weinig geboogen , en dikwils

ook een Takje uitgcevendcH Dit ftrookt zeer

weinig met de aangehaalde van Miller,
die dtar niets van meldt. De Hoogleeraar N.

L. B R M A N N IJ s acht het eenc Vcrfcheidcn-

heid te zyn van tie Gehno^fins Ixia van den Heer

DE LA RocHE, die de BloemQeng, daar de

Aair begir.t , dikwiis tot eenen byna regten

hoek , of in den winkelhaak ,
gelyk men *t

neemt

,

lx a foliis L uoitibus , Hor. fpicatis fciüUbui. MiLL. Ic,

II. DEBL. XII. STt'S.
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V. noemt, omgebcogen beeft en vüb de Witts^

Ij;
* welke ik nergens aangetekend vind

STüK. Cp) Ixia met Liniaale Bladen, die verfcheids^

IX. Aairen aan de Steng heeft,

•'''teêi. Bloemen van deeze zyn wit, zegt de
Aairige. Rj^der , met Violette Meeldraadjes en Stam-

pers. Tusfchcn den dricdeeligen Styl regten

zig de Meeldraadjes op, alsof <^pzelven binnen

de Stempels waren. De Bladen zyn fraai en glad..

JSehalve de cndelingfe Aairen komen verfcheidc

anderen, ovcrhoeks, aan bet Stengetje voor.

De Heer Burmannds merkt aan, dat dc
Stengel in deez^e Sooit drie Voeten lang is,

draagende dikwüs de Bloemen over ééne zyde

,

wit en violet , wier Bla.iLijcs san den bodem
€cn zwartachtig paarfche Vlak hebben.

Volgens L I N NiB ü s zyn dc Bloemblaadje^

wit cn met Stippen befprcngd. Bercius,
4ie ze Opjtaande of Opgerekte noemt , zegt

,

dac

(*)au^ injlcxi Ju/, AlbM ^mritta. vld^tur
^

zege zyn Ed. Een ïxia alia vind ik nergens btfchteeven

:

rcaar zoudfn daat toe ook eén of meer der Sifyr.riehia van

nen , die anniüerkt , dat dcïzelver Belletjes cctbjar en cca

bis Flomm Cspiilaribuï ered's, Spathis duplo longioribus.

BEHQ. Cjip. u rxia Fol. Lineari-Lanceoljtis, Flor. Alar.biK
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dat 7y de Stengel een Voet cf hooger en v,

Takkig hecfc , van onderen met Bladen be-AFn^RL;

k'-Td 5 de Takjf s naakt; de Bladen een Span^^^p^j,

hü'jy fmal, geribd, glad, aan 't crd fpics , byjTUK, .

pairen geplaatst, dc binnenftcn de Stengel digt

omvattende. De Bloem -Aairen zyn Draad-

achti,: j met het Steeltje wat bogtig , veel in

gttal, gevat ^n tweekleppige , ftomp-Eyronde,

Vliezige ,
blyvende Kelken of Scheedjes, die

h'^'t V ru7tbeeinzel beklceden. J)c Bloem is een-

blad'g, Treclucraci tig, iret een Cylin'rifch,

Draadnchtig cin , groen P^pje, aan den rand

in rcs'en gedeeld, met ftompe Süppen, langer

dan het Pyp>, Sneeuwwit. Drie E'svorroige

Meeldraadjes, aan den Mond van *c Pypje in-

geplant , half zo lang als de Bloem, hebben

langwerpige, opftaande, witachtige, Knopjes.

Het Vru ',tbei;inzel , dat Klootrond is, heefc

een Draadachtigen Styl , met drie Elsvormigc

Stempels, b'aauw van Kleur, van lacgte als

de Meeldraadjes en zig als buiten deze!ven

vertoonende.

(lo) Ixia vut De^renvovjiige gejireepts Bladen x.

en een zeer hnge Jair.
lh,.^'^'

Van deeze vinJ ik aangetekend » dat hetth g:.'

Bolletje van den Wrrtcl nederwaarJs ^chub-^^j^JJjf

big bekleed is, cn dat zy dc Bloemen blaauw tig. z'.



36 Driemannige Lelie.

V. of Violet heeft , gelykende naar die van de
AfDEEU zogenaamde Gefternde Hyacinth (*) , gemeen*

Hoofd- lyk blaauw van Kleur , in onze Bloemtuinen be-

STü«. kend. Zy' zyn overhoeks geplaatst en van eU

kander afftandig, hebbende geele Meelknopjes,

Zeer duidelyk fchynt tot deeze Soort dat

Exemplaar te behooren , waar van de Afbeek

ding, in Fig. 2, op Plaat LXXVH, ge-

geven wordt, Hec heeft by my meer dan een

Voet langte. De Steng is byna rond en Tak*

kig,metfmalle geribde Bladen en lange Aairen,

welken boven uit Bloemen, onder uit driehok-

kige veelzaadige Vrugtjes beftaan. De Bloem-,

fchcedjes of Kelkjes zyn hier ook tweekleppig^

maar ongelyk , het eene Klepje doorgaans met

twee , het andere met drie of meer lange rpitr;j

punten. Deeze Scheedjes zyn Vliezig door-

fchynende , bleek ; maar de Ribben , die

de punten maaken , blaauw. Bleek paarfch-

achiig fchynt de Kleur der Bloemen geweest

te zyn, die, klein en ze^bladig, by b aanmer-

kelyk vergroot zyn getekend , waar door de

geele Tongachtige Meelknopjes met haar dunne

Draadjes aan den voet der Bloemblaadjes inge-

plant en de kortere Styi , die drie dunne om-

gckromde Stempels heeft, zig vertocnen.

(n)

(•) Hyfcin.hm Steüarls. C. B. Pi». 46- Ornlthogalum

rulcum Byzantinuni. ToüBM. /«yZ. 3S0. Scillaamana. Lj

Syjt. A'^^ rez> XlU, p. zyi.

I



Of BOLPLANTEN. «7

fll) Ixii met Dcgcnvormige Bladen en over- V.

hoekfe Bloemen , die aan den l^oet donker zyn,^^^^^^

llcn yle Aair met orgeneelde Woc m.:i,

Biaajjes byra Lancetvormig zju , van binnen xr.

asn ten bcdem zwartschcig , Cr; Mceldr;.:i^.
«ïi'^ita

draidjcs ca Stampers geel ; onJerfchcidc dce-ücïUktc*

zo , die in geftalic naar de Jieldraagende

^ Zy komt met Bloemen van verfchil-

Kitur ca gtcoue voor, die aan korte,

. ^i_c, gebaarde ^checdje!» keiLbaar 7yn, vol-

, F., den Heer Bukman kus. Het is een

ü iivk Bloemgewas. Ik heb hec droog mee
geelc, groene cn blaauwachtigc Bloemen.

Qi2) Ix'a met Begenvormige Bladen en over-

hoekfe Bloemen , wier BlaaJjss aan rf^n s^fffaan-

Voet Glazig gevenjierd zyn. kieiirii;.

De Ridder heeft , zo wel als de fchranderc

Tsl 1 L L E R u s , een Afbeelding gegeven , en eene

c :nr.andii;c bcfchryving daar by gevoegd van

liece niet minder aanzienlyke Plant, wier

iülucmen, zo zyn Ed. aanmerkt, co,^ geflooteii

zynde

Céip. t. IXia Itidifolia. RoCH, Dl/, p, »4.

II, DS&L. XII $Tvm^
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V. zynde byna een Lantaarntje gelyken, en uk-

ArDEBL, gebreid met eene SafFraankleur praaien» MiL'

HooïS' LtR zegt , dat zy van cene hoog Oranje of

STüfi. Goudkleur zyn , zo ftetk dat 'cr het Oog, in

de Zonncfchyn , op fchcmert. Jammer is 't

,

dat zy niet meer dan twee Dagen duuren , flui-

tende zig ook by 't ondergaan van de Zon. Het

Bolletje , dat p!atQchtig rond is , legt tubfchen

een Vezelig Oppcrhuidje, 't welk *cr niet aan

gehecht is , dan daar het Worcekjes uitgeeft.

Zodanige Bolletjes heb ik van de Kaap ont-

vangen gehad, door hunne platheid eenigszins

naar de Braaknooten gclykende. Hier uit ko-

men van zes toe agc Wortclbladcn, die over-

endflaan, Degenvormig, geribd, zeer glad en

fpits. Het bovenlle is klein en ros van Kleur,

de Stengel omvattende, die de langte van een

Voet heeft, rond en rcgt, aan '£ end met agt

Bloemen getrost , welke voor 't bloeijen een

weinig knikken , niet grooter dan der Narcisfcn.

Dikwils komen aan ieder Stengel twee Aairen

voor. Ieder Bloem heeft een Kelkfcheedje van

twee Laccetvcrmige Blaadjes , die aan 't end

driepuntig zyn , met bruine Ribbetjes geaderd,

mauwlyks lau-er dan het Pypie, 'c welk geel

is, zo v;el als de gevenltrrde of half doorzig-

tige Bloem, voorgemeld. De Meeldraadjes , met

hunne Knopjes , hebben een derde der uitge»

ftrckthcid van de Bloem, en zyn wit, zo wel

als de Stamper, die eecs zo lang is, en drie

c.Tgekrcmdc Stempels heeft , aan de bovenzy-

dg
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de ruig; maar het Stuifmeel manktze geel. De V.'

Hoog'ecnar Bürmannus hccfc de Bloemen ^^^'j^^^^*

van dcez'j Soort , in eene Vcrfcheidenheid
, Hoqr'o-.

dikwils witachtig waargenomen, naar Klokjes ^'^UJ'^»

Selykende, mee famenge crokken e Nagels, aaa

de Glazige Vlakken kenbaar.

Zyn Ed. voegt by die Geflagt , zo uit de

keurige Verhandeling van den Geneeffchen Dok-

tor DE L\ RocHE (*; , als uit cijrpn Waar-

welken I>inn;e:us niet Iiccft gczi-n gehad ,

hier no['; te befchryven.

(13) Ixia met de Stengel geheel cnkeld , de xnr.

Bladen Lancetvormig Liniaal , de Bloe- Crlnd^jh-

mm iweszydig,
'^"croot-

Zodanifj eens is deze Groothloemige ^ "'^t^^PLAAT

minder fraay dan de naastvoorgaande, als uitLX.x;vii.

myne Exemplaaren van dezelve blykr. Hier

van heeft de fchrandere M i l l e r een Af-

beelding, welke gemelde Doktor niet hadt ge-

zien en daar komen VerfcboidenheJen van voor,

die , zo onze Hoogleeraar aanmerkt , kenbaar

zyn aan de rappige doorfchynende B'oemfcheed-

jes, met Franje gerand. Ik geef daar van de

Af.

Ï76«.

I fi.
,1-

fi I L

'1

I. BUBM. Fl. Cap, Prair,

fl, DM^. III, SToai
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V. Afoceldina; in F^. 3, op Plaat LXXVII;
AFDEEL

vy-aar uic risc alleen de ongemeene fierlykhsii

Hoofd- van deeze Ixia, maar ook haar verfchil van de

STOK. anderen blykt. De Bladen , allen uic den Wor-

tel voortkomende, zyn Lancetvormig Liniaal

,

korter dan dc Stengel , die omtrent de langte van

een Voet heeft , zynde by ieder Bloom zeer

llerk geboogen. De Bloem fcheedjes of Kc'k.n

zyn hier ook tweekleppig , op zyde rappig ca

met zeer lange punten, brnin bont van Kleur,

gebaard , doorfcbynende > van langte bym als

het Bloempypje. De Bloemen , donker Violec

of paarfchachtig ran Kleur, zyn groot, in zej-

fen regelmaatig gedeeld , met een kort dun

PyDje , dat voor Voet verftrekt. Haar ran 1

beitaac uic Slippea, dienaar 't end verbreeo,.-n

en aldaar Spatelvormig uidoopeu , gelyk blykt

in de geopende Bloem , waar ook de Styl en

Meeldraadjes , hier ia de natuurlyke grootte

,

zeer zigtbaar zyn. Men ziet h.)e de Meel-

knopjes , Liniaal
,
byna de langte hebben van d.?

Draadjes, waar zy op rusten, tcrwyl de Siyl

ruim zo lang is en in drie fmalle Stempels ge-

deeld, (taande op zyn Viugtbeginzel in 'c ge-

zegde Schcedje (*>
(14)

(*) Gedagte Plaat levert du?, lo ten opz"£'^ vsn C.?. n jot-

te en figuur der Bloemen, als de Kelken en Teeldeolea , ren

uog nader Wykcn zal. Van de Groorbiocmigc he') i< n^ct

bo«!e . a's ook met gecle Bloenen, Ik he'j v^n d= Cr..«.'.<

maeuUta
, po'.yflachUy ook wel fraaije Exemplaarea , doch

die zyn c;j«s aft-ebeeld.
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fr4) Ixia met de Stengel gepluimd y het Bloem- ^'

pypje zeer lang en Boogswys' ovigekromd. ^^^^^

rccz'j is door gcdagten Heer de laRo-J^°^'^'

ciin in Afbeelding gebragt cn befchreeven. ^iv»

Zyn Ed. mcrkcaan, dat dezelve de Steng twee ^i^'^^
f^''

of drie Voeten lang, ronden regt he-jfc, van "cepiuiii-'

boven Pluimachtig bezet met Bloemen , die^*'

Trechterachcig en zeer lang van Pypje ryn,

geel van Kleur , in zesfen als gcwoonlyk ge-

deeld , doch eenbladig, vervat in tv^eekleppige

Vliezige Schecdjes , kort zynde cn van boven

rappig. De Weelknopjes heeft dezelve langwer-

pig, den Stempel in drieën gcdce'd en agterom

gehoeven. Ik heb, zo 'c my voorkomt, deeze.

(15) Ixia met een veel - Aairige Stengel , de xr,

Aairen overhoekt , digt aan dezelve^ enTt''^'^*'

gejteelde P'rugtbeginzeh binnen de Scheedjes,
Jg/''''''

Mee?c onderfeheidt zig deeze , doordien de

Bloemen digt gepluimd zyn, en dus een Tros

maakïn van meer dan een Vo:t jangtc. De
Steng is vsn boven bogng en aan de Oxels der

Takjes komen gebaarde Scheedjes voor. De
Bloemen, digt geaaird, zyn fchoon blaauw van

Kleur, in zes Eyronde Slippen verdeeld, vlak

met een kort Pypje. De Meeldraadjes zya
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'Afdeel
^^'^^ ' langwerpige Meelknopjes en van

II.
' langte als de Stamper: het Zaadhuisje driekan-

HooFD' tig, driehokkigjveelzaadig, gelyk in demeede
•ï'"^- auderen.

XVI. (i6) Ixia , die het Bolktje Schubbig bekleed

IricVZ' ^leeft , de Stengel opgerekt Takkig , hst

^GcfchulK
buitenjie Kelkfcheedje zo lang au 't Bloem^

pypje.

Meest wegens de Wortels , wier Bol gedekt

of bekleed is mee op elkander leggende Schub-

ben, die vlakke Slippen hebben , voert deeze

den bynaam. De Srengel is Takkig, een Span

hoog, met Scheedichcige f nalle Bhden , half

zo lang. Lcsfe Aaircn, aan 't end der Takjes,

hebben Bloemen, die van bmnen gceuichi,;,

van buiten ten deele rood zyn. De Bloem»

fcheedjes zyn Eyrond , tweekleppig, zo lang

als 't Pypje, gefpitst, aan den rand gekleurd:

de Vrugïmaakende deelen als gewoonlyk.

XVII. C»7^ Ixia, die het Bolletje gefchubd heeft, met

(16) Uia Bulbd Squamis imbricatis tefto , Caule creAo

Ramofo &c. Roch. DisJ. p. 17. Burm. Predr. u

de buitenjte Üchuhben grootst^ de Stengel

enkeld en korter dan de Sleuvig vierhoekige

Bladen*

Deeze

&c. Roch. Dii/; p. i6. Bubm. Predr. i.
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Deeze heefc, gclyk de Crccusfcn , twee Bol- V.

letjes boven elkander, fchubbig bekleed
,
gelyk

de Stengel, door de ScbeedcD der Bladeo ; draa- höoïo*
gende weinige los geaairde blaauwc Bloemen» stö<;^

\

Ixia met een opgtregte takkige Stengel, xviii»

die dt Bloemen over ééne zydé heeft en s/g^a.
hreede Fliezigè Stempelu Eeaiydi|(ü

PtAAT

Een klein Schubbig Bolletje , dat van on- "kJ"!»

deren uitgehold is , heeft dee^e , met het Sien-

getje een Span lang , van Bloem tot Bloem
zeer Boogswyzc omgekromd. De Bladen zyn
korter dan de Stengel j de Bloemen eeozydig

opeen ry geplaatst, zyn aan den Keel paarfch-

achtig j aan den rand hoogblaauw. Het Bloem-

pyrje is bynazolang als- de Blaadjes ; het Bloem-

fchecdje tweekleppig, met het ccne Klepje veel

kleiner, fpits : de Stamper langer dnn de Meel-

draadjes , in drieën gedeeld, met Vliezige Slip^

pen , die breed j aan den rand gtkarteld zyn

en met zeer kleine geele Knobbeltjes bedekt.

In alle opzigtcn komt het Takje > dat ik van

de Kaap ontvangen heb, in Fig» i, op Plaat
LXXVIII. afgebeeld , met deezé befchryving

zo caauwkeurig overeen , dat ik het niet dan

voor deeze Soort kan houden. Het eenigilc

is, dat de Stempels of verdeelingen van den

Styl

ï. IIBG. Cap. 6.

^
11» DEit. XII. SlXJB.
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V. Styl niet zo Vliezig lyn ; hier zo wel als de

Afdeel, ^eelknopjes en de binnen holte der Bloem,

Hoofd- met geelachtig Stuifmeel bellrooid.

*^x^x. 09) Ixia met een gegaffelde, twesfnydige, gf

kiruii
^^"^^ Stepgel.

raWdtu. Naar den Kruiiminnenden F

A

br i c i ns , van

wicn hy deeze ontvang n hzdt , heeft gedagte

Heer dezelve getytf 1^ De Stengel verdeelt

zig by den Wortel reeds, en heeft Scheedach-

tige Bladen , die Liniaal - Lancetvormia; zyo.

De Bloemen , Aairswys' groeiende. Violetach-

tig van Kleur , doch cok wit of geel, k'omen

geaaird aan 't end der Takken voort. Het Pypje

is viermaal 7o ]mx a's do Bloem en dun,- het

Schecdje tweekleppig;- en op de rug met een

breeden gelanden znom voorzien: de Stempel

driedeeh'g met omgekrulde Slippen.

XX. (20) Ixia die de Stengel hrter dan de Bladtn
muMio- ^„ Takken eenbloemig heeft,

ScliubbigC.

Het Bolletje van deeze is met eenige Klok-

achtige Schubben, op eene zonderlinge manier,

bekleed, die van onderen als gehaaird zyn ; de

Stengel drie of vier Duimen lang, een Tak

uitgeevcnde , met eenige LioiaaJe Wortelbla-

JS, BUHM. Predr.
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den en aan *t end groote geele Bloemen. Een V;
^

Kegelachtig Pypje heeft de 131o«rn en Lancet-

vormige Blaadjes : de Scheedjes egaal twee- Hoofd»

kleppig, enz.
*

(21) Ixia die de Steng lenbloemig heeft en lan-
j^f^*

ger dan ie Lcmcetvormig Liniaale Bladen, tnmantiosi

Deeze , die de Stengel een Spnn lang , met

een enkele geele Bloem , de Blaadjes in 't

midden zwart gevlakt heeft, zal waarfchyclyk

tot onze Derde Soort , de Eenbioemige naa-

melyk, behooren.

(22) Ixia met een opgeregte geheel enkele ^^^-/J""^
gel en Degenvormige Bladen, BiMdbia-

De Stengel is een Voet en da.ir boven lang

,

cenigermaate plat , met SchuX^dachcige Bladen

byna geheel bekleed en heeft geaairde blaauw-

achtig paarfchc Bloemen aan den top.

Caj) Jxia met de Meeldraadjes famengegroeid^ r^u.^

de Stengel Takkig en de Bladen Degen- pHa.

Yormig, brocSÏÏs«>

(ii) Ixia dvde uaifloro , Fol. Lanceolato -Linearibus

lone'ore. ROCH. Dis/, zi. BORM. Prodr. i.

<ii) Ixia Caulc ereéto fimplicisdmo , Foliis Enfiformi-

biis. RoCH, Dis/, tl. BüRM. Prodr. I.

(D) ixMf FiUmentis Sraminuin coalitis , Caule Ramofo»

Foliis EnGformiiiui. ROCH. BüKM, Pr$(lr. l.
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V. Een Stengel van een Voet hoog heeft dee-

Afdeel.
die eenige Takjes uitgeeft, langer zynde

Hoofd- dan de Bladen. Zeer dunne rappige Scheedjes

STUK, komen aan de Mikjes voor. De Bloemen zyn

los geaaird , uit den blaauwen panrfch jchtigjde

Bloemfcheedjes gekleurd : de Bloemen hebben

een Draadachtig Pypje en lange Pylswyze Meel-

knopjes.

^xriv.^ (24) Ixia met Waaijerachtigs Bladen , ht

teUtfiiia.
* Pypje der Bloem eens zo lang als de Kelk^

bUdiÊr fcheedj,s,

Dceze heeft een ftyve Stengel van een Voet,

twee of drie Takjes uirgeevende en zeven Wor-

tclbladcn min of meer , die VVaaijerachtig uit*

gefpreid zyn , fmal Degenvormig. De 13Ioe»

men, die eenzydip.e Aairen nitmaaken, zyn wit-

achtig blaauw , hebbende een lang dun Pypje»

De volgende nieuwe Soorten zyn *er door

den Hoogleeraar N. L. BüRMAN^us byge»

voegd.

'XXV, (25) Ixia met aangedrukte Lancetvormig^

l^chü-' Bloemfcheedjes en Draadachtige Bloem'

^rfg.^zl' ^^eze , zegt zyn Ed. , komen twee

Verfcheidenhedea voor ; de eene met Bladen

(ï4) IxU FoIiU FlabeUiformibus &c. Roch. ZJ/j/, J

tURM. Prtdr. i.

(is) Ixi« Spathis apprcsfii Lanccolatis, Tubis Flotum
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als Biezen , de andere met brcedcr Bladen, De V,

Bloemen gcaaird , gevlerkt , na de ontluiking ^^^^^el;

eenzydig, zyn in de eerfte witachtig en teder ; Hoofd-
in de andere rosachtig met roede Vlakken. In ïtük:.

beiden zyn de Bloempypjes drie Duimen lang

en Draadachtig dun.

De lange aangedrukte Bloemfcheedjes onder-

fcheiden inzonde'^heid deeze Soort; ten minftè,

indien ik dat Plantje van myne Verzameling,

in Fig, a, afgebeeld, daar voor houden mag.

Hetzelve heeft de Bloempypjes twee of drie

Duimen lang en zeer dun , de Bhndjes of ver-

deelingen teder en bleek van Kleur; de Meel-

knopjes lang en dik; den Styl lariger, dunner

en in drie fmaJIe Stempels verdeeld. De Bloe-

men komen eenzydig oor en de Bladen zyn
Biesachtig

Hier van verfchilc de Langblcemige , door den

Heer BERciusdus bepaald.

(aö) Ixia 7net veele AaireUy hebbende de Pyp. yxvu
jes der Bloemen Draadachtig dun , zeer^fJ^J^"'

lans; en knikkende. Lang-
bloetnige»

Decze , van Kaapfe Bolletjes in Holland ge-

kweekt , was zyn Ed. van bier door Dodlor

Kallstroem aangebragt. Zy hadt de Sten -

gel vier of vyf Span hoog, van dikte als een

Rog.

Ramofum &c. Herm. yifr, 21.

C3
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V. Rogge - Halm , opgcregt , met afllandige Bloem-
^^jj^*" takjes. De Bladen, fmal Degenvormig en fpits.

Hoofd- drie Span lang j waren overlangs ftreepig ge-

sïux. ribd, glad, lJuitende de binnenllen digc om de

Stengel , als t en Scheede. De Blocmco geel

van Kltur, maakren veele Aairen uit, met het

Stteitjelbogtig. Zy hadden een Pypje van twee

DuiiJicn langte en zeer korte Bloemfcheedjes,

tweekleppig als gewoonlyk , Vliezig , fpits ,

byra egaal van punt : de Meelknopjes fmal

Pylvormag; de Stempels eenigermaatc VVig^

achtig; alles korter dan de rand der Bloem,

xxvn. (,7) Ixia met Degenvormige Bladm en eene

enkelde eenzydi^e Aair.

Deezc onderfcheidc de lieer Bürmannus
van de Ecnzydige voorgemeld. Zy heeft zegt

hy de Aairen naakt , aan dtn top met zeven

kleine Bloempjes over ^éne zyde ; de Scheed-

jes kort tv/cckleppig ftomp , met Eyrondc ge-

ribde Blaadjes ; de Bloen^p. pjes eens ?o lang

als de Scheedjes; den 1 and onrcgclmaatig ver-

deeld en Violetkleurig,

(a8) Ixia met Elsvormrge Scheedachtige Bk*

den , op elkander Uggende BloemfcJieedjes

*
als Tanve- Graantjes en de Bloemen digt

aan elkander» In

(ï7) Ixid Foliis EnCformibus , Spki fimplici fecundi»

BU»M. Prodr. I.

(28) IxU Folüt Vaginantibus Subulatis, Spathii imbricao»

Tntic?is , Floribua appicwimatij. Borm. FreJlr, i.



In Geflalte cn rcsk^eurigheid komt deere V*
^

overeen mee de zogeraamde Afrikaanfe, hier
AfDEEL^

voor i maar heeft een Stengel van twee Voe-j^ooFD,

ten; de Bloemen groejer. Aairswyze en zyn^T^u*»

Pypachcig, gevat in twaalf overhoekfe Scheed-

jes , van gezegde figuur.

(apj Ixia met ovaale platte geribde Bladen i xxixw

de Bladfteeleu iidieedig ; een tweekleppige Py^Z^^

Pyramidaale Bloemfcheede.
Naamjcs,

In 't Jaar 1760 ,
zegt onze Hooglecraar,

bloeide deeze, een Plantje van een Handbreed

hoog, met zes overhoekfe, zeer gladde, lang-

werpig ovaale Bladen, vyfribbig; de Bladftee-

Jen Vliezig
,
gerand met witte Haairtjes; de

Stengel zydelings , enkeld , aan den top drie-

bloemig 5 dc Bloem zeer groot en geel mec

paarfchachtige Nagelen,

(30) Ixia met twee famengcgroeide Ovaale xxr.

TFor telbladen , de Stengel aan den ïop ow- Eyronda.'

geboogen»

Een Plantje , maakt deeze , van anderhalve

Handbreed , hebbende een langwerpig Blaadje

by

11. DECt. XU, STOK.



4a DrïEMAnkigeLelie^
V. by de verdeeling van dq Stengel, die vanBIoen>

AtDEEL.
j^i^gj^ jjjg ombuigt en als gegafFeld fchynt.

Hoofd- met de Bloemen aan den top ovcrhoeks, wit

STUK. cn Violet,

fSün ^^^^ ^^^^ Lancetvormig Liniaale gegolfde

duiata. Bladen en een driebldemige Stengel,
Gegolfde,

Dit is cok , volgens zyn Ed. , een Plantje

van anderhilve Handbreed , met een Pypig
geelachtig Bloempje en Liniaale Plaatjes, of
Slippen denk ik,

r^M ^3») Ixia met Degenvormige platte Bladen en

jchtigc. Iq ja^j. zodanig eene h'er ger
bloeid, m t een zeer kor;c gcbla icrJe neer^e-
boogene Stengel en witachtige Bloemen , geel

(33) Jxia met een gebladerde Stengel, platte.

loSgWa. gehoogene gefpitjie Bladen, en Pypachtige
*se. Bloemen,

Een zonderling beloop der onderfte Bladen
heeft in deeze plaats,' die, zo wel als de Sten-

gel, anderhalf Handbreed lang, zig Boogswy-

C31) txU Fol. Lqnccolato- Linearibtjs Undulatfs , Scapo
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|Ee zodanig oirkrommen , dat zy met de tip- V.

pen dikwils de bovtnlle Bloemen aanraaken
, ''^^

die panrfcbachcig zyn van Kleur , hebbende groote Hoofd-

Pypigc Eloemrcheeden, «tuk.

(34) Jxia met eengegaffeldTrosachtig Kroontje, ^^j^iv.^

Zeer byzondtr is , onder de Ixiaas , deezeKroamjcs.;

Soort, geheel met eene witte Wolligheid be-^^^^*-

bleed. Zy heeft een famengedrukre Stengel,

met Lancetvormige omvatrende Bladen over-

hoeks ; een Kroontje aan den top , welks alge-

meen Omwindzel zesbladig is en kort , gee-

vende zes of meer Steeltjes uit , aan 'c end in

tweeën gedeeld cn zeer ruig. De Bloem be-

üaat uit zes Ovaale Blaadjes , paarfch van Kleur,

van buiten Haairig , van binnen glad. Drie

Meeldraadjes met geele Meclknopjes heeftze

;

een ruig Vrugtbeginzel en een driehoekigen

Stempel.

Met zo veele Soorten is thans dit Geflagt

vermeerderd , waar by ik nog de volgende uit

myne Verzameling , die zo 't ray voorkomt tot

geene der voorigen behooren , voegen zal.

Ixia die getroste Bloemen heeft, met zeer xxkv. •

korte Stylen.

II. D£EL. XII*



V. van de mcefle anderen. Haar Bladen zyn LU
Afdeel, ^iaal . Laocetvormig , bekleedende om laag de

HooKX) Stengel, die een Voec lang is , rond en dun,

STUK. op *c end ccn Trosjo hebbende van zes Zwa-
velgcelc Bloemen

, taamelyk groot. Zy komen
voort uit Vliezige do orfcbyneiide tweekleppige

Scheedjes , wier kortfte of kleinfte Lip twee

lange pu; ten heeft. Dunne Steeltjes van een

half Duiin langtc , draagen deeze Bloemen j

die byna een Duim lang zyn , beftaande uic

zes ovaalaqhtige , fyn geaderde Blaadjes. De
Meelknopjes , taamelyk dik

,
langer dan de

Draadjt-s , Liniaal of oyeral even breed , ko-

men uit den Stoel der Bloem , die wat blaauw-

achtig is , voort ; naby den oirfprong der drie

Stempels ; welke langwerpig , d k en omge-

krorad , naauwlyks eenigcn Styl hebben, zit-

tende op den bodem van de Bloem» Ik hebze

ook die blaauw zyn van Kleur,

XXXVI. (26) Ixia met getroste Bloemen , die Klokvor^

9 Grasachtige Bladen,

De figuur der Bloemen , welke naar die der

Lxxvnu Klokjes gelyken , or.derfcheidt deeze zo zeer

4. van de voorgaande niet, als de langte van den

Styl , waar van de lange dunne Stempels boven

de Meclknopjes zig verhelFcn. De Bladen zyn
Gras-

(36) Jxia rloii'jus R3cemoCf, Campaijirormibus , Fol.
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Gfasachdg Liniaal , en dus vnel fraaller dan V.

ia de laatfte Soort De I^loemen kleiner, ^^^^^^'^

met korter Sreeltjes , zyn ook ze^bladig cdhoof^w

komen voort uit korter Vliezige Schcedjes

met veclc punten. De langvverngc Meelkoop-

jes zyn- ook langer dau de ros geele Meeldraad-

jes. De Kleur der Bloemen is Purperachtig

donker Violet (^).

Tot zo veele Soorten is reeds dit Geflagt

uitgebreid waar by misfchien nog anderen

zullen -komen. Hier zyn ondertuslchen de

voornaamfte byzonderheden van deeze Kaapfo

Bol- en Bloemplantjes, wat defigunr der Bloe-

men en Bloemfcheedjes aangaat, in Plaat ver.

toond : des wy overgaan tot de

Gladiolus.

De Planten van dit Geflagt , by fommigen

Zmardekruid genaamd , wegens de figuur der

Bladen (f), onderfcheiden zig door eene Bloem

van

() Dat deeze of de voorgaande, gernsz-ms tot de Ma-

tuhta of Bulhfat aan we'kc zy door dc Kickvormige figuur

II, DEEL* XlIt Stok.
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V. van eeoe SmoeJachtige figuur, welke eenbladig

4FDF.EL.
jg ^ ^esfeij gedeeld, gelyk in vcelen van

Hoofd- voorgaande , en opftygende Meeldraadjes.

STUK. heeft.

Het bevat de volgende, ook veelal Kaapfche,

altemaal overblyvcnde Plantgewasfen.

I. (i) Gladiolus met Degenvormige Bladen en,

tmminu. dfjtandige Bloemen.

<iemeen&;

Ia de Zuidelyke deelen van Europa , by-

zonderlyk in Laoguedok en Provtnce, groeit

deeze alom in de Koornlaaden, aan de Wegen
en op de Velden. Men noemtze in 't Franfch

Glayeul, naar den Latynfchen naam Gladiolus,

van Gladiusj een Zwaard , Degen of Kapicr,

afkomlUg , in 'c EngeJfch Cornflag, Uit een

Bolachtigen Vleezigen Wortel , die als dubbcld

5s, komt een regtopftaande Stengel van een

Voet tot een Eile en langer, bekleed met De-
genvormige Bladen , lang

,
plat en. fpits , en

doorgaans aan de eene, fomtyds aan beide zydcn

bezet met eene Aair van Bloemt n op een aan*

merkelykcn afftand van elkander, 'c Gewas vcr-

fchilc in hoogte , als ook in de Kleur der Bloe-

men,

(O GW,W«i Fol. Enfiformlbus Floribus dltlintlbus, Syji.

Nat. XII. Gen. 57. XIU. p, 7«- Gladiolus Fol. Enfi-

formi'jus. ƒ/. ai§. 20. Ups. 16. R. Lu^ib. 19. fi.
Glad. Flor.

uno verfu dnpofitis niaj >r et proccrior. C. B. Pin. 41-

Ghd. utrinque floridus. /^iJ, Gladiolus Naiboncnös. LOBi /f*.
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men , die meest paarfchachtig doch ook wit V.

voorkomen of incarnaat , zo Lob el melde. '^^^j^^'*

Hec plant zig voort door zydelinglë Bolletjes, Hoofd-

die ilymig zynen niet onaangenaam van Smaak,

wordende zeer dienftig geacht om harde Ge-
zwellen te vermurwen en te doen verflaan.

De Bloemen beftaan , in deeze Soort, uit

eenegeweifJe boven - Lip, Geutswyze geplooid ,

en als den Stamper met de Meeldraadjes om-

vattende: terwyl de onder -Lip, nederhangen-

de , zig in vyven mcfprcidt : dat dus als een

gaapende Bek cf Smoel van eeni^ Dier ver-

(2) Gladiolus met Degenvorm'.ge Bladen enop ir.
^

elkandgr leggende Bloemen, im^acuL

In de nnaftc declcn van Rusland, zegt Ltm-S^'^^*''

VMVSj komt dceze voor, die kleine Bloempjes

heeft , eenzydig, op elkander leggende en dus

dige geaaird.

(2) Gladiolus met Degenvormige Bladen en de m,
zydelingfe Bloemblaadjes zeer breed. afvita.

(3) GU£o:«

Hm%. Fiyt.
'
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V. Deeze, gelyk alle de volgende, een Kaapfch
Afdeel. Gewas , heeft de Bloemen als gevleugeld»

flooFD- ^^^"^ onvolkomen is de Afbeelding van Plü-
ST17K, KENET en het fchync my toe, dat die van

Brbïi^, welke de Heer BüRMA^NusGa-
ïeatus noemt , veel nader kome (*^. Deze hadt

de drie bovenfle Slippen Menie- rood, de on-

derden , wdke zeer fmal waren , geelachtig

groen , met roede tipoen. De by S e b a voor*

komende, van de zelfde figuur, verfchilde wat

in Kleur. De Helm echter, of gewelfJe boven-

Lip , is in dceze Soort , volgens de befchry-

ving, fmal en Zeisfenachtig ; de Vleugels, van

de zelfde langte , zyn Ruitvormig en de drie

onderfte Slippen Eyroni , van gelyke gmotte.

Het heeft de Stengel een Span lang , dikach.

tig, tusfchen de Bloemen bogtig : de Bladen

Degenvormig, geftreept, niet fpits, en by de

Bloemen korter. Vleugelachtig gefchikr.

i^r (4) Gladiolus met Degenvormigê geplooide

Pluizige Bladen y een zydelingse Stengel,

Ccpiooide. Bloemen regelnrntig.

De Bloemen van dceze zyn wel niet Smoel-

ach-

• (•) niVN Fredf. p. iU T. la. f. *. SBB. KaMntt I.

T. 7. f. 3.

(4) CUHolus FoU Eafiforaiihai plicaiis villofis, Scapo la-

ttixM , CarotU* regularibus. Txij plicata. Am, Mad. IV. f.

300. Ixia Fol, Gladiolatis hhfutis , Fiorihus fpicitig terrtó*

nalibus. MlLL. Ic. iJJ. f. I. Sjfyrinchimnlatifolmtn.BBiyM.

frtir, III. P' »»• T. f. ï, BüRM. Frtdr. t.



acht'g, doch ook niet volkomen gelyk van^^p^^^,

rand : des B r e y n derelve p;enoemd hadt , u.

Breedbladig Sifyrinchium , met uitgebreide naauw- "^oofh'

lyks mismaakte Bloemen. Hierom betrektze dc*'""*^

Ridder , met reden , thans tot dit Geflagt en

zondertze af van de Ixiaas , wier B?oemrand

egaal i*?. De gelhlte fcheen ze ook nader tot

de Gladioli te betrekken, Zy heefc een gcrok-

ten Bol wortel i Bladen als gezegd is , en een

Stengel , die fomtyds enkeld, fomrycjs getalcc

voorkomt , met eroote Trechterachtige Bloe-

men , in mync Exemplaaren Violet , blaaaw

of wit van Kleur, De dikke driebbdige Bloem-

fcheeden , hier Blikjes genaamd door den Rid-

der, waar van de twee binnenfte korter dan het

buitenfte, 't welkeen Duim en daar over lang iy,

ondcrfcheidcn deeze Plant genoegzaam,

is) Gladiolus met gekruist-Liniaale Bladen en v.

Klokvormige Bloemen.

Een fraaije Kaapfe Plant , die zig zeer ver-

menigvuldigt door haare ronde Wortel -Bore*

tjes , en onderfcheidc door haare zeer fmalle

Biesachtige Bladen, welke, overdwars gefoee-

V «.DEEirt XII, Sxgg^
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V. den, ceu kruisje vertoonen. Twee Bladen hadÊ
AFDEEL,

.^j^^j. ^jjg ^ ^eij^e . nu ^jgj-tig Jaar geleeden , in

HooFB- de Koniüglyke Tuin te Chelfca bloeide, toen

STUK. door E H R £ T afgebeeld , en twee Bloemen ,

ieder gevat in een tweekleppige Scheede* Mea
heeft waargcDomen, dat deeze Plant ook wd
met meer Bloemen voorkomt en dan met De-

gcnvormige Bladen , zo de Ridder aantekent*

De Bloem ,
zegt zyn Ed. , is droevig vaii Kleur

,

Klokvormig, maar heeft de Zomeriog volftrekt

van de Gladiolusfen. Volgens B r e y is dè

bovenfte Slip de kortfte. Trew tekent aan ,

dat de Bloem onregelmaatig is verdeeld, met

de boven- Lip breedst (*), de onderfte aller-

kleinst. De Kleur fchynt , volgens de Afbeel-

ding, uit den geelen witachtig, niet paarfchu

Streepen en Tippen , en dus niet 7.eer droevig

geweest te "^yn. In die van B r e y n w^s de

Kleur donker en de onderfte Slip zeer lang.

De Vrugtmaakende deelen beftonden dus*

Drie Meeldraadjes, dik, gegroeid aan de kanten

van 't Bloempypje, metopftaande. lange twee-

'bokkige Knopjes , die een weinig buiten den

Keel uitfteeken. Een eukeldc Styl met een

drievoudigen bladerigen Stempel en een lang-

werpig Vrugtbeginzel, waar van een drieklep-

pig

{) Stgmentum Suprtmum maximum ftaat 'et op de Plaat

;

gaan met het andere. De Bovenlip kan biecdst en grootsS





O T E O L F L A N T E W. 49

prg Zaadhuisje komt, hebbende aao ieder Klep- V.*

je twee ryën ZaBdjes , die langwerpig , plat ^'^^^^^

en gevleugeld waren Hoofd-

(6) Gladiolus met Degenvormige Bladen , en vu^

byna gelyke , Lancetvermige , gegdfdg unduZI'Js,

Bhemblaadjes,

(7) Gladiolus met ï)egenvormige Bladen, en vii,

by7ia gelyke t Lcmcetvormige y omgekromêe ^'q^^'S

Bloemblaadjes.
^"pL&li

Zeer weinig verfchlllen deeZe beiden, als^S^fr»

hebbende Lelieacluige Bloemen , byna gelyk

verdeeld , in rinalle Slippen , rtiet een dunner

Pypje en gègolfd in de eerde, r^indcr fpit»

in de andere en aan de enden wat omgekromcf.

De Bloemen zyn in een twetbladig Scheedje

gevat , dat het binnenfle Kkpje kleiner heeft.

De laatfte fchynt dezelven eenzydig , de an*

dere wed^rzyds gefchikt te hebben. De Ge-
italre heeft met de Europifche veel overeen-

komst
,
gelyk blykc uit de Afbeelding van een

zodanig Fxemplaar , dat ik van de Kaap ont-

vangen heb, hier nevens, in Fig. j , op Plaat
LXXIX;

(•) Thew Eiret als boven, p. 10, It.

(6> GUditlui Pol. EnfiFormibus , Tctali» fub^quaübus Lan-

(7) GUiitlui Fol. Enllfotm. Pet. fubiq. Lauc. recurratis.
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V.^ LXXiX; 'r welk echter de Bloemen aanmer-

ii,^^' krlyk veifchlilcndc van dat van Miller
HooFi - heeft , cn paarfch vrn Kleur. Ook is dat laat •

STJK» vervolgens tot ccn andere Soort betrok-

ken.

VIII. (8) Gladiolus viet Liniaale Bladen , een ^e-

Spu^tuu* geheel enkelck Stengel en geaairde Bloemen*

ix. (9) Glac!-"ous met Lirdc.aU Bladen en tene

TwV^r"' Schubachtig gevkrkie ylair.

ftaaitige. Decze komen Malkander ook vry raa. De

laatfte heefc de Sterg.1 een Voet lang, rond,

met Schecden van tweefnydende , geribde ,

fpits uitloopende Bladen : terwyl dc end - Aair

beftaat uit Eyronde op elkander leggende twee-

kleppige Scheedjes met zeer kleine Bloem-

pjes, raauwlyks grootcr dan die van Weegbree,

zegt dc Ridder.

X. (10) Gladiolus met Liniaale Bladen en af-

^ImaSsi ftandige Bloemen^ mer Pypje? langer dan

dc Rand xyn,

Dee^

(g) Claiicltts Fol. Lineariüus , Caule fimpIIcisGmo , Flor.

fpicjtii. R. J.ugdb. 19.

C9) GUuUolut Fol. Lineatibus , Spki difticlü imbricatü.

A>n. Accd. IV. p. 30». BUBM. Pndr. 1.

(\o) CUdiolus Fol. Linearihus, Flor. diftantibus , Corol-

larum Tubo Lirabis lonpiore. MiLL. Ie. 141. f. a. BUBM.

Trodr^ 2. Glad. Caule limpliasfimo &c. R. Lugdi. ip. /
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Öeeze heeft de Bloempypjes uiterraaate lang , V.

'zo wel in niyn Exemplaar j dat dezelven, bui- '^^^

ten ^ de Bloera , van meer dan drie Duimen Hqofo*

heeft, als in de Plant, welke door den Rid-'T^-'K»

der uit de ClifFortfe Tuin in Afbeelding is

gebragt. De Stengel heeft maar één of an»

derhalf Voet hoogte en geeft byna alle de

Bladen uit, die Grasachtig fraai, aan 't begin

byna Draadachtig
,
langer dan de Stengel en

ftcrk geribd zyn* De Bloemen, aan de eene

kant geplaatst , zyn Vkefcl'kleur'g , en hebben

zecT fpitfe Slippen j de drie ondcrftcn mee

eene aartige paarfche Vlak, welke zigalsecn

iPiek vertoont, getekend. Somtyds, evenwel,

zyn de Bloemen geelnchtig en de gcdagte Vlak

i31oedkleurig. Dc Kiocmen zyn altenaal op-

waards gekeerd en de Wortel is een rond Bol-

letjev Door de Tweefnydii-c Stengel verfchiit

het van den Gladiolus met ftnallc Grasachtige

Bladen , welke B a u h i n u s hadt befchreeven 5

EO L 1 N us aanmerkt.

(i!) Gladiolus nut een Takkige Stengel en
^f'^.^^^^

Liniaaïe Bladen, Ramê/uu
Takkige.

Tot deezc wordt , door den Heer B u r M a

N ü s , de zelfde Plant van M 1 l l e r betrok-

ken , die door den Meer Linn/f. r s tot de

Omgekromde was t'huis gcbragt. Ik beken >

dat

(ii) GUdiolüs Caule R.aroofo,Fol. Linearibus. R. Luiii*

19. MlLL. /c. ajj. f. 2. Bt'RM. Prtir. 2,

D 3
II. OUL. ZU, STUK.
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V. dat menze by Miller eenigszins Takkig

A^Y^^^' vindt.

ITvJ^'
Gladiolus 7net een Takk^ge Stengel, ge-

jjj'j^ Jleelde Hoofdjes en een kmbbeligenWorteU

Ccfitaw, Deeze laatfte is een zeer groore Plant met
Hoofdige,

y^^y^g Bloemen, zegt de Ridder»

By deezc Uoor den Heer Li^n^us orgc-

gevene Soorten , zal ik voegen die, welken de

Heer B urm ank us, zo uit de gedagte Ver-

handeling van den Heer de la Roe hk, als

anders , onder de Kaapfe Planteo geboekftaafd

heeft, naamelyk.

xni.
, (13) Gladiolus met een Takkige Stengel , de

af""'*^" Bloemen eenzydig op elkander leggende:

Gefpiecte- ^ Bladen vierhoekig Elsvormig.

Dr.t de Bloemen van decze den Keel niet

gefloocen, maar als gefplccten hebben, geeft

'er den bynaam aan. De Stengel , uit een

Bolletje , dat van onderen plat is , gefprootcn ,

is anderhalf Voet lang en rond , met zyd-

Takjes en Scheedachtige Bladen. Ve Bloe-

men waren bleek Violet met eenigc menge-

ling van paarfch en geel , niet groot. Een

fpee-

(12) GUiiolus Caule Ramofo, Capit. pedunculatis , Ra-

Cu) GlMdiolus Caule Ramofo , Florfbus imbrfcatis fcam-

dU, Fo iis Su! ulato-quarfrangulis. ROCH, Dh/. p. 17. T.

BORM, Prcdr. 2.



) O T BOLPLANTEN» 53

fpeeling, van drie tot zes Meeldraadjes, heeft V.

gedagte Heer in deeze waargenomen.
Afdeel

Hoo.ó-

C14) Gladiolus met een TakUge Stengel, Li- stuk.

niaüle Bladen en gevlcrkte Aairen.
cwTn/aj

Deeze heefc den bynaam daar van, dat de^'^ngé**'

zydeliogfe Slippen van de Bloem den geheelen^""''^'^*

Keel, die hier , zo wel afs in de voorige, wyd
uit gezet is, zo de Heer de la RocHEzegt,
omwinden. Dit vind ik echrer, in zyne Af-

beelding, niet duidelyk vertoond. De Bloemen

waren Roozeldeurig , aan de zyd - Slippen van

de Onder'ip paarfch. Zy mauken twee ge-

vlerkte Aairen uit, op een rondi Stengel van

anderhalf Voet hoogte, met fmjÜe Bladen. De
Meeldraadjes zyn Py'achtig geknopt ca de Styl

heeft omgekromde Stempels. Hier fpeelt ook

de Natuur , zegt hy , dikwils in 't getal der

Meeldraadjes, Stempelen en verdeelingen van

de Bloem, De Zaaden hebben in deeze twee

Soorten, geyk in de Droevige, zo de Heer de

LA R o c H E aanmerkt , een brecdtn Viiezigen

Zoom , tcrwyl dcz.clven in dj Europifchc en

anderen rond zyn en ongerand.

Cl 5) Gladiolus wei een geheel enkelde Stengel,
c^^^^^f

de viTS-

(14) eUdielus Caule Ramofo, FoIiU LineariSus . Spkis

diftichis. ROCH. Dh/. p. as. T. 3. BORM- Prodr. 2.

(15) Gladiolus Caule fimplicisfimo , Petalis fupe:ioriI>as
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de bovenjle Bloemblaadj£s qfwykende, d&:

Bladen Dege^

STUK.
^^^^^ ^^^^ ^"^'^'^ ^^^^^

men gcbynaamd zy, is zonderling. Ik zou ze

liever fpreid.nde {DivergensJ genoemd heb-

ben ,
wegens die hoedanigheid der Blocmflip-

pen, waar door de Bloem zig Le]Ieachtig,docb,

niettemin grynzendc (rinsens) vertoont. Ook

is de figuur der Meolknopjcs en Meeld -aidjes

,

die Zeisfènvormig gekromd zyn , byzonder. Ia

twee gefpiifte Blikjes , het eene wel d ' helft

grootcr dan het andere , zyn de Bloemen gevat.

De Biaden heeft d-cze Soort wat hrccder en

geribd; het Zaadhuisje, gelyk de voorige, veel-

zaadig.

XVI. (16) Ghdiolus met Degenvonnige Blaieii-y

cp-^io' overUekfs Bloemfcheeüen en éénzydige Bloe-

XVII. C^7) Gl<;diolas met Lancetvormige geribde

iiiii!'^*' Bladen en ongejleelde op elkander leggende.

iiiiQ^^
JSZoemffn,- het Pypje dun , van lanite ah

het BloemJ'cheedje,

in)

divergcmibus &c. Rocu. Ditf, f. 30 T. 4. BUBM.
Prtdr.
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(iS) G'adiolus met Degenvormige Bladen, die V.'

gefcheurd zyn, en eenzydige Bloemen ^met ^'^^^^

een Draadachtig zeer lang Pypje, Hooro',

(19^ Gladiolus met Rolronde geribde zeer xvnr.

gladde Bladen en eene gevUrkte Bloem- i^ltluu

Aair. ^Gefcheur»

Deeze heeft gezegde Hoogleeraar als byzon- Ti^a/e/af»

derc Soorten voorgerteld , meldcode van de g^^P'^''*^'

laarfle . dat dezelve , in manier van bloeijen,

met de Vosfenflaarcige overeenkomt , maar de

Bla.'en om laap; Schcedig heeft, daar deBIocm-

ften-cl door een Spleetje uitgaat , voorts tot

boven toe Cylinderachtig famen .•e;^roeid zyn-

dc , van binnen hol , aan den top met een

Dv ornig puntje geflooten. Dit mjakt een aan-

merkclyka byzonderbcid uicin deeze Soort

Tot geen van alle de gemelden fchynt my xx,

dat Kaapf.h Exemplaar te behoor ^n, waar van Ldfelc'h-'

ik-deAfb.cldin- in i'j5,2.op PlaatLXXIX
t'f;=LXxix.

heb Vüorgélleld. Ik noem hetzelve Lelieach-
*

tig,

Tubo Fiiiformi longisfimo. Bürm. Prtdr. 2.

(i,> ClMl'oht Fol. Cylindr. NetvoCis «labcrrimis , Flor.

Sflci difticha. GURM. Prodr I.

8. f. a, en Junceus. Pluk. Piyt. T. 187 f. »; zyn doat

zyn Ed wei gemeld , maar niet bepaald noch bcfclucc

U* D»L. III STVKt
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V. tig, om dat de Bloem , die geel is, zeer veel

^'^IlJ^*"
gelykt naar een Lelie; doch zy heeft tevens.

EooFt- het Kenmerk der Gladiolusfen
, naamelyk , dac

»TüK* één van de vyf flippen korter en breeder is dan

de anderen. De Styl is knodsachtig in drieën

geknopt , en byna van gelyke lengte als de

Meelknopjes , die met denzelven in de Keel

zitten. De Bloemen komen overhoeks uit zeer

lange breede fpitfe Scheedebhden voort ; aan

de Stengel , die rond is en van onderen bezet

met zeer lange finalle, geheel Biesachtige, over-

langs Geutswyze geplooide Bladen : waar door

deeze van de laatstgeraelde van la Roche
veel verfchilt.

A N T H O L y z A.

Door Pypachtige , onregeIma;tig verdeelde ,

omgekromde Bloemen , onderfchcidt die Ge-

Aagt zig inzonderheid van de voorigen. Het

heeft doorgaans de boven - Lip veel fmaller en

langer dm de ocderften , Geutschtig ; de Mcel-^

draadjes en Stamper influitende, doch de krom-

te van het Bloempypje en daar door neergeboo-

gene Bloemen maaken hetzelve meest kenba.ir.

Ook zit het Vrugtbcginzel niet binnen maar

onder de Bïoeni,

Daar komen de volgende , allen Afrikaanlè

of Kaapfe Soorten, in voor, naamelyk

(I) Aa«
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(1) Antholyza met de Lippen der Bloem 'ii^yd Jf^-

uügefpreid en den Keel famengedruku jjf
*

j . Hoofd.
Zeer duidelyk openbaart zig het gezej^de insruic

de Bloem van deeze Soort , die ten uiterde i.

mismaakt is, en dit byzonders heeft, dat
éèü^^f/Jj'^''

van de drie Meeldraadjes zijj: buiten het ge-^crynzea.

dagte Geutje, om laag, bevindt Zy zyn zeer
^'

zigtbaar door hunne zwarte Pyltjes, die de

Meelknopjes uitmaaken en waar van de twee

anderen den Styl , die lan;>er is en drie om-

gekronfide dunne Stempels heeft, omvatteD. De

Kleur der Bloemen is over haaren Keel en Slip-

pen , eerst geel , dan van binnen en buiten

rood , met geele punten. Zy zitten op kleine

Takjes Vleugelswyze aan de Stengel, die van

een Voet of meer, en langer is dan de fmalle

Laccetvormige Bladen ^ruighaairig en hoog pur-

perkleur.

(2) Antholyza met Vlinderachtige Bloemen, ^n.^^^

die de twee uitwendige Kwabben der Lip cunoo-

^ Ireeder en opjlygende hebben.

Uet

""

(1) Anthoh^s* CoxoMx labiis dfvaticatfs , Faace compres-

fl. Syfl. Nat. XII. Gen 58. reg. XIII. F- 77. Gladiolo

RODB.^ Elys, II. p. tij. f. 15. Gladiolus floridus &c.

^V) Anthtlyza Corollis fnbpapiüonaceis , Labli LoMs duo-

bus externis latiornnis adscendentilm». MiCL h. iij. Cu-

nonia Flor. tesCiibus SpatUis maximis. iüTlN. Cuh. ïh.

T. I.

D5
21, DSIL. XII. STUK.



5Ö Dfieman^ige Lelie-

V. Met den naam van Curmia, naar den Lief-

^'^j^^* hebber van Kruiden Cuno, in wiens luin

Hoofd, deze Planc eerst gebloeid heefc, was drzelve

ITÜK. door den geleerden B u t t n e r gedoopt. Cuno
zelf hadtze, wogens haare fchöonroode Kicur,

als de fchaamte in de nadering tot den K'.nmg

haareTi Gemaal affchetzende, op eenen Pocetirchea

trant Either geivD-lJ. ledereen ziet, hoe on-

eigen tn ver Rczngc dit zy. Hy Z2'^t, dat de»,

zelve hem uit P«rfie was toegekotiK n; doch fof

hy in deezen ook misleid ware) men h<-e^tze

naderhand van de Kaap der Goede Hope ge-

kreegen.

De Wortel is knobbelig , met een bruinen

Rok bekleed, van binnen Vleezig, bleekgeel,

Dc Wortclbladcn zyn ftyf en fpits, geilreept,

fmal Lancetvormig. Dezelve fchicc een Sten-

gel van een EUe of meer hoogre, Vlerkachtig

bezet met Bloemen , die in Scheedec vervat

zyn, doch een aanmerkclyke Jangte hebben,

Tusfchen twee gclyke Eyronde , opftygende,

Vleugels, loopt de boven- Lip uit, die Lepel-

achtig is, en den Styl, als ook de Meeldraad-

jes, wier Pylvormige Knopjes nederwaards uit^

puilen , bevat. De onder - Lip of Kiel is zeer

kort, klein, driedeeUg en bulcig, als een Ho-

nïgbakje onder de Bloem fdmengeplooid. Het

Zaadhuisje maakt een langwerpige Knop, met

gewiekte Zaadcn. De Wortel geeft, aan alle

zyden. Draadachtige Vezelen uit, welke aan *t

eod Bolletjes draagen, zegt Li n N-ffius,

(3;
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(^') Amho^v7,a met omgekmnde Bloemen i wd- V.
.

ke beurtlings twee Kwabben vm de vyf-^''^^^^*

deelige Lip uitgebreid , groQter en LanceJ-HooFD-

vormig hebben. «tuk.

Van de Kaap der Goede Hope overgebragt;^7^^*/^^^*

bloeide deeze te Parys reeds inden jaare 1633, cthiopi.*

in de Tuin van den Heer Morin. De Wor-^"'"^*

tel is knobbelij;, platachtig rond, met veele

Rokken beklee i , van binnen bruin. De Bla-

den zyn breed , als die van Lifch en de Sten-

gel draagt de Eloeraen wederzyds, Vlerkach-

tig , van eene fchoone hoogroode Kleur , met

Geel gemengd. Zy zyn Pypig en hebben eea

zeer groote Lancetvormige boven -Lip, de on«

der - Lip in vyven gedeeld met korte Lancetvor-

.mige Kwabben , beurtlings drie zeer kort ; *c

welk de Bloem zeer ongelyk maakt. De Schee-

deblaadjcs zyn ook roodachtig.

(4) Antholyzi met Trechterachtige Bloemen »v.

en Degenvormige Bladen.

11. PEEL. XII. STUK.



6o DriemanniceLeliB'
V. " Alleenlyk ter eere van Maria Sibylla Merian^

!Afdeel.
ISfatuurlyke Hiftorie, zo ten opzigt van

HooD- Planten als van Infekten, veel bevorderd heeft,

STUK. ^as dee7e Meriana getyteld door den vermaar-

den Trew. Deez* heeft daar vaneen rchoonc

Afbeelding aan 'c lichc gegeven , welke de

fchrandere E h r e t maakte naar eene Plant , die

uitZaadvandeK.aap in de Koninglyke Tuin v?,n

Chelfea geteeld , aldaar de eerfte maal in den

jaare 1750 geb'oeid hcefu Millkr gafze

den naam van Watfonia , naar zyncn Vriend

,

den geleerden Watson, en rekende meer

regt te hebben tot die benaaming , oordeelcnde

tevens , dat de Plnnt niet tot dit Geflagt be-

hooren kan, aan het welke, zegt hy, Linn^us
maar één Meeldraadje tocfchryfc Waar hy

dit van daan hebbe, begryp ik niet, 't Is blyk-

baar dat zyn Ed. *er drie aan geeve ,gelykdeeze

heeft.

De Bol en Bladen gelykrn naar die van den

Gladiolus. De Stengel is ftevig en getskt, gec-

vende wedcrzyds veeie Bloemen uit , welke

eenbladig, Pyp:chtig zyn ; nederwaards omge-

boogen , een weinig verwyderde r

a

t den Mond,

die regelmaatig inzefen is verdeeld , met ftompe

Slippen, De bove^lle niettemin verheft zig een

weinig en bed( kt als 'c ware den St yl en de Meel-

draadjes, 't welk de Plant tot dit Geflagt bc«

trekt. By ieder Bloem is een dubbeld Schee*

de-

(*} Zie zyn Diüionaryt Ed. l7Co, p. 158.
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öeblaadje» De Kleur der Bloemen is rooJ , de V.
.

gedaante als van de Polyanthes, de Zomcnng^^Yj^^
van den Gladiolus, zegt de Ridder. Hoo/o-

Cj) Antholy/.a mt Trechterachtige Bloemen v.

en Liniaale Bladen,
^TurilnÜ

Deeze , naar de voorgaande eenigszins ge-^ Metianel-

lykende , hcefc ook een Bolachtigen Wortel.

iDe Stengel is anderhalf Voet lang, rond^efFen,

De Bladen zyn Degenvormig , geftreept , ruig-

achtig ,
Scheedig , drie of vier overhocks ge-

plaatst , buiten de Scheeden kort. Drie Bloe-

men komen overhoeks, eenzydig, ongedeeld,

aan de Stengel, gevat in twee Lancetvormi-

ge Scheedeblaadjes. De Bloem is Trompet-

achtig , met een kromme paarfchnchtige Pyp
,

langer dan h:t Mondftuk, welks Zoom in/es-

fen g. lyk verdeeld is , met Eyronde fpirsachti-

ge Slippen , die geel zyn. De Meeldraadjes zyn

opfty. ende, van largte als de Bloem, en heb-

ben Liniaale opleggende Knopjes. De Styl

,

met zyne drie Stempels
, zyn Draadachtig

dun : de Bloemen bleeker rood dan in de voor-

gaande.

Deeze Plint verfchilt , zo de Ridder aan-

merkt, van de Meriana in geftalte, doch be-

paa-

n, DSJJL. XII. STOK,
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V. paalingen , omze van de Gladioli en Ixia: af té

^
^if^ zonderen , zege hy , komen 'er niec in voor.

Ho^ FD- Evenwel kon menze niet nader dan tot dit Ge-
STUK. fiagt betrekken , waar toe zyn Ed. ook de voi^

gende t'nuis gcbragt heeft.

^Jkl'iyza
Antholyza met Trechterachtige Bloemen ^

M uri, die van buiten Wollis zm,
Wuoruhe.

^

Deeze groeit , zegt hy aan de Bofchachcige

zyden der Bergen by dc Kaap, in Mey bloei-

jende. De Stengel is twee Voeten hoog, twee-

fnydende, met de Scheeden der Bladen gedekt,

die Dcffenvormig , fmal
, geftreept , de boven-

ften langer dan de Stengel
, digt en Schéedach-

tig in elkander ftecken. De Aair beftaat üit

rappige, LancetvormigeBloemfcheedj es , dikwils

twee Bloemen bevattende. Zy gelyken naar

die van de Meriane , doch zyn geel , met
een zwanen Hals of Keel, van buiten aan

de Slippen W'ollig , mee drie opftaande wit*

te Meeldraadjes , en den Styl een Stempel

hebbende die zeer flaauw in drieën is ge*

deeld.

De volgende Soorten zyn door den Heer N.
L. BuKMANNOs, onder de Kaapfe Planten,

by die Geflagt gevoegd: naamelyk

(7)

(6) Mtlyz* Flor. Infund. extus tomentoGs. Sjjt, Nau
Xlll. Mant.
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(7) Antholyza m't afgehoogene Meeldraadjes, Vi

om^ejla^en FUugils en Liniaale vierhoe- ^^^^^'

kige bladen,
, Hoofd-

In *t jaar 1 760 hadt deeze by zyn Ed. ge- vir.

bloei J, hebbeofle zeer lacgc Bladen, een Sten- '^^[''^J^,

gt'1 van twee E!Kn, en langwerpige tweeklep-
i^^-j-^j^^

pige üioemfcheeden. kige.

(8) Antholyza met opjlygende Meeldraadjes , ^J^ij^»^,

omgewonden filoemsn en Lancetvormige omge*

geribds Bladen*
wondcne.

In Odlober van 'c jaar 17^7 hadt deeze ge-

bloeid , met een ronde SccDgel van anderhalf

Voet lang en paarfchc Bloemen.

Ci>) Antholyza met Degenvormtge Bladen en ix.

Pypachtige gdyke Bloemen , de twet bo. uZ.^''^^'

venfte tlaatjes opjtygende* Anjeheu-

In April des jaars I760. bloeide deeze , die, ^«-^^'^xix.

zo de Hoogleeraar aanmerkt , veel overeen-

komst met de Cunonia heeft , dan dat de Scheed-

jes en Bloemen dunner, Anjelierachtig en niet

zo rood zyn, de Bladen yler. Zy hadt dcvSten-

gel drie Voeten lang. Schoon

91. DEKt. XII. $T01,



6^ DrIêmankige Leeiè-

V. Schoon de Kenmerken overeenkomen, durf

AFrEEL.jj,^ wegers deeze korte befchryving , met geen

HöOFD- volkomen zekerheid myne Plant, iu i^ii^. 3,

STUK. . op Plaat LXXIX , afgebeeld , waar van ik

meer dan één Exemplaar van de Kaap ontvan-

gen heb , hier t'huis brengen. Ik zal ze echter

den zelfden naam geevcn , en merken aan , dac

de Bladen , gelyk men hier ziet, zeer breed »

byna Lancetvorraig en fterk geribd zyn de

Bloemen met een lang bogtig Pypje, roodachtig

of byna wit van Kleur. Zy bevatten een Styl

met drie Knodsachtige punten of Stempels,

zynde een weinig langer dan de Mcelknopjes

Oogfchynlyk komen deeze Bloemen ieder uic

een dubbeld Bloemfcheedje voort , en hebhen

de twee bovenfte Slippen opftaande of opüy-

gende , als in de bepaaling wordt gezegd.

X. (10) Antholyza met neergeboogene eenbladige

'^Aktbot
naauwlyks getande Bloemen , waar binnen

des.
*

de Teeldeelen beJlootmzyn,enDegtnvormi-

ge Bladen,

Deeze wordt door zyn Ed. befchreeven , als

hebbende platte Bladen van een Voet lang; een

Stengel van twee Voeten ,
geheel enkelden zeer

glad; met overhoekfe Bloemfcheedjes, die twee-

kleppig zyn en overend ftaan , de Stengel in-

flui-

^lo) Ar.tMyza Corollls dsclinatis , monopetalis , vix ^
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fuitende by ieder Elcein. De Elccmcn zyn Vi

Papachtig als die van de Alethris , neergeboo-

gen, gcftreept en paarfch ^ met gelyke Meel- Hoofd*

draadjes, van birnen aan de Pyp 'gegroeid , en«tuk»

een Draadachtigen Styl, welks end of Stempel

een weinig buiten de Bloem uitfteckr. Ik be-

zit een Exemplaar van deeze Scort in myne

Herbarius^van Kaapfe Planten.

Iris. Lifch.

Een zesdeclige Bloem, met de Bladen beurc-

lings omgebcogen^en Siempels die naar Bloem-

blaadjes gelyken, maakt eene zeer duidelyke

onderfcheiding van dit bekende Ceflagt vaa

Planten (*>
Het bevat vcele , meest Europifche Soor*

ten 5 welke door den Heer L i kk-^^us in zo-

danigen , die de Honigbakjes der omgeboogene

Bloemblaadjes gebaard en in zodanigen , die

dczelven ongebaard of glad hebben > onder-

'fchtiden worden.

^« Gebaarde cf ruige.

( 1 ) Iris met gebaarde Bloemen , die de Sten- i-

(*) De Bloam ïs eigentjyk niet einhlaüg , hcewd zy dusfche.

gtocid. Gf». FUtiu

{i) liii CoioHa batlata , Csule Foüis longioie uni/ioro.

B. DEIl. XII. $TM,
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Afdeel.

HOOFD'

f^el langer dan de Bladen

heeft.

Jn KleiQ Alie lege de Provincie Sujlana^ bs*

hoerende tot het Ot omannifche Gebied, van

waar decze Iris eerst in de Tuinen te Konftan-

tlEopolen gebragt CQ van daar , du twee Eeu-,

wen ^clceden , te Wecpcn gekomen zynde,

verdei- door Europa is ^ ei fpveid. Het is ech-

ter tot heden geea gcmeene Plant , wordende

niet dan by de Liefhebbers van Kruiden ge-

vonden. Onder haarc mede -Soorten munt zy

uit , niet zo zeer door de hoogte van de Sten-

gel , waar in fommigen haar overtrefFen , maar

door de grootte van de Bloem. Dezelve be-

llaat ,
oogfchynlyk, uit regen Bladen , wair van

de dïie onderften, naar de Aarde omgcboogen,

dik zyn en ruig gebaard , meestendeels bleek

zwart met cenige paarfche Strecpen , doch in

'l midden meteen do:.kerjr Vlak, als van zwart

Fluweel. Op dezelven leggen drie kleinere, als

Gewelfjesraarrchachtigvai^ Kkur, zynde Blade-

rige Stempels ,welke de Meeldraadjes , die Pricm-

vormig zyn, bedekken; tcrwyl de drie bovenfte

opllaande, ieder eea Handpalm groot, zeer dun en

S- fl. Nr- - ' : ,', p. 78. H. m. i8'
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Trsay geaderd , dooreen kondig Netwerk in 't wit^^^^*
,

en zware, deB!o-:m uitermaate verüeren ennaar n*

de Pluimagie van fcmmige Faifanten doen gely Sootoi

ken. Men vindt 'er een fraaije Afbeelding van

in 'c Werk van Knor r , over de Planten (>
Alen noeratzc ook Iris van Pharao , of Zwar-

te , ja zelfs Cretifche , zege Glosiüs, en

Lob EL heeftze onder den naam van Bonte Iris

van Chalcedonie voorgefteld. De Wortel is groot

en knobbelig > doch anders naar dien der andere

Soorten gelykendc en de Bladen zyn ook niet

veel daar van verfchillende* Het Zaadhuis-

je komt met dat der overigen byna overeen»

Lob EL hadt zodanig eene Iris -Bloem gezien

met dwarfe en Icheeve Plekken , die vaal, Afch-

graauwi en roodachtig warsn.

(2) Iris met geb, Blosmen , de Stengel hoger
j^.J^p^

dan de Bladen , ^3;»^ tweebloemig , derentina.

Bloemen ongejteeld*
tynfe/^'*'

Decze , wier Natuurlyke Groeiplaats in de

Zuidclyke deelcn van Eurepi, en byzonderiyk

in de Krain , dooi?' den Ridder gefield was ,

ft. Iris alba Germinita, C. 3. lU 'ris Flore 2lbo. BLAJ.

Jii/i. lUO. iris noftras valg. candidis fioribas. Loa, Ie.

KnorR Tiis, U Tab. L 7.

is

E 2

U*D£EL. XII. Stuk.
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V. is nogthans door Doktor Scopoli aldaar niet

A'^Jf^* waargenomen. Miller zegt, dat de Zaaden

Hoofd uit Karniolie in Engdand gebragt waren coor

iTUK, den Bisfchop van Osfojy , dia dezelve aldaar

natuurlyk vondt groeijen. Zy is wel wit vaa

Bloem , doch met een geele ruigte gebaard. Zy

verfchilt naauwlyks vaa de vdgende Soort,

dan dat zy de Blf.emcn raeesc twee op eea

Stengel heeft , gehcdalaJlg , mee de randen

der ondcrflen aan den vo^t omgaboogen , de

bovenften meer opftaande, gelyk ook deStem-

pelWaadjes, die Tvc:n'g gekarteld zya.

Van de Illyrilche cf liever Fleren tynfche

„ Iris vond ik, ze^t Camerariüs, eens in

„ *t vroede Voorjaar, op rayn Reis dcor'cNa-

pellche , ccn L'cuvel vol by de Stad Priver-

„ Eum. Byons [te Neuremburg] kan zy zwaare

3, Winters niet wel verdraagen en moet byzon-

„ dtr bcwa rd worden voor de fmekende

. „ Sneeuw". „Zy verfchilt daar in van de Duit-

„ fche witte, zegt C, B a üh i nüs, dat der-

zeiver Wortel , even als die van de gemeene

5, blaauwe , rimpelig droogt , doch van deeze

„ niet , welke cok kleiner is. In onze Winkels

„ vindt men een lllyrifche , van Venetië ge-

„ bragt , welke rosachtig is, minder fraay, doch

„ aangenaaraer van Reuk."

De Wortel der Floren tynfche Iris komt in

veele famcngeltelde of Winkelmiddelen der

Apotheeken , byzonderlyk in het Niespoeder

,

gemeenlyk Groene Snuif genaamd, waar hy
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een Geur aan geeft. Ily is van een b'ttcrach- V.

tige, Krui£^eri,;;e , Icherpe Smaak; doch maakt ^'"^^•^5'"

Wyn of Bier , waar hy op gezet wordt, aan- Hoofd.

genaam. Men gebruikt hem inwendig tot eca

Borstmiddel, om de uitwerping der Fluimen te

bevorderen in zwaare Hoesc, VcrJcouwdheden

en Longe - Kwaaien. Van den verfchcn Wortel

is het Sap purgeerende ; het Poeijer van den

droogen zet het natuurlyk Water af, en geeft

daar een Vioolen - Reuk aan. Uitwend'g ko.nt

hy , als Wondzuiverende, by de Heelkundigen

in aanmerking.

(3) Iris met geh* Bloemen; de Stengel hooger jtt.

dan de Bladen , veelbloemig; de onderjte

Bloemen gefieeld, óuitfche,

In Duitfchland komt deeze, op Bergachtige

plaatfcn , voor , cn groeit ook in Languedok

en Provence aan de kanten der Akkeren cn

Wyngaarden. Men vindtze by ons, en in de

Noordelyke dcclen van Europa , dikwils in de

Hoven. De Franfchen noemcnze Flamle of

Glayeul , de Engcirch2n Flower de Luce , de

Duitfchers Gilgen , dac met het Itah'aanfche

Gi'

Jat] Mei. H. CHff. I8. lö. R. Lufji,. 17. GoüAM

MoMf. zs. KRAM. Jiu/Ir. iz. iris vuig. Getmanxa f. fylvc-

ftri». C B. Pin. 30. Iris noftra» viilgjris. LO». /f. S9- In»

fylyeftiis. Tab. Je. «48.
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V. Giglio overeenftemt. „ De Oudeo hebbenze
Mdeel.

'tGrieklch Iris geheten, om dac deKieur-

HooFD- f, zweemt naar die 'vm den Regecboog , maar
STUK. tegenwoordig wordczc van alle Natiën Lelie-

„ genoemd , zege Lobel. De, gedaante iai'

„ mers , wanneer menze op zycje bjlchouwt

,

5, ftrookc vry veel met die vrin de Leliën in

„ 'c Koninglyk Wapen van Vrai:kryk,en meer

„ dan de figuur der gewoon e Bloemen van

„ dien naam."

üit ééne Stoel . geefc dit Gewas veele Bla-

den 3 die weezentlyk Zwaardachtig zyn , fomtyds

langer dan een Elle , om laag meer dan twes

Duimen breed, elkander Scheedswyze omvat-

tende, dik en flevig, g'ad m m een punt iiic

loopende. Hier tiisfcheD ko.L n dikke ronde

Stengels voort, anderhalf naai zo lang, men

ecnige I5hdcn , aan .'t end T^kki^, en aldnar

veric;:.; ::^'.:e, dii; groot zyn,

Dezci- ; kgen Bladen uit,

waar \.. 'vnM:;t:boogen , van,

binnen i ^ .. ^ paarfch cf Vlo-

kt zyn , iry^i vv :ue iiJcru^. De Haairigheid

ïs geelachtig , gedekt met een kleiner fmaller

Stempel-BIaadje, aan 'c end gcfpleetcn , "t welk

grcenachti;.^ of b'eck b!aau w is van Kleur. De drie

bovenüe Bladen , Lepclswys' hol , en naar

elkander tcegeboogcn , maaken een Soort vao

Bol, die paarfchachtig is, fomtyds met witte

Strcepcn. Ikt Hemelfchblaauw cn Purper re-

geert ifi deeze fchoonq BlcemcD zodanig, dac



nienze, deswegen, gemecnlyk blaauwe of paar- V,

Iche Iris , of by de Tuinieren Irias noemt. ^'^'^-^U

Onder de Bloem , wier üladen toe ee.i Pypje ttoofd-

famenloopen , zit het Vrugtbeginzd , dac een stuk.

laogwerpig zeshoekig Zaadhiiisjo wordt, v^n

binnen in drie Hokjes verdeeld, cn langwerpig

ronde Zaaden bevat.

De Wortels van deeze Plant, in onderfchei-

ding van die der voorige gemecnlyk Inlandfche

genaamd , zitten knobbelig m'.'t knoopen aan

elkander, zycde van bu::en donker ros, van

binnen wit en zwaar van Kcuk. Deeze wor-

den ook in de Geneeskunde gebruikt en het

Sap derzelvcn , inzonderfeid , is torren de Wa-
terzugt aangepreezen doch dc opgemeene

fcherphcid , die den Moed en Keel verfchei-

de Uuren als vcrfchroeid houdt , mnakt het

raadzaamer uitwendig , -tot VVondzuivcring en

tot het wegneemen van Vlakken der Huid.

Door kooken wordt het zagter en de ge-

droogde Wortel kan veilig , a's een openend

Bloedzuiverend Middel, worden ingsgevea. Da
Bloemen leveren door weckinj^ cn roiting , met

Kalk 'er by gedaan , een Ichoonc groene Verw
uit.

(4) Iris met geb. Bloemen-, de Stengel Im^^er
^

}v.

jor latifolia oöava. Clus. Hi/}. l. p. Z19.



7S DriemannigeLeüie-
dan de Bladen , veelbloemig; de neer^c-^

boogene Bloemblaadjes vlak. , de opjiaande

uitgerand.

Wegens den Vlier -Reuk is deeze afjfezon-

derd , die huiten 'c gemelde naauw^yks van de

gewoone Duitfche Iris verfchilt. Zy groeic ir^

de Zuidelyke deelen van Europa. De ncerge-

boogene Bloemblaadjes zyn donkercr Violet >

de opftaande bleeker blaauw : de Stempel- Blaad-

jes Zaagtandig fpits met ceu blaauwachtigen

Kiel.

V. (5) Iris met geh. Bloemen ; de Stengel hooger

jquaiens.
^^'^ ^ Bladen, vcelbloemfg; de neergeboo'

vuükieu- gene Bloemblaadjes omgeplooid , de opjlaan-

de uitgerand.

Naar de Duitfche gelykt ook dceze, maar

behalve het gemelde zyn de Bloemen donkerer

Violet met geelachtig witte , in 'c midden

blaauwachtige Aderen : de opftaande Bloem-

blaadjes, gelyk ook de Stempels, vuil geel en

zeer uitgerand.

vr. (6) Iris met geb. Bloemen ; do Stengel naakt ,

"o^IeSa- ^^^S^^ Bladen en veelbloemig.

(«) Iris Cor.Barb* Scapo nudo , tengitudine Foliomm , muf-
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De ODgebladerde Stengel onderfcheidt deeze, V.

die, zo wel als de volgenden , in de cpenbaare ^^^j

Kruidhoven voorkomt. Hoofd-

(7^ Iris met geb. Bloemen ; de Stengel eeni- vit.

germaate gebladerd , veelbkemig , van langte gMa"!*^^*^*

als de Bladen. ^onte.

(8) Iris met geb^ Bloemen ; de Stengel korter vrir.

dan de Bladen en drkhloemig. t^£\^.

Van decze fraaije Bloemplanten , heeft de

eerfte hiarc Groeiplaats in Hongarie, de an-

dere op Rotfen in Portugal, zegt LiNNiEus,

Hy blfchryft de laatfte , hebbende een ronde

Steng; de Bladen uitwaards Zeisfenachtig; het

Vrugibeginzel langwerpig rond , met drie Scree-

pen uitgegrocfd; de Bloemen Violet, niet uit-

gerand ;
deopftaande Bloemblaadjes wit gebaard,

met Takkige witte Streepen, 1'weemaal bloeit

7y in 't Jaar , waar van de naam , niet van 't

t'fliro. R. Lugdb, 17. Iris latlfMia Cau'e aphylio. C. B.

Fin. ?1.

(7) Ir'ts Cor. Baib. Csule fu!jfoIio(b, longitudine Folio-

rum, niuUifloro. R. 17. Ups. 16. H. Clif. 19. IrU

latifol. Pannonica, Col, maltiplid. C. B. Pin. 31. Iris lutei

V3rie?ata. LOB. Hifi. 34- EHBET. Fi&. T. 10 f. 3. jAC(i.

Jlujir. T. 5.

(8) IrU Gor. Barb. Caule Follis brcTlore trifloro. H.Ups,

,7. H. Clif. 19. Rj^ luidi. 17. Iris latifolia ?,;fl:,ra. Besl.

C. B. Pm. il.

E 5
n. DEFL* XII» Stuk*
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'Amizu S^^^^ Bloemen j welk dikwüs drie of vier

II. is op ééaea Sceel.

Hoofd- Aanmeikelyk is 't , dat in alle Bosfchige

LandilreskeD aan de Wcstzyde van de Wol-
ga, in Rusland , deeze Tweebloemige Iris al.

gemeen zy ; terwyl de Laage , die volgt, niet

voorkomt dan aan de Oostzyde van die Rivier,

alwaar de Tweebloemige niet gevonden worde,

zo de fHoogleeraar P A L l a s waargenomen

heeft (*;.

DC. (9) Iris met geb» Bloemen ; de Stengel korter

^J^Ua, ^^'2 Bladen i eenbloemig.

Met veele veranderingen van Klearen komt

deeze laage eenbioemige Iris voor , die haare

Groeiplaats heefc op bloote Hea velen, zo wel

in Opper- als in Neder - Ooftenryk". C l u s 1 o s

heeft daar van de volgende Verfciieidenheden

aangetekend» De grootfte hidz Bladen van

omtrent een Voet, Bloemen van een Span boog,

blaauw-

f») Rtt/m. 1. Theill. p. 171.

(9) Iris Cor. Enrb. Caule Fol. brcviore unifloro. JACQ,

Au/lr. T. I. Iris Cor. Eac'j. Folüs Cauletn uniflorum fa.

perantibus. /i. Cli^. 10. R. La-S. 17. GOUAM Mtntp, 16.

Lob. /c. «4 . «5. /8. Charra;. Ins nünor Fl, piirparo-coc-

lu'.co, >, j.]. TubcIIo. i Flore paliido «

albo. Fl. varicirrto. ^. iiis nnguftifolia nuritima m-nor, n.



blaauwachtig paarfch, met eenïge witte Stree- V,

pen: een andere was kleiner, doch weinig ver-

fchiiiende van Bloemen , welke , zo wel in fJoofVs

deeze als in degrootfte, met of zonder Reuk ^lïs.

voorkwamen. Een derde hadt de Bloemen

blaauw en welriekende : een vierde bleek of

witachtig met eenige paarfche Strecpen. Een
vyfde eindelyk , met de drie laatften in kleinte

overecnkoiTiende , hadc deijloeraen hier en daar

zwart, met witte Tongetjes; maar in allen was

de ruigte onder dezelven geel en daar boven

paarfchachti.:^ , zycde de Bladerige Stempels

,

die de Meeldraadjes in deeze Bloemen dekken ,

tweedeelig , mee twee opftaande Vinnen , en

de Bladen , zo wel van de paarfche , als van

de witte en van de bonte , by den Wortel ge-

meenlyk paarfchachtig.

Nog meer Verfchddenheden teelt men van

deeze aartige Bloeraplantjes in de Tuinen. In

de Zuidelyke deelen van Vrankryk, Langu dok

cn Provence, vindt_^menze ook op dc Bergen,

Heuvels en in de Spieeten der Rotfen , veran-

derende zelfs daar in, dat de Stengel hooger

of langer dan de Bladen, of met dezelven egaal

valle; gelyk de Heer Gerard opgemerkt

heeft. Ja fommigen hebben byna in 't geheel

geen Stengel 5 te weeten die, v/elkc Louel
afbeeldt , zynde de Bloemen m.iar een Hand*

breed hoog ("*). Voorts hebben yy de Bladen

brec-

() PcrpufiUa fawcUis Iris latifolia, tcaulis fcimcLos. Je.

u. Di£L. XII. Stuk*
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V, breeder of fmader : het Zaadhuisje is ronder

^"5^^^^' en kleiner , zo wel als 't Zaad, dun in de ge-

Hoofd» woone of groote Iris»

ITUZ.

B, Ongebaarde, dat is, de nccrgeboogene

Bloemblaadjes zonder ruigte,

X. (lo) Iris met ongebaarde Bloemen, de hinnen-

!^!or^{"^' fi^ Blaadjes kleiner dan de StempeU ; de

Qeellifclu Bladen Ds^envormig,

Men noemt deeze, waar van de Wortel dik-

wils, door onkunde, voor den echten gebruikt

is , f^alfche Kalmus , in *t Ho.i^duitfci M^^as-

ferfchwertel of Water - Lelïtn , 't welk de Groei-

plaats aanduidt. Door geheel Europa, raame-

lykjvan de Zuidclykrle tot de NoorJeljkedee-

Jen, groeit dit Gewas aan de kanten van al'er-

ley loopende en ftaande Wateren , in Meiren

en Moerasfen. In Rusland is hst zo wel t'huis

als in Switzerland ; in Sweedcn zo wel als in

Languedok en Provcccc By ons komt

het

niinoribus, Fol. Enfifortnilms. /i. Cliff. 19- GoftT. Eel^. 11.

-B., Lugdh. 18. N. 7. Oeo. Dun. 494 H. Succ. 3 J , 37*

COUAW Msnsp. ïtf. GEK. Pt$v. ifj. Iris piluftris lutca. f.

Acorus adaltetinas. C. B. Pin. J4 Theatr. Acoruffl

fulfum. Cam. Epit, 6. Pfeudo'liiï. Dod. Pemp:. ï+S. LOB.

Jt. SS. KNOKR. T^M.I. Tab. L 8.

Ha'ncK in udis, fluviis , paludofis pr.dm. Fl. Suet. $7'

MORÏ-



ïiet op Kicïjigc, Zandige , hocge en laage Gron- V.

den> aan de kanten vaa allerlcy Wateren, dik-^^^^^^

wils by en onder den echten Kalmus voor. Hoorn*
Men noemt het in Nederland Geel Lisch ensxuK.

cok wel Pinkjlerbloemen , wier gemeenheid en

gebruik tot opfieriog , onder 't Landvolk , mis»

fchien aanleiding gegeven heeft tot die benaa-

mirg. Het heeft de Bladen langer en fmalier,

ook gecler groen dan die der Irisfen , iets hoo-

ger dan de Steng , die Bladerig is , opfchie-

tende tot drie Voeten hoogte. Aan 'c end komen

weinige Ebe rcn , met h?ar twerën vervat in

een dricblaili^c Scheede. Zy zyn fraay geel

,

met zwartachtige ftrcepen in de orageboogen

BLiadjes, die voor 't overige met hunne randen

de Meeldraadjes omvatten. De opüaande Bloem-

blaadjes zyn zeer klein en ovaal ; ('e Stempel-

blaadjcs in drieën gefplceten. De Vrugt is lang

Eyrond , met drie bulten uitpuilende.

De Wortel van dit Gewas maakt een ron-

den , langen , Rolronden Knobbel , van onde-

ren Vezelig , van binnen rood. Deeze wordt

order da' Winkelmiddelen geteld, doch is fa-

mentrekkende en fcherp , zodanig , dat men
jnet het Sap daar van de Kiespyn heeft doen be-

jdaaren, Hy komt , onder den naam van y/co-

Montpelü u!>ique ïn Aquij. GouAN z6. Provenit in FosGj

fjladibus, Stagnii. CeR. Ptov. 14S. HabiKt in Foïfis circa

tabaciuia et aUbi, non rara, SOOP. Carn. p. aji.

II. DEBL. XII. i



Driemankige Leliën

V. rus mjiras , Acorm falfus of Palujlris , in een
AïMEL. Eleftuarie, dat 'er den naam van voerc , doch

Hoofd- zou verkeerdelyk voor den Kalmus gebruikt

STUK. worden , ontbeerende , zo wel als 't Kruid ,

deszelfs zo aanmerkelyken Geur. Men heefc

in S weeden bevonden , dat het Vee , al hec

andere vereeerd zynde , die Kruid laat ftaan.

In SchotknJ dient het Afcrekzel der Wortelen,

in plaats van Galnootca, om Inkt te maaken.

De Bloemen die uitermaate fcherp zyn , leveren

een zeer goede gecle Kleur uit.

jr«%'fi-
^^'^ ^^^^ "^^^ ongeb. Bloemen , de binnenjlo

l'!fima. Blaadjes zeer uitgebreid; de Stengel één'

stinkeïdc.
hoekig; de Bladen Degenvormig»

Wegens den byzondeicn S^ank, die in de

Bladen , wanneer menze wryfc of' behandelt ,

plaats heeft, wordt deeze Weegluizenkruid ge-

noemd of Stinkende Lifcfi^ in 'c Franfcb Glaj"

tul puant. De Groeiplaats is niet zo algemeen.

Men vindtze niettemin in Languedok en Pro-

vencé, omftreeks Parys, als ook in Engeland,

daar het overvloedig ftaat in vogte Beemden en

omtrent de Zeeduinen, zegt Lobel, Ray
hadt het 'er ook, doch zeldzaam, aan deZee-

dy-

. f. Xyüi. J. c. liij'}.
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dyken groeijende gevonden, en^egt, dat men V.

]iec 'er Siwking Gladdon of Gladwyn noemt. ^ï'^^*-»

Hier te Lande komt deeze Stinkende Lifch aan fjooFo.

de Vaart tusfchen Haarlem en Leiden , cn mis- stuk,

fchien ook elders , voor.

Zy onderlcheidt zig , niet zo zeer door ha
Gewas, dat de Bladen donkerer heeft, als wel

door de Kleur der Bloemen , die vuil paarfch.

achtig zyn en platter , leelyk van Reuk; in

July en Auguüus te vinden. Deeze fplyrcn zjg

als in drie Spatelswyze düelcn , waar van moog»

lyk de bencaming, Spathula fcetida^ afkcmfiig

is. De Grieken gaven het den naam van Xy.

ris tn fchrceven aanmerkelyke kragten aan de

Wortels toe , die Knobbclachtig in elkander

verward zyn en Plaggen tnaaken; maar in jonge

Planten naar de Bollen van Knoflook geiyken.

Ci^) Iris met ongeb* Bloemen, driehoekigs xrr.

Zaadhuisjes , een ronde Stengel en Liniaa sibhilL

Ie Bladen, sibétifchc

In de Velden van Ooftenryk , Switzerland

cn Siberic , komt deeze voor , die gelyk de

volgende dorre of rappige Bioemfchceden beeft.

De

fiz) Iris Cot. imleib. Germ. tri^oiris , Caule tercti, Foi.

Pratenïïa anguftifolia non fcetida altior, C , B. Pin. ii.Thtatr.

II, DBEL. XII. STOK,



io Driemanwige LelIe*

Vi Stengel is hooger dan de Bladen: de binnende
Afdeel Bloemblaadjes Haan overend : het Zaadhuisje

Hoolo- is iiiec op de hoeken gefleufd of gaapende , ge-

iTüK. lyk in de voorgaande, maar alleenlyk driekantig

Eyrond.

De kundigeH A l l e r vöndt deeze in Duitfch-

land, boven Jena, overvloedig, maar in Svvit-

zerland zeldzaam. Wel drie Voeten was zy

hoog en hadt blaauwc Bloemen. Van het Vee

werdc zy niet gegeten en hadt, gedroogd zyn-

de , geen den minften Reuk. By Glusius
vindt mcnze afgebeeld, en door Baüh mos
na -getekend.

Iq Siberië is dit een zeer gemeene Plant,

zegt G M ELI N, wier Bloem, by de Ingezete-

nen, haar Haanekop decdt nccn.cD. JJc BIo.J-

zuiverende kragt des Wortels decdtzc aaomer-

Icen als een uitmuntend Middel, tot geneezing

van de Vtnus- Ziekte. Van het Afkookzelnam

de Patiënt, in een Badüoove, alle morgens ccn

of twee Bierglazen in ; daar hy van braakte of

afging. Zo by te flerk purgeerde nam hy

minder, anders meer. Na het gebruik van

eenige Weeken hieldt hec purgeeren op. Dan

werdt het hem , nog agt Dagen lang, op een

Bed van frisfche Klisfen- Bladeren leggende

,

die men dagelyks ververfchte , en daar mede

toegedekt, op de zelfde manier ingegeven, en

hier door wordt hy van die Kwaal verlost.

r,3) lm



fï3) Iris met ongeb. Bloemen, byna driekan- V,

tige Zaadhuisjes , een ronde bogtige Steng -

en Degenvormige Bladen, Hoofd-
stuk.

De fchrandere Ëhret vondt deeze Bont- xiit.

bloemige zo fraay , dat hy dezelve met haare
^f^jf,2,.

Kleuren in Tekening bragt. Zy heeFc haare &uont'^iö8«

afkomst uit Noord . Amerika ^ groeijende in

Virginie en Penfylvanie. De geleerde Di llb-
K ï ü s merkt aan , dat zy van de voorgaande

«reinig verfchille , dan door de breedte der Bla-

den en dat de Bloemen Reukeloos zyn. De-
ïelven beltaan , zegt hy , gelyk die der ande-

ren, zo men de vStempels mede rekent, uit negen

Bladen , waar van de drie buitcnfien brceder en

omgeboogen , uit den Violetten , geelen en wit-

ten, bont; de drie middclflcn fmaller en korter,

overend Itaande, geheel Violet; de drie aade-

ren , die voor Styl verftrckkcn , uit den Violet-

ten paarfchachtig zyn , en cusfchen de binnen-

ben geplaatst.

Van één of anderhalf EUe was de hoogte

van dit Gewas. Een ander, naar 't zelve gely-

kendc, hadt de Stempel -Blaadjes op de kanten

Zaagtandig en niet inwaards omgeboogen ; de

Kleur der Bloemen was zo gemengeld ciet en



U Drieman NiGE Lelie-

V. dezelven hadden een flaauwen doch aangenaa-

^^j^^^- men Reuk. Men zeide , dat dit by de Ameri-

HooFB- kaanen in veel gebruik was tot geneezing der

5TU2. Vcnuskwaalcn ; zo hy meende wegens des Wor-
tels purgeercnde kragt,

jP^. (h) I"s met ongeb. Bloemen ^ driekantige

gïKica. Zaadhuisjes en een tweefnydende Steng,
ViJginifchc;

In Virginie groeit deeze. rp Waterige plaat-

fen 5 die ook fmalbladig is en de Bloemen uit

den bleekblaauwen en zwarten bont heeft, met

kruipende Wortelen. Zy purgeert, volgens

Clayton, uitmuntende.

Jaarlyks worde van de Kaan , zegt de Heer

N. L, BüRM AN Nüs, een Iris overgebragt,

met oEgcbaarde Bloemen en 2eer lange Liniaale

(i^) Iris met ongeb. Bloemen, driekantige

Zaadhuisjes , de Blaadjes aan den Voet

met Klierige holletjes voorzien.

Op *t Eiland Martenique vondt de Heer Jac-

(IV ï N deeze, welke een Steng van twee Voe-

ten hadt , met Bladen j maar die van de Chi-

neefche Ixia geiykende , aan den voet omringd.
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Een dubbelde Bloem fch£-.*de, aan den top, gr.f V.

eenige gcclc Bloemen uk , in maakzei , zo hyAFrEM.i

opmerkt, grootelxks van die der andere Soor-Hooró^

ten verfchiilende. Volgens de Afbeelding , in- stuk*

derdaad , fcbynen dezelvcn ray veel nader te

komen aan die van 't Geflagc van rimsfeuxia,

't welk ik ftralcs zal voorïlellen.

(i6) Iris met ongeK BloBmsn, zeshoekige Zaad- ^xvr.

huisjes t een ronde Stengel cnbyna LiniaaTil"
^'

Ie Bladen,
Baftcrie.

In de Velden van Duicfchhnd en Hongarie

groeit deeze Smnibladige Iris , met ftinkende

iB'aden. C lus rus hidt dezelve, -.'o 'Efchynt,

ook in v^panjc waargcr.omen ^ doch de vcrfchei-

dcnheid der Planten v;)n dit Geflagt is, zo hy

aanmerkt , zo groot , dat iic:n telkens nieuwe

Voorkwamen, L i w n ü s betrekt 'er
^
tne ,

die te Micbelfeld niet ver van Ba fel groeide,

met Bladen van twee Ellen hoogte volgens J.

Ij (\ u H 1 N u s : maar deeze ncbt de Heer Hal-

LER te behooren tot de Siberifche, voorge-

meld.

(17; Iris met ongsb. Bloemen, zeshoekige Zaad' xvrr.

(16) trit Cor. i.nherF». Germinibus fcxangularibus , Caule^"''^*

Ups. 17. R.« r-^ugdt. 16. Iris' Piatcnf/anguiUfolia Fol. focti.

do. C. B. Pin. ,1. i,is anguftifolia prima. Glos. Hul, U

(17) Irh Cor. Imberb. Germin. fesangulaiibus , CaulefttV.

trcreti, Fol. EnGformibas ftriatis. Mant, m, TREvr. Eiretf T#

II. Deel. Xll^ Stuk,
^ *
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v; huisjes^ een byna ronde Stengel en Degen^
Afdeel. vormige gefireepte Bladen,

s^-ü^T
^'-^''^^''^ ^'^^^ ^"^^^^ '^^ ^^^^^^

mie -Tuin te Upfal, met een Stengel van een

Voet en drieblocmige Scheeden. De omge-

boogene Blaadjes der Bloemen waren aan den

vocc breedcr met donkere Aderen en geel ge-

zoorad met witte randjes r de opftaande , van

langte als de anderen , Sneeuwwit, aan den voet

geelachtig geaderd : de Stempels wit , bedekken-

de Okergeele Meelknopjes. Aanmerkelyk fcbeen

zy dus van de Bafterdc te verfchillen.

xviii. (i^") l^ïs met ongeb. Bloemen; zeshoekige Zaad'

^%a'^'^
/miV/(?j , een tweefnydende Stengel en Li-

""crtsach. niaale Bladen,
tige.

De Bloemen van deeze , die in Ooftenryk aan

den voet der Bergen , als ook in Karniolie groeit,

hebben den Reuk van Pruimen of Abrikoozen

,

volgens de VVaarneeming van den grooten C l n-

siDs. Zy is, zo hy aanmerkt, zeer klein, val-

lende fomtyds minder dan een Voet hoog. Men
vindtze in de opcnbaare Kruidhoven. De Steng

is zeer plat ,
twcebladig , voor het bloeijen

hurkende. Dus befchryft Doktor Scopoli



De Stenj* is famengedrukt, tweebloemi/^ ,cfn V.

half Voec lang. De Bladen zyn lan-cr cn Gras-
Aj^j>jw-

achtig; de Bloemen gelteeld; met de binnen fteriooFD-

Blaadjes byna opllaande^ , van figuur als cens^^"*»

Herders Schopje , Violet, korter dan dc Stem-

pels ; de buitcqfte gefleufd, tot aan 'c raidden

geel , beneden de tip famengedrukt , voorts

verbreed tot een holrond ovaal lighaatn, wit

van bodem, met blaauwe takkige Streepen. De
Stempels wyd gemikt, twee Jeelig, met violette

tippen , die opwaards gekeerd zyn , fomtyds

roodachtig. Het Vrugtbeginzel glad, zeshoekig

langwerpig. Eyronde Zaaden, meer dm dertig

in één hokje.

(19) Iris met ongeb. Blomen; de Stengel een- x\x,

bloemig, korter dan de Bladen ; de Wortel

Poezelig* Voor-'

jaarfe.

In Virginie groeit deeze , die eene blaaiiw-

achtig paarfche Bloem heefc
, aangenaam van

Reuk. Men vindtze 'er ook met witte of met

Violet en Goudkleurige Bloemen, waar vaneen

Syroop wordt gemaakt , van aarc en kleur als

die van Violen.

(ao) Iris wet ongeb* Bloejnen en vierhoekige
^j^^

Bladen, Van T^ui^r^ya.
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V, Van fommïgcn wordt decze, volgens Mat. ;

^'Tl!^'
THioLüs, voor de Plant gehouden, die den

\

Hoofd- HermdaSlylus
-

'Wonc] der Apothecken uiile-

ITÜK. vert; doch anderen iichtcn zulks, nif t Lokel , i

ongegrond , en mcentn dat die van een Soorc i

van Colchicum afkomfag zy. To u r ^ e f o r t , '

hoewel deeze Iris onder dien naam voorftel-
\

lende, hicldt 7Ïj^ uk de Inladen en Vrugten van i

de Plant , door hom dikwils in Klein Afie ge- i

vonden , verzekerd , dat zy het Cokhicutn met
\

den gedroogde Wortel wü-, Viin G. b a uh i nu s

ware (*). Dc Bloem, nogthans, van den Her-
modadtylus Ichcen hy toen niet gezien te heb- i

ben, ea hy ^cid' vervolgens, dat dezelve naar '\

die der Irisfen gelykt , maar dat de Wortel -

knobbel'"- tn a's gevingerd CdiKnt

dit met de Wcrtels , welke men in de VViDlcelSi 1

heeft, te ftroc-kcn, i

Decze IviS, in Arabie cn dc Levant groeien-

de, heeft rnial]cD!:!^-fi , die hoekig zyn
en als m-t o-i-en, bejb- nd- de Stengel op

den top een biocm, wcïke groenachtig is van

Kleur. De drie mi Mdlle blaadjes zyn Els-

\ormig en zctr klein, dc Stempelblaadjes tot ^

over 't mi'Jden in tweeën gedeeld: zo dat de-

zei. i

C/|^. 10. R. Lui,di. IS, lila tuLero£a Fol. angulofo. C, B.

Fir. 4'5. MOiiis mi. n. p. ï+g. S. 4. T. J.f. I. Hermc-
|

dadylus Fol. quadran^;. ToüBNF. Cer. So. liis luberoft Bci-
J

gamni &c. Lol. pS. T)oD. Pempt. 249.

(*) TOORN», dc U Met, Mti. Tom. I. p. i6ï.
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Eelve,in veele opzigten, aanmcrkelyk vcrfchilt V-

van de voorgaande Soorten, ArBEELi
^

(2i) Lis met ongeh» Bloemen , twee hy elkan.^"^^'
j

ier ; de Bladen EUvormig gejleujd, korter xxr. -1

dan de Stengel.
Xt^hhtm ^

Deezc Soort ooderlcheidt zig door eenl gc!*°"**

Bolwortel, die uit verfcheidé Schilfers be-

(baat, gelyk de Hyacinthtn - Bollen. Om die
^

red«D hadt ToornEFoax de Plantea vaa
|

deczen aart afgezonderd in éón ander Gcflagt

onder den naam van Xiphien , 'c welk de

Griekfche naam is der Gla 'iolusfcn. Zy heb» l

ben inderdaad ook Degenvormfge Bladen , \

gelyk die, en zouden dcrhalven , met even
ï

veel regt, den naam van Zwaardlelie voereo -

mogen. By de Ouden fchynen zy onder de
;

Leliën geteld te zyn. 1

Men vindt by Todrmefort de Afbeel-
|

ding van den Wortel, als ook van de Bloem,
j

welke de opfiaanue Bladen veel fmaller cn de

ceergeboogene regter, of byca horizontaal uic J

geürekt heeft, maar anders op de zelfde maniet |
gedekt door de Scempelblaadjes, als in de ge-

;^

vantibus. fl. Cüff, 20. ir^s Cjiilescens &c. R. Luidh. :

Jiit Bulbofa lat) foüa , Caule donata. C. B. Piu. j8.

Iri< bulbofa c(£ruleo- violacea. C. S. Pm. 40. liis biilbü
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V. woone Irisfeo» Dezelve komt van veefeis

if^*^*
ley zeer bevallige Kleuren, blaauw, VioJeÊj

Hoofd- paarfch , wit en geel , onder elkander gem.cn-
STüK. geld voor, gelyk men die by V\^f.ïnmann

, op

twee Plaaten , zeer fraay uitgedrukt vindt (*\
Aldaar is 'er ééne vertoond met volbladige of

dubbelde Bloemen , die Hemelfchblaauvs? zyn

geel getongd ; maakcnde deeze, met veele an-

deren , ook eene byzondere Liefhebbery van

Flora mt.

KIT. (22) Iris met ongeK Btpemen . welke de bin-

Perr.ca, tieufie Blüadjes zeer kort en wyd uitge-

fcbcf hreid keft,

Gelyk de voorgaande veelal Spaanfche Boh

Irist wegens haare afkomst, gctytcid wordt,

zo voert deeze » om de zelfde reden , den naam

van Ferjimnfche* Hec is een zeer aartig Voor^

jaars Blüen)pje, meest van de andere verfchil-

lende door dc laagte van de Stengel , die veel

korter dan de Bladen is ; welke even 7.0 ge-

fleufd zyn , met hunne kanten de Stengel om-

vattende. Men zietze dikwils in de Voortyd

op de Bioemmarkt en vindeze ookby VVein'

M A NN in Plaat vertoond (t> Die

(*) Kruidb. PI. N. 6€9 , tfio.

tentl;amis. If« BHlbofa pricox minus odora , Perfica ,
variega^

vcmtibus. R. lagdb. ig. Iris Perfica Maxtia, Rudb. Elyh

11. p. 10. f. 9. Xiphion PcrCcana prxcox Flor^ vaiiegato*
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Dit Blommetje , dat enkcld of by drie , vier V»

en vyven te gelyk , in 't laatsc van February Afdeel;

tot in 'c voorst van Maart, tusfchen de Bladen
noori»-

uit den Wortel fchiet, is aangenaam van i^euk.sTux.

Het verfchüt van de anderen daar in, dat de

middelblaadjes niet overend üaan. De Kleur is

over 't geheel uit den blaauwen witachtig en

Diet aanzieniyk , maar de Lippen der ondcrüc

Blaadjes van de Bloera verrukken het Gezigt

door eene hoog paarfche of docker Violette

Kleur, als van Fluweel, in welke een Saffraan,

kleurige Streep aflleekt , met blaauwe en paar-

fche Stipjes gelprcokeld. In plaats van mid-

delblaadjes komen boven aan de Steng, onder

de Bloera , drie kleine Krulblaadjes voor. Op
dezelve volgt een 2iaadhuisje met drie hokjes

»

in Juny aacrypende»

(23) Iris met ongeb. Bloemen , gejleufde Bla-

den en twee {Tortel - Bolletjes , het één op iruS/^,

ToüHNEFORT hadt deeze , onder den naam

van Sifyrinchmn , tot een Geflagt gemaakt

,

'c welk hy van de Iris en Xiphion afzonderde,

door twee Boiworteltjes boven elkander te

hebben , g^lyk dc Crócusfen enz. De bovenfte
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V. deezer Wortelen , die wit cn zoet ven Smaalc
Afdeel,

wordt in Spanje en Portugal , alwaar dit

Hoofd- Gewas zyne Groeiplaats heeft , veel van de

STujc Kinderen opgezogt cn met graagte gegeten:

weshalve zy de grootfte Soort Nozelhas, dat

is Nootjes , noemen. De onderfte Bol , welke

vergaat, is zwart en voos.

Men vindt het uiiederlcy , ten opzigt vaa

de grootte. Dc grootfle heeft Bladen byna

als van het Look of der gewoone Hyacinthen

,

groen en meestal op den Grond leggende, met

een ronde Stengel van een Span hoog , die gc-

ftreept en flevig is , uit veele Scheedachtige

Gmwindzels vier of vyf Bloemen voortbren-

gende , welke agter elkander open gaan . Dezelve

beftaan , gclyk in de Irisfen, uit cegcn Blaad-

jes , drie nederwaards , drie eenigermaate op»

waards geftrekt , doch de drie Stempel blaad-

jes , boven aan den Styl , flaan hier opwaards j

met hunne dobbeluc punten. Voorts is de ge-

heele Bloem fraay in 't aanzien , blaauw van

Kleur en welriekende , doch verdwynt zeer

fpoedig en wordt gevolgd van Vliezige Scheed-

jes, bevattende een klein, rond, rosachtig Zaad.

De twee anderen 7yn in alleopzigtcc kleiner,

byzonderlyk de laatite , Lirio genaamd by de

Portugeezen. Men vindt fominig» dat de Bloem-

blaadjes paarfch of Violet heeft, met eengeele

Vlak, Het fchyntdie eetbaare Bolplant te zyn,

by de Grieken Sifynrichkn genaamd , en by

Flinius Sifyrinchium; dat van een Varkens-
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Snuit afleidelyk zou zyn , zo foinmigen willen.
J,

FoRSKAOHL vondt het overvloedig in de
'

Velden by de Pieramiedea van Egypte, en merkt Hoofi>:

het aan als een zeer fchoone Bloem (*).
"uk.

Ik laat hier volgen het Genagt van

Dat van den raeergemelden Doktor de la

Roe HE is ingefield, en benoemd ter eere van

zyn Geneeffchen Medeburger , den Heer ViEus-

sEUX, een uitmuntend Kruidkenner , zyneo

goeden Vrind. Het komt, zegt zyn Ed.in ge-

ftalte de Irisfen naast by, doch verfchilt Vr van,

doordien de Meeldraadjes tot een Cylinder ver-

eenigd zyn , de Bloemblaadjes meer verfchil-

lende en naauwlyks met de Nagels famengc-

groeid Cf}.

Drie Soorten , altemaal Kaapfe , zyn door

zyn Ed. daar van opgegeven, naamélyk

( I
) Vieusfeuxia mut één IVartelhlad , van lang- i.

te als de Stengel. /pirliu.

De Wortel van deeze is een Rolrond Bol-

le-

(*) Plurimx dignitatis Flos. Fhr, JEg-ipt Ar^h. p. Iï.

bcbben , doch ,
dewyl dezelven naauwlyks iets anders zeg-

^
C*> VuuifiMya» Folio Radicali unico, Caulis longitudinJ,

S.OCH. Diif* p. 31. T. S. BOBM, Prtir. 2.

II. DIII,. ZII< StOIi
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Jetje , raet gefpicfte Scheedaci^tige Omwindzels

^llf^* bekleed en Kransvryze begroeid met Afzetzels

Hoofd, of jonge Bolletjes. De Stengel, onder uit dea

STüK. Wortel voortkomende , een Voet lang , is regt

rond, glad, in Leedjes verdeeld. Behalve bet

gezegde Wortelbiad , komen aan de Leden der

Steng geftrekte Scheedehlaadjes. Op 't end

groeijen gefteelde geelachtige Bloemen , met

donkerer Nagels en met paarfclie Stipjes ^ety.

gerd. Ieder Bloem hqeft een tweekleppige

Scbeede. Zy beftaat uit drie grootere buiten-

Blaadjes , welke zig roodachtig uitbreiden, en

drie binnen -Blaadjes , van langce als derzei ver

Nagels, gefleufd Wigvormig, aan den tip drie-

deelig met de middelde Slip langer en Spiraal

gedraaid. De drie MccMraaJje,"? maakcn een

hollen Cylinder, waar binnen de Stvl is befloo-

ten , die drie Ste^npels heeft, met Bladerach-

tigc
, in tweeën gedeelde Slippen; waar tus-

fchcn zig de lange Meelknopjcs ialaatcn. Het

Vrugtbüginzel of Zaadhuisje is langwerpig,

driehokkig, driekleppig,

II. (2) VieusfLUxia met één Wortelblad, dai

^^Triftatl^
fM'^emfl^?/ zo lang is alt de Stengel,

^^pf^^f'
^^^^^y zyn £.1. door den beroemden

* Hoogleeraar D. van Rqyen mqdcgcdceld,

(z) Vküsfeuxia Folio Radicali unico, Caulc duplo longÏQrr.

RaCH, Dhf, p. 33. BUEM. Prtdr, i.



OF BOLPtANTÉN. 5j

was grooter , naaraelyk de Steng by de twee V;

Voeten hoog hebbende en het Wortelblad , van ^^•'l^*--

lacgte als gemeld is. Grasachtig, geftreept,Hoc#D-

gekield ;
tctwyl by ieder Leedje de Stengel sT'-it'

naauw omvattende Scheedebladen heeft , me-

ni^jvaldiger aan den top, die twee Bloemen uit-

geeven, Deeze , tweemaal zo groot als in de

voorgaande Soort en zeer wit , hadden aan 'c

begin der Nagelen, die paarfch en met een dik-

ke Wolligheid gebaard waren , een dubbe-en

Kring , van binnen geel , van buiten paarfch-

achtig geftippeld. De binncnfte Bloemblaadjes

haddea de middcllte tippen hier niet fpiraal maar

regt. Voorts waren de deelen der Vrugtniaakiog

Het hier nevens, in Fig, i , op PI. LXXX,
afgebeelde Gewas , behoort zekcrlyk tot dit

Geflagt , en wat de Bladen betreft tot deeze

4>oort ; maar de Bloem is niet grooter dao in

myn Exemplaar van de voorgaande; Dezelve

is, ten opzigt van haare deelen, met alle moog-

lyke naauwkeurigheid voorgefteld. Aan de Na-

gels is zy zekerlyk gebaard ea heeft aldaar aan-

merkelyke paarfche Vlakken , naar binnen geel.

Voons vertoonen zig zeer duidelyfc de drie

kortere Bloemblaadjes met de middelde punt

langer en rcgt. In 't midden zyn de opflaande

Stempels , aan 't end gegaffeld , waar onder de

Scheede der Meeldraadjes ; zittende de Styl ver-

borgen op het Vrugtbeginzel , dat zig onder

^le Bloem bevindt.

XI. DïEt. XII. Stok.
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^» (3) Vieusfeuxia met een enkel Blad , dat di

Stengel Sclmdswyze injlmt en zeer langis.

Hoofd-
Dqq^.^ , door den Eoom- en pioemkwcckcr

nu VAN Hazen, in de optelling der PJantenvan

^^^^^{'"^'''zyn Tuin, in Plaat gebragt, hcefc ccn platach-

verdvffy- tig famcngcdruktcn Bol boven den Moederbol
^' groeijendc. De Stengel is rond , maar vier ot

vyf Duimen lan^ en opgcregc, met één Schee-

deblad bekleed a dat driemaal zo lang is. Liniaal

en flap. Uit dit Blad komt een Takkig Bloem-

ftcDgetjc voort , met geele Blommetjes , in drie

üuren yerdwynende ; waar van verfcheidene ag-

eer elkander uit ieder verdeeling ertluiken. Dc
Bloempjes , elk in een tweekleppig Scheedje

gevat , zyn zesbladig , met de drie buiten ile

Blaadjes Eyrond ca ncergeboogen ; de drie bin-

öcüften (lomp Lancetvormig uitgebreid ; allen

met een Vliezigen rand verbreed aan de Nagels

,

in welken een gebaarde overlangfe Streep hec

Honigbakje maakt. De Meeldraadjes , onder

ook famengegroeid , hebben langwerpige Meel-

knopjes. De Styl heeft den Stempel insgelyks

in drie opftaandc Blaadjes verdeeld, die aan de

tip gegaffeld en omgeboogeu zyn. Hec Zaad-

huisje komt met dat der anderen overeen.

M 0-
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M O R ^. A. V.
Afdeel

Deezc Geflagtnaam is door den Ichranderenjj^^'j^,

M iLLER ingefteld ter eere van den Schild- ^tub.

knaap Robkrt More, een Kruidkundig

Heer in Engeland. De Kenmerken, die hetzel-

ve van het Geflagt der Irisfen onderfcheiden

,

zyn , een zesbladige Bloera , mee de drie bin-

nenfte Blaadjes uitgebreid. Anders komt hcc

daar mede overeen. De drie volgende Kaapfclie

Soorten zyn 'er, volgens den Heer LiNis^us,

in vervat.

(ï) Morcc 3 met gejleufde Bladen* r.

Van deeze heeft Miller twee Afbeeldin- ^'^crSd.

gen, de eene met kleiner, de andere met groo."^™'^»

ter Bloemen. De eerfce befchryft hy, als een

Plant met een Bolachtig VVortckje, gelyk de

Crocus, dat jaarlyks vernieuwd vsrordt. De
Stengel, van onderen paarfch, wordt omtrent

een Voet hoog , en is voorzien met finalie plat-

te Bladen , welke haar Sleuftwyze omvatten,

meer langtc hebbende dan de Stengel , doch

flap zynde en donker groen. De Bloemen,

aao den top, komen by paaren voort uit een
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V. tweekleppig Schecdje. Zy hebben ieder ccö
:AFrEELi

Steeltje met een Vrugtbegiazel , waar op de

HooFis- Bloem zit , die zesbladig is of tot den bodem

BTUKi in zesfen gedeeld. Deeza Blaadjes zyn van fi*

guur als een Pick-yzer, beurtlings één fmaller,

èén breeder, gelyk gewoon is in de Lelieach-

cige Bloemen. Zy fpreiden zig vlak uic en

gelyken dus te famen niet kwaalyk naar de Bloe-

men der Nigelle of Juffertjes in 't Haair. Ook

is de Kleur bleek blaauw , met een geele Vlak

by 't midden, alwaar drie kleine Blaadjes over-

end ftaan , omringende het Vrugtbeginzel en

den Styl , die met - drie dikke gegaffelde Stem-

pels is gekroond, allen blaauw van Kleur, riet

Eyronde Zaadhuisje bevat in drie hokjes veele

rondachtige Zaaden.

Die met groote Bloemen heeft dezclvcn en

.

keld in een Scheedje, een weijiig grooter, bleek

paarfch en eveneens gevlakt, maar de Stengel

is tot onderen groen.

iT. (2) Morasa met Elsvormige Bladen,

SsSadi-
I^^eze, zo wel als de voorgaande, bloeit by-

na jaarlyks by ons , zegt de Heer N. L. B or-

MANNüs, met Bloemen van éénen Dag,
die ecDc byzondere Violette Kleur hebben.

ïT. (3) Moraea 1

Xifcbachti-
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Ceeze Platit gwc'it ook natuurlyk aan de Kaap V".

éer Goede Hope, zegt Miller , van waar '^jj^^'

dè Zaaden, onder den naam van Witte Water-Hoop'b-

Léljy overgebragt waren, die in de Tuin van^'^^'^'

dhclfca •opgekomen zyn , alwaar de Plant ge-

bloeid heeft. Hy ^eefc tr de Afbeelding

van, waar uit blykt, dat dezelve wel veel ge-

lykt raar de voorgaande , docb tevens nader

aan de ïrisfen komt , vérfchillende daar vaii

alleen, door de geheel uitgebreide Bloem, zege

LiNN^üs, die daar toe ook betrekt, eenLe-

vEntfclje Lsage altyd gvoene Iris, door den

geleerden Tillids io de Toskaanrche Hor-

tus te ï^ifa waargenomen.

Eceze heffe Vezelachtige Wdrtctcn^ zo wel

ais die. HV hndtze Koriftantinopoleh ge-

vonden en merkt aan , dar 7v von de Smalbla-

dige iiis ,die eén Abriknoz.en- Reuk héefi, vart

JBAÜHiNi[JS, weinig verfchille , hebbendé

Grasachtige fpitfe üyve Bladen en i'eükeloozö

Elcemen, geel en blaauw gemengeld. Dcrzel-

Ver gedaante fchynt vnn die. der Kaapfe van

den Heer M i ller icLs af te wykcn, hoeWel

liet Gewas anders taamelyk daar mede ftrookt;

Tot deeze Soort behoort , wat het Loof aan-

gaat , veel nader dan fot de voorigen, die Mo-

rija, welke , uk het kruidboek van B d c h o d z

,
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V. onlangs te Neurenburg, önder den naam def

^^"jf
^* eerde Soort , is aan 'c licht gegeven. Zy was al-

Hoofd- daar Morasa met Elsvormige Bladen, Iris (ff

sïUK. frique, dac is Afrikaanfche Iris, genoemd (*)

Wachekdorfia,

Ter vereeringe des naams van den geleer-

den WACHEi\iDORF, die, nu ruim dertig

Jaar geleerden , een Lysc der Planten van den

Utrechtfen Akademie-Tuiu, op eencn Griek-

fchen trant gefchikt , aan 't licht gaf, ftrekt

dit Geflagt.

Het heeft een zesbladige ongelyke Bloem, be-

neden het Vrugtbeginziel , dat een driehoekig

Zaadhuisje wordt, fi er is de Styl Draadach-

tig» neergeboogcn , met eenen enkelden Stem-

pel , waar door het inzonderheid van de voor-

gaanden verfciiik, bevattende de drie volgende

Kaapfe Soorten.

I. (i) Wachendorfia met een enkelde Bloemjieng.

Thyrjifio.
twintig Jaar gpleeden, dat dee-

ra. ze Plant, cp de Buitenplaats van wylen den be-

roem-

Actd. Nat. Cur. 1'



roemde FJóoglecrnar J. H u r m a n n u s , aller- V.

'eerst hier te Lande hatir Bloem vertoonde. '^^^^U

Zyn Ed. bevondt dezelve volmaakt overeenkom- Hoofö-
ïlig met eene Bloemfteng daar van, gedroogd srui.

in 't Kruidboek van Oldenland voorko-

mende en dus voor veele Jaarcn reeds aan de

Kaap gevonden. Hy dage, dat de Plant aldaar

op Moerasfige plaatfen groeide
;
dewyl zy zeer

begeerig was naar Water , verdraagende tévens

een ongemeen fterke Hitte en broeijende Lugc.

Uit Zaad was dezelve door zyn Ed. geteeld, en

bevindt zig federt,als een ovcrblyveüd Gewas.,

in de Kruidtuin deezer Stad.

Oir een knobbel igen Wortel a^s van Riet,

die bruinrood is en vetle Vezelen uitgeeft^

Verfpreidc zy wyd en zyd haaré Scheuten. De
Bladen 7.yn Lancetvormig ^ vyfribbig, als een

Waaijer geplöoid ^ glad , blygroen , elkander

Geutswyze omvattende , de grootften twee Voe-

ten lang en cric Vingeren breed. Een Rietach-

tige Stengel , van vier Voeten hoogte , met kleiner

fmallcr Bladen, Schc^edswyze , ovcrhoeks be-

kleed , Haairig en met roode Vlakken getekend ^

draagt aan den top een Aairige Tros van Bloe-

men , welké de langte van een Voet heefc. De-

zelve beflaat overlangs uit Bloemtuiltjes, ieder

in een Scheedcblaadje ^^cvac ca gemeenlyk uic

zeven Bloemen famengelleld , waar van flegts

fcén te gelyk een Dag ontlooken is. Zy heefc

een gede Bloera van zes Blaadjes , die onge-

lyk geplaatst zyn , en waar van fcnatyds éëa
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V. ontbreekt , als wanneer dezelve twee Stylen
Afdeel,

i^^^f^^ Dq ^^^st uitkomende Bloemen zyn veel

Hoofd- grooter dan de volgende. De Vrugt is een

STUK, drichokkig Zaadbuisje , met verflenfte en ver-

droogde Bloemblaadje* omringd , die als voor

Kelk verftrekken ; want het Vrugtbeginzel zit

binnen de Bloem. Het bevat drie Eyronde Zaa-

den, aan een langwerpigen Stoel gehecht, uit

den paarfchen zwartachtig en ruig C*>

II
Wachendorfia met ten vsel- Aairige

*"p£ira. Deeze Soort heeft Degenvormige Bladeö,
Llocmigc.

^gj^g drieribbig zyn en cene Takkig verdeelde

of gepluimde Bloem -AaT, volgens gemclden

Hooglceraar, die de Afbeelding daar van, on-

der andere uitheemfche Planten , door den Groot

Agtbaaren Burgermeester Witsen of den

Groo-

()'Dceze Bloemplant, eenige T^ar« daar na, ook in de

Koninglyke Tuin van zyne Alle.chriitelykfte Majefleit ,
te

Trianon, gebloeid hebbende, is daatvao de Afbeelding , met

de befcrh-yving van den Heer Bubmabnus , volgens de Verh.

dei Keizetlyke Akademie, wairaan zjn Ed. die medegedeeld

Cera nagedrukt heeft , cn deeze Druk is door my gebruikt»

(z) Vl^achmdtrfia Scapo polyftachyo. Wach. Fol. inCfot'

mibus tiinervih . Ftor. paniculati». Bobm. Monogr. Tab. 3-

JVev. yfff, At. Nat. Cur. I. Obs. 51. T. ». SiryrinchiuO

Ramofuin iEthiopi< um- KR^YS Ctnt. 8j. T. 37. Asphodelu*

latifolius , flor pntu'is fiavcscentibus &c Bbkyn. rr»ir. T.

9. f. ï. BURM Ptoir. 3. Erythtobulbuj Helleboxi albi H»-*

catis foliis. ÏLUK, Mant. 70.
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Ürooten Boerhaave, vervaardigd , vondt. V.

De Blcesfem gelykt veel raar die der voor- Afdeel;

gaande Soort , inzonderheid daar in , dat de boofd-
verwelkende Bloemen, geflootcn, zig als ecn^.TuK.

Zwaantje of Gausje vertoonen. Voor 't ove-

rige is tot nog toe niets meer, aangaande dee-

ze Soorc , noch iets zekers van derzelver Va-

derland of afkomst bekend geworden. De Rid-

der verbeeldde ziz, dat het Takkig Ethiopifch

Sifyrmchium van C r e y n , nu ruim honderd

Jaar geleeden uit Kaapfe Bollen gekweekt,

hier toe behoorde, Hy betrekt 'er ook toe ,

den Breedhladigen Kaap/en Asphodelus met geel-

achtige Bloemen , van binnen rood gevlakt

,

door den jongen Breyniüs uirgegevea;

welke even de zelfde Plant fchynt te zyn als

hcz gcdagte Sifyrinchium. De roodheid van den

Bolachtigcn Wortel onderfcheidtze van dc

meefte anderen.

(3) Wachendorfia met een tweedeelig Tros' m.
aclitig Kroor^tjs.

Ju^fiaUm.

Onder den naam van Dilatris hadt de Heer Kroon-

Bergius her van een nieuw Geflagt ge-
^^"^^'^'^^

maakt, doch de Heer Linn^. us oordeelde,

dat deeze Plant mooglyk wel tot het tegen-
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V. woordige behooren kon , als hebbende een Bloefn
'^FDEEL. 2onder Pypje, een enkelen Stempel en eenVe.

Hoofd, zeligen Wortel. De zynen hadden alleenlyk gC'

STUK. lyke Meeldraadjes, terwyl Bercius één

Meeldraadje veel i;roocer dan de andere waar-

genomen , doch de Vrugt niet gezien hadr.

L I NNiEüs heefc 'er de volgende befchryving

van gegeven.

De gehcele Plant is grys en zeer Pluizig, de

Bloemen van binnen alleenlyk uitgezonderd: de

Wortel Vezelig: de Wortcibladen als van den

Cyperus, glad, opgeregt, geftrektjmet één of

twee Lancetvormige korte Stengb}aden. Zy

heefc een getopt , regelmaatig Kroontje, met

een algemeen zesbladig Lancetvormig kcrc

Omwindzel , en ongcviiar zes gefrcc-ldc twee-

deelige btraalen ; ieder twee Trosjes uicmaa-

kende , van overhoekfe opftygende gcfceelde

Bloemen. Deeze zyn van binnen gladachtig ,

donker paaifch
, iamcngcvotgd uic ovaale Blaad-

jes , zonder Pypje. Zy hebben drie Meel-

draadjes van langte als de Blaadjes, metgccle

egaale Meeiknopjes. De Stempel is eenvoudig

of enkeld, driehoekig; de Vrugt beneden, ook

Pluizig.

Uit dit alles fchynt deeze Plant van die van

B E R G I ü s aanmerkelyk te verfchillen. De,

Heer N. L. Bürmannüs fpreckt vaneen

CQrymbofa of Gctuilde, die mooglyk tot deeze

Soort behooren zal.

CoM:
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C O M M E L I N A. V;
Afdeel,

Pater Plu m i e r heeft deczen Geflagtnaam
^^j^^

iügefteld , ter eere van de CommslynSjj^-uu,
voornaame Kruidkenners in Nederland , door

wcllxcn de Kruidkunde niec weinig is bevorderd.

Veele zeldzaame Pianten , van den Amftcrdam-

fen Stads Tuin , zyn door hun aan 't licht ge-

bragt.

De Planten van deezen naam hebben eene

zeer zonderlinge Bloem, niet zo zeer, om dac

van de zes Bla?.djes , waar dezelve uit beftaat

,

twee of drie zeer veel grooter dan de anderen

zyn, maar wegens drie Kruiswyze Lighaamen,

opeigen Draadjes tusfchen de Meeldraadjes ge-

plaatse , welke voor Honigbakjcs verftrekken.

Voorts zyn de Bloemen gevat in een Hartvor-

mig Omwindzel , dat naar een Schulp gelykc,

waar zy in 't bloeijen uitkomen , raaar daarca

zig weder in 'c zelve verbergen, als 't ware

om de Vrug: te befchutten.

Men telt 'er vier Soorten van , die twee

Bloemblaadjes grooter , en vyf , welken 'er drie

grooter dan de anderen hebben; allen uitheem-

fche Planten.

A. Tweebladige , met twee Bloemblaadjes

grootcn

(1) Commelina m&t ongelyke Bloemen; de i.

(I) CimmeEna Coroll. inzqualibm; FoUi» 07tiO • Lauceo-

G 4
IL DEEt, XII. STUK»
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Bladen Eyrond-Lancetvormg fpits; ecti

kruipende gladde Sten^,

OK^' Deeze Amerrkaanfcbc is een Jaaïlyks Ge-,

was, dat uic een Vczeligen Worcel Icgi;ende

Stengetjes , van een en twee Voccen of laoger,

verfpreidt, die een weinig hoekig rond zyn', efl

uit de Knietjes Wortel fchleten. De Bladen,

die overhoeks groeijen , omvatten de Steng eerst

Schcedswyze cn verbreeden zig dan ah die van

het Zeepkruid , zynde overlangs geribd en eeni-

germaate glad. Dit de Oseis der bovenfte Bla-

den komen dunne ronde Steeltjes , die uitloo-

picn in eea fimengedrukc Kasje , 't wdk agcer-

volgelyk Bloempjes uitgeeft, die fchoonblaauw

zyn. Decze befhan uit twee r.rootcrc
,
opflaan.-

de, gekieurdo Blaadjes, eerst hol, dan vlak,

eindelyk omgeboogen , fonityd<s boven uitgerand

cn als Hartvormig , en een kleiner hol door-

fchyncnJ wiuchtig, ncdvTwnards gcflrekt; ter-

wyl de dr;e anderen een Soort van Kelkje maa-

ken, dat de cerstgcmclden omvat.

Tot decze Soort behoort, waarfchynlyk ,de

Japanfche Plant genaamd Koo - feki , welke

Kaempfer in Afbeelding gebragt heeft, ea

hils acutts ; Cauki ie{»£nte glabro. Sy/i. Na:. XII. Gen.

«i. P-eg.Xlll. p. 80. Comm. Fol. ovato - Lanceolatis &c«

H, eitff. zi. R, Lu^dL %%. GBOH, y-trfi:. iJo. Comm. Tio-

«5. ComiT». Graminea latifolia , Flore {cceruleo. Ptuji. Cts{
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^iei Hemelfchblaaiuve Bloemen men, hy^^V.^^

aanmerkt , aldaar tot bereiding van een Ukr^- *

maryn-Verwe gebruikt (*}. Onder de Oostin- Hoofd^

dilche Planten , naamelyk , worde ook deezc

herwaards gebragt (fj.

(%) Commelina met ongelyke Bloemen, La»* rr.

cetvormige gladde Bladen en een legende ^^^rf^^

Steng, Kaaple!

De Steeg van dcezeis, raetmyn Exemplaar,

dat ik van de Kaap ontvangen heb , overeen-

komftig ,eenigermaateplat
,
gegaffeld

,
geftrecpt,

aan de Gewrichten bezet met Vliezige Scheed-

jes, fluitende in de uitgebreide Bladfteelen ^ wel-

ke de Steng Scheedswyze omvatten, en op

dc kanten eenige Haairtjcs hebben. De Bladen

^yn Lancetvormig , fpits , groen en glad , twee

Duimen lang , overhocks geplaatst , overlangs

'geel geribd. De Bloemen, uit de Oxels voort-

komende, op eigen Steeltjes , hebben een Hart-

vormig ümwindzcl, dat zig fluit en opent, als

gezegd is , en dikwils wederom een ander

Blocmiteekjc uitgeeft. De Blocnritn hebben de

drie



V. drie onderfte Blaadjes Kelkswyze geplaatsts
Afdeel,

bevattende zo wel de twee grootere , als de

Hoofd dealen der Vrugtmaaklng en de zonderlinge

STUK. HonigbaJcjes , voorgemeld. Zy zyn geel vaa

Kleur, 'c Gewas komt in cenige Europi che

Kruiihoven voor, en is door d',;n Lcidf n Hove-

nier Maebbürg onlangs mét Kleuren in Plaac

gebragt

Co}m4ina
Commclina nut ongeijke Bloe?neu , Ey-

Steng,

Tot deeze Bergaalie is niet ten ocregte door

den Heer N. L. Burmannus t huib gebragc

het Anmdinelle - Kruid van R n w p h i u s , dat

Hemelbblaauwe Bloempjes hterc. Die is een

klein riantje, io groeijing naar Riet^ in Loof
naar het Muur gelykende, 't welk een zeer lek-

ker Moes uitlevert ; inzonderheid, wanneer het

jn Melk van Klappus - Nooten gckookn worde

,

doch tevens flerk afzettende eo gevaarlyk voor

zwanger^ Vrouwen. Men noemc het '<.r Sajor

BulUiéat is Rietmoes en dit werdc beter geacht

dan het Sajor Bayc^ng of Witte Maijer , voor-

gemel i (f}. (4) Com-

Afbeeld, van zeldz Cezj^sf,:,. Leid. 1775» Tab. IV.

{i) Ctmmeiiia Cat. inï^. FoL Cvacis ootulls, Cauïe re-

pente. Epbexetum Benglialcafe fcrpens , Foüo fobiotundo.

Ircvi , Phalango.'des. Pluk. Jtlm. ijo. T, zj, t'. z. Eplie-

(t) Zie h. D, XI. £tL, bhdl z$s.
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f4> Commelina met 07igelykc Bloemen , £y-^
Tond'Lancetvormige Bladen en een opgc ""j^^*^

regtcy eenigermaate ruige , zeer eenvoudige Hoo#d-

StSTIiT.
'

' STUK.

Dcc/C Soort hecfc Stengen van anderhalf of ^"^^^
twee Voeren hoogte , regtopflaande , by ieder ^prtaauJe*

Knietje een dergelyk Blad hebbende als het

voorgaande , die met Scheedjes de Steng om-

vatten , doch Ipitfer zya aan *t end. Voons

gecven zy dergelyke Steekjes en Bloempjes

uit, die met de deelen der Vrugtmaaking door •

DiLLENius afgebeeld zyn , zo el a!s de

ronde Zaadhuisjes. Het groeit in Virginie

,

doch is volgens den Heer Bürmannus, ook

van de Kaap gekomen,

B, Dricbladigc , dat is met drie grootere

Bloemblaadjes.

(5) Commelina met byna gelyke BUemen , v.

LancetvQrmige eenigermaate gejïeeïde Bla- ^ii^S-**

den, die aan den Keel gebaard zyn en c/p-fchc.

gerekte Stengen,

Dee-

oL [Lanceolatj» fuhpetiolsti'

angoides majus Vïrsiatanwa

I. SUL. XI^ STUI*
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Afdeel
^^^^^-^ Virginifche heefc opgeregte, enkcldcj

II.
' efFene Stengen van twee Voeten hoogte ; de

Hoofd» Bladen eenigermaate gedeeld , Lancetvoraiig

,

aan de bovenzydc agtervvaarUs ruuw, raet rib*

bige ruigacli'ige Sch-edjes , aan den mond ge-

baard met rosfe Haairtjes. De endelingfe Om-
windzels zyn byna Hartvormige de Bloemen

blaauw , met Hartvormige Blaadjes, hec bn*

(^eriie korter en een Voetje hebbende.

vr. (ö) Commelioa met gelyke Bloemen en onge-

TZ7rl'fk. fi"^^^ Bladen^ die Eyrond - Lancetvormig
j.^^nobb€- eenigermaate kaflthaairig zyn.

De Wortels , uit veele Knobbels famenge-

voegd, gelyk in 't Kruid dat men geméenlyk

Hemelfleutels noemt of Sraccrwortd on-^

derfcheiden niet alleen deeze Sooitj maar ook

de Bloemen , welke drie egaale Bloemblaadjes

hebben , groocer dan de drie overigen ; wes-

halve deze!ven veel naar die van 'c Ephemerum
van TouRNEFORT, nu Tradescantia ge-

naamd (f) , gelyken. De Stengetjes zyn ooi-

trent een Voet hoog , volgens meergemelden
DiLLEWiüs, de Bladen ruuw en overlangs

dieper

S (6) Cêmmillr.* Cor. «c|ail. To iis fefilibus, Ovato-Lan»

, D. Vm. STUK ,
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dieper geaderd of gcftreept dan in dc anJcreo. V.

DeCeyloofe Moeras Commelina, die breedbia-
^'^[J^»

dip: is , van den Heer J.Burmanmu s, wordt fiooFö. ^
hier 3 fchoon glad zynde, L'huis gebragt door "uk.

den jongen Heer. Dezelve , met Runderen-

Melk gekookt, zette het Water af , volgens

de aanmerking van H e r m a n n u f.

Niet alleen de Bengaalfche , fomtyds Geela

tweebladige , fomtyds blaauwe driebladige Bloe-

men hebbende , maar ook dccze Knobbelige ,

vondt de Heer Forskaohl by Hadie in A-

ribie, alwaar zy Vaalan geno:md werdt. De
Bloem was driebladig blaauvv : de Steng ge-

gaffeld , zwak ,
kruipende in een Watci-i,^e Grond.

Het Landvolk gebruikte 'er de gekneusde Bla-

den, naar 't zeggen was, om, op een Wond
gelegd , daar een Doorntje was ingekomen ,

hetzelve uit te dryven. Die Bladen waren Ly-
merig, eenigzins kanthaairig en zeer vlak

(t) Commelina die gelyke Bloemen heeft ^ met vrr.

verdikte Steeltjes ; de Bladen I-^^cetvor*^^^^^^

mig , met ruime Scheedeii , die aan den ooorbU-

rand ruig zyn en dubbelde Blikjes,
'

Deeze, in de Franfche Volkplantingen by de

Li.

(») Flor, jEi^ypt, Arab. p. 12.

f?) Commfiir.a Cor. xq Pedunc. InctJsfatis, Fol. Lsnceo-

nclymenuu leifluni Herbaceum Gentianc folio. $L0Alfi7M>«

,xj. liiji. 1. p. *43. T. :47. n I.

IXi DEEIm XII* Stutc,
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V. Linie in Zuid - Amerika , door P l u m i e r gé-

'Afdeel. yonden , Werdc van hem Zanonia genoemd, dié

Hoofd- Grasachtig is en doorblaJi.,'. Onder de Planten

STUK* van Jamaika is door Sloane een dergelyk

Gewas opgetekend, dat hy regt Kruidig Peri-

clymnum , met Gentiaan - Bladen j noemr« De

Sch.eeden der Bladen zyn zeer breed en van de

Steng afftandig ; aan den rand ruig. De Bloc

men hebben twee Laneetvormige gepaarde

Blikjes.

VTii. (Ö) Cómmelina metgelyke Bloemen , die Haait-

wi^'r^* a'tt«;:e Steeltjes hebben ; tweemannig , zoTi*

Kaaktbioe. der Omwindzel; de Bladen Liniaal»

De gelykbeid van geftake betrekt hier dit

zeer kleine Plantje , by Madras aan de Kusc

van Koromandel gevonden, 't welk ongemeen

fmallé Blaadjes heeft en de Bloempjes twee-

mannig, zonder Omwindzel.

De Heer König nam deeze, die op droc-

ge Grasvelden groeit, naauwkeurig wair. Zy
hadt een ruuwachdg Stengetje van een Span^

ten deele opgcregt , met Liniaale fpitfe Bladen

en twee Bloemfteeltjes aan 'c end , die, van

twee toe zes, knikkende gefteeldc Bloemen heb-

ben. Hy fchryft 'er een Kelk aan toe , van

fpitfe s ea drie Eyronde Bloemblaadjes , met drie

Draad-

(«) CcAmtilna Cor. xq, Peduiic. Capiilatibus; Fol. Lmea-

ilbiis , Involucro niiUo; Flor. diandris. FL Zt^l. jj. Epher

memm Pfaalangoidcs Madecaspatenfe minimum, Frf. peran-

gttttis , perfoliatam. ïtUK. Alm. T. a;. 4.

fï. InL p. 17,
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Draadjes , welke icdcr cm drichoeki,^ Wonig- v;

bakje draaien : zynde het getal der Mtcidraad- Afdeel,

jcs niet meer dan twee. Hoofd.

(9) Comrcelina 7n£t gelyke Bloemen , die tM'ee-

mannig zyn , en een Scheedachtig Om- ^'«^

windzel hebben; de Bladen Liniaal.
^checdiBe*

In Oostindie was ook deezc door dien Heer

gevonden , wier Bloemen in tegendeel m: t een

zeer groot Oinwindzel voorzien zyn. Zy I eh-

ben drie gelyke Eyrondc Blocmblaidjes, maar

• • - Mecldrnadjcs met geelc Knorjcs en een

r-nigen krommen Styl ,
gcl^k in de meeste

n van dit Geflagt. Vier Draadjes zyn

, lialf zo long als de Meeldraadjes, met

imalie Honigbafcjcs. De Ke^k hadt Lnrcefvor-

mige fpitfc, a3n de tippen gekleurde Blaadjes,

'c Is icsgclyks een jaarlyks Zaay- Plantje.

Door den Heer N. L, Burmannus zyoj

ond:r de Orstindifche Planten , nog eenige

nieuwe Commelinaas voorgefteld ei afge-

beeld (*). Zyn Ed. heeft een Naaktftengige

met Grasachtige Wortelbladen enbla:u\vc Bloe-

ir.cn: een Flinderachtige ^ wier Bladen naar diq

van Huislook gelykeo , op Koromaodel waar-

ge-

(•) Cotnmeüna nudicauüt, P^pi^naeea ^difmfd fKerve/s,

R. hd. f.%7, 18. Tali. ». r. i: Tab. 7. f. 1,2, J.

lU D»*U XII ITO»»
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Afdeel, genomen zynde , zo wel als de twee volgen-

II. de ; een Viffprêide naamelyk en GeHbde met

SükT
Bladen; de Bloemen ih beidea met Hart-

vormige Omwindzels. Voorts heeft zyn Ed.

ook de Gekamde , welke doordtn Ridder thans

uitgemonfterd is , als hier behoorende , in Af-

beelding gebragt (*), Zyn Ed. befchryfè

die, als een Waterplantje, op Ceylon en Ma-

labar voorkomende, dat ongcfteelde fappige,

fpits Eyronde Blaadjes heeft en de Omwind-
zeis Aairswyze op elkander leggende ; zo dat

die met elkander een Kammetje maakec*

De Bloemen kwamen, in alledeeze,driebladig

voor, doeh in de gedroogde Exemplaaren niec

zeer duidelyk. Het zyn altemaal kleine Plan-

tjes die, uitgenomen de Naaktftengige, Wor-
teltjes fchicten uit de knoopjes van hunne leg-

gende Stengctjes»

Een driebladigè Kelk en drfe Bloenibjöadjes t

dubbelde Meelknopjes en een tweehokkig Zaad-

huisje, onderfcheiden dit Gefiagt,»t welknaa?

't voorgaande veel gelykt , doch geen Honig^

bakjes heeft, zegt de Ridder,

Da

OCoiömeliiM Criffata. Sp. Plant, I. p. g^, Sp. Jo.

Comm. Cor. iqualihus invoiucris fpicatim imbricatis. Flm

SfyU 3 ft. Ephaneium Zeyl. procumbens inflatum. HEKM.
Far. 148. Raj. mjl. s6i. JSUBM. Fl. M. p. 18. T. U
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Dc ecnigfte Soori CO , in de Westindiön V.'

door den Heer JaCQUiN, cn wel op 't Ei>^o^»«^.

land Martenique ,in vogtige Velden , cnder dc Boo^or
Commclinaas groeiende , vvaargenoncr. Zynsxus.

EJ. Gcemde ze, wegens dc tederheid derBloe- i..

me n , HapalantJim cn merkt ann, dat hoe een

kruipend groen Kruidje is, uk de Knoopjes van ^^'^'P*^'^'^

zyne Rankjes VV'orcel fchieterde. Het heeft

Eyronde , gefpitftc , vette, gladd?, taamelyk

disk!.- B'aadj"? , van Ofdercn vSchecdachtig, aan

den rar^d paar^ch, overhnc-ks aan de Stcngeijes

zkcerdc , doch air' 'r cnJ ir: pnvy/e rcoNjes

ongeliccld , a- ^ : 3

drie te gelyk uit :'. •
.

• re iaden

voort. De ]iic).'P,iola.ji"3 7\ n Lancet vonui^j;;

de Meeldraadjes loopci: uit in rondac'.ti,;c

Knopjes. Het Vrugtbeg-nzcl is uingwcrp g met

een langen Styl , die aan 't end een Kwastje

hce^t. Het Vrugtje bevat , in ieder holligheid,

tWLv- rondachtite Zia ^ics,

Tot dit zelfde Gena~t acht zyn Ed., buiten

tnyfel , dat Plantje te behoorcn , 'c welk de

fchra-d'Te L o e r t, i n g m Zuid Amerikn vondtf

en CallifisL noemde. L 1 n n ü s betrekt het toe

deeze zelfde Soort.

(i) Cilllfia. Sv/?. Nat. XII. Gen. 63. rez. XUI. p. 80.

LOFFL. lÜK. 305 , 39i. Hspihnthus lepens. jAC<i; Am^,

H
II. DEEU XII« STUK.
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V. Phalangium.

Hoow)
CJcllagt» welks Kenmerken moeren /yn,

tTvtl^' zesbladigc Bioem, waar onder bet Vrjgt-

beginzeUeu ten tlritho' k-^gc Vrugt; heeft de

HoOfilerraar N. L. BuRMANfNUs; terwyl de

andere Kruiden, onder dien naam oudtvds be-

kend ,
by den RidJer , weg ns c'e zesmanni^-

heid , m 't Gt.flagt van Jhilitricum geplaaisr.

zyn, hier, onder de Dr:eman:":igen, ingevoegd

en geeft daar van drie Kauplb Soorten op ; ab

j. (O Pbalangium mt Takkige Bhevijlengels*

Deeze is, onderden bynaam van Takkig,

Takkig door zyn Ed. aldus befchreeven. Een klem

Kogelrond Bolletje geeft Sc!)eeajes uit van drie

Doifnlangte, waar uit Lancetvormige Bladen,

welke driemaal zo lang zyn, voortkomen. Hen

Stengel van anderhalf Voet , heeft in 't raidden

Bloemtakjes , met ccnzaame byna driebloeniige

Steeltjes, Een Eyrond tweekleppig Scheedje

verftrekt voor Keik. De Bloem heeft zes Ey-

ronde nitgebreide Blaadjes, aan de tippen Jtls-

vorniig : dne Meeldraadjes, in de Nagels inge-

plant mef Lngwerpige Meelknopjes. Het

Vrugtbeginzel, onder de Bioem , heeft een

Draadachtigen Styl , langer dan de Meeldraad-

jes , met een driedecligen Stempel , en de Vrugt

i«

(i) PhdlaK^tum Scapis Ramofis. Müii. MlLL. U, jfc

fLUn. T. 127. f- 3> HURM. Fl* Ind. p. 3^
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veele zeer kleine ZaaJjes.

Dit ftrookt in 't geheel niet met de aangehaal- Hoorói

de Afbceldirg van M i lle R , welke een As- «tuk.

phodelus voorftf lt , mee de Bloemen eenbladig,

in zesfen gefneeden en het Vrugtbeginzel bo-

ven, dat is binnen de Bloem. Ook heeft di«

van Pll'Kknet de ^loem vyfbladig en dee-

ze zelfde is aangehaald op de volgende Soort,

waar van de Heer Burmannüs geen Af-

beelding of be'chryving geeft , dan alleenlyk

den Bynaim obfoletum, dat is flets van Kleur,

hoedanig Plukenet gezegd badt de Bloemea

der voorgemelde te zyn (*>

^2) Phalangiuin met geaairde Bloemjlengels, ti.^

Of het Gewas, dat ik in F/,^. i, op Plaat fj*^'^''*'

LXXX. vertoon , ook het Ph dangium Spica- pt. lxxt.

turn zy , blykt my niet c'uidelyk. 't Is zeker

dac de Bladen veel van die by Pluk en et
verfchillen , als zyütie GMsichcig , ongemeen

fmal en dun , de Stengei niettemin omvatrende

en overhoeks geplaatst. Betmaakt, gelykmen

hier ziet, een lange Aair, van byna ongefteelde

blaauwachtige Bloempjes , ieder gevat in een

Vliezig Schcedje, dat twee punten heeft, over-

hjeks

Gladiolus Phahn£oides E^hiapkum ( forre Sifynrichii
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V. hoeks aan de Stengel zittende. Ieder Bloempje
Afdeeu

^^^^^ pjefleelde Blaadjes, aan *t end ftomp ,

Hoofd temyl daar b'nncn maar drie Meeldraadjes zyn

STUK. vervac, met groüte, gevorkte Meeiknopjes Men
ziet dit duidelyk in het vergroote Bloempje by

a, alwaar tevens zig de Styl vertoont, die by-

na op een derde der langto in drieën is ver-

deeld; doch zodanig, dat if.der verdeeling we-

derom in twee Stempels e ndigt. die metStuif-

meel bedaauwd zyn. Dit is een aanmerkelyke

byzonderheid , welke misfchien aanleiding zou

kunnen geeven, om hier vaneen nieuw Geflagt

te maaken. Tot de Cyanella kan het , volgens

de daar van door den Hoogleeraar D. van
RoYEN opgcgevcre bepi-slinicn , hoewel zes

Stempels hebbende, niet behooren-

De Plant, in Fig. 3, op de zelfde Plaat

vertoond , had ik gemeend ook tot dit Gcüagt

bctrekkelyk te zyn
;
devvyl zig in ééne Bloera

maar drie Meeldraadjes vertoonden j doch by

nader onderzoek bevind ik , dat 'cr ze? zyn,

elk voortkomende uit een Nagel vnn een bloem-

blaadje als by &; des dezelve vervolgens tot

het Anthsricuvi zal worden t'huis gebragt.
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IIL HOOFDSTUK.
^

Befchry ving van de Z E s m A n n i g e B o l-

PLANTEN, tot ivelken Je Narcisfen, Le-
liën , Tulp.n , Hyacinthen, Tuberoozen en

andere 1 elieachtige , zo in als uitheemjche ;

gel'jk de verfcheide Soorten van AfF -dillen.

Ajuin , Look ; de Amaryllisfen of Lelie- en

Tros - Narcisfen , Haemanthus , Ciinum en

veele andere, zo Kaapfe ah Oonindifche Bloe-

men y van ongemeene fraaiheid , behooren.

"XTeele Gefla^ten der Zesde Klisfe, die naa-

^ melyk Bloemen hebben met zes Meel-

draadjes , komen in dceze Afdeeling ; welke

de voornaamlle Schoonlieden van Flora bevat.

Het eerfte voert den naam van

't Welk een zesbladig veelbloemig Omwind-
zel heeft ; ccn zesdee!ip,e Bloem , bnven het

Vrugtbi\^ii zei, cn een driehokkig Zaadhuisje.

Hier in zyn begreepeo de vier volgende Afri-

kaanfche Soorten.

(i) Hasmarthus met Tongacliiige platte giad-

Afdeeu'

H-SftTANTHÜS.

de Bladen,

U 3
II. .XII. STOK.
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V. Een zelizanmc P'ant,die, door haare Tong-
Afdeel,

gchtige, breedc, dikke Bladen , naar fommige

Hoofd Soorten van Alcë gelykt , maakt deezc uir.

STüx. Dc afkomst is dc lap der Goede Hope;

hoewel fotnmigeo hgt voor een Indifch Gewas

hebben gehouden. , Dus werdr het van Mori-
soN Hoop;rnodc Indifche Lelie ^ van anderen

Indifche Narcis of Lelie - Narcis met t en Draa-

dige Bloem , Scogliofo oi' Sqtialiofo der Icaliaa-

cen geheten ; dat op den Si hu! big< D Wortel

ziet B O p ü s VAM S T .1 p E L, een-Am-

fterdamfch Geneesheer, die in den jaare 1636

fticrf , noemde ze Tulp van de Kaap der Goede

Hope (t).

Dus. blykt , dat dir Gewas rreds meer dan

anderhalve Eouw in or^ VJcivUsdcd bekend

zy geweest. Het biocide 'er, mslchien aller-

eerst , in de Hof van den Spa infchcn Staats-

Raad en Gou 't-rncür van 't N euwe Kaftecl

te Napels , d; n Heer ue G o « d ü b a , zo

Column A, die het naar deezc Bloem in Af-

beelding bragt, aantekent (4.), Dit moet reeds

Nat

117. R. Lugdk 4^. H.m. Fo!. oSrufis , hall trunca.is. ComM.

Hort. II. p. 117. T. 64. NarciMuMrd. pnniceus. Fr.RB. C«ft.

(tJ ïuüpa ex Promontorio Eonx Spel. STAp.in Theophb.
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vroeger dan in 'c jaar 1628 geweest zyn. Om- V.'

trent die ?elfde Jaarcn heeft het ook gebloeid ^'j^^
in rie Hor van den Kardinaal JB A r reri n t Hoofd*
te Roa^e, geiyk Ferrariüs heeft aangete- stuk» ,

kend. In 't laatfte Jaar der voorgaande Eeuw,

beeft het ook hier , in de Hortus IVIedicus dee-

zerStad, gebloeid, en is door den gedagten

Hcogleeraar Commelyn volkomen in Af-

beelding gcbragc en befchrceven.

Zeer zeldzaam bloeit deeze Soort van Hse-

n^anthu'. Zy geeft uit een Bolwortel, van meer

diiD twee Vuiilen groot , die uit veele up el-

kander leggende Schubben beftaat , twee dikke

platte B/aden, meer dan een Hand breed en een

Voet lang. Deeze verfchynen wanneer de

Stengel bloeit, die anderhalven Voet lang is en

twee Vingeren dik, platachtig rond, witachtig

of bleek groen , doch met piarfche Vlakken,

byna als de Stengel van 't Kalfsvoet of Slan-

ge'Kruid ,
getekend. Op den top heeft dezel-

ve een Knop, di^ open gaande een Kelkmiakt

van zes of meer Bladen, naar een Tu[p ge!y-

kende , welke wcderzyds Bloedrood 7.yn. Hier

van heeft de vermaarde Heumannüs den

naam ontleend, dien Tournefort ook

gebruikt heeft , door onzen Ridder aangeno-

men

fchryf. Coi UMNA zegt zV.ccn, dit hy ze aan 't licht gebragt

heeft of Rcpliatst cndec de Mexikaanfchc Planten; ExcelL

bloctd had by den gezegden Spaanfchen Heer»

H 4
II, DEEL. XII* STCK,
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Afdeel.
(*). Binren dat Omwindzel zyn

llf^'meer dan dertig Blocmeo, ook rood, in/esfcö:

iïooFD' gedeeld, met zes witte Meeldraadjes en gec'e

STUJ£. Knupjes. Ieder IJloim zit op ecc driekantig

Vrugtb .\qinzel,dat het;2;e/eide Zaadhuisje wordt,

van grootte als een Ol\f, zo Columna
waargenomen heeft. Jn de Herfst is dc Bloei-

tyd ceezer Planten in cns VVereldsdecl.

ju'm
Haemanthus met Tongachtige kanthaairige

ihui üiiai Bladen*

baSr e
^^^^ verfchillende is deeze Soort , door haa-

ren langwerpigen Bol niet alleen , die ook groot

is en Bladen als de voorgaande , maar fmailer

heeft, op de kanten zeer fyn^ c'iaQird en als met

druppeltjes gefprenkeld. H<.t fchync de ronde

Afrikaanfche Lelie, met flaauw Granaatkleurige

kleinere Blce.xen, by H erm A NaN us dus ge-

naamd, te zyn.

gedachtig roode Kleur. De Ridder heeft tot f>ytiaam hc<

^3)
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(3^ Hjem^nthus met Lancetvormig Eyronde , V;

gegolfde y opjiaamk Bladen. ^'^^j^

Veel gcmeenzaamer is de Bloem v:.n deeze

,

die haar afkomst niet van de Kaap heeft, maar uj.

van de Guinecfche Kusc. Men vindeze onder
^^^J-^^^^;

den raam van Standelkruid uit Guinee^ doorff«*.

SwERTiüs en anderen , in Plaat gebragc en tiï'™
befchreevep. Boerhaave hadtze Dracuncu-

loides getyteld. 't Schync dat de fij;uur van den

Wortel, de Bladen en Steel , aan'eidiog daar

toe gegeven hebben ; zo wel als om ze by de

Hyacinthen te vergelyken; datSEBA doet. Hy
noemtzc Jfrikaanfch Gewas , meest raar de

Hyacinth gei^ kende. Knobbel- en bolachtig van

Wortel met een zeer fierlyk gefpikkelden Steel

,

en zeer breede Bladen , als die van Colchicum ^

zynde de Bloemen hoogrood', zcsdceli^' cn veel

by een vergaderd. Het bekleedzcl , merkt D i l-

LEN I us aan, in deeze Soort niet te bea»^t-

woorden aan den naam van dit Geflagt, als

groen zynde van Kleur; Het heeft, nogthms,

veel paarfchachtigs , en deToodh.."id der Bloem-

pjes

fj) HMtarahus fol. Lsnceolato- Oy3tis undulatis ereais.
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V. pjes, daar in vervat , vergoedt rykc lyk dit ge-

Afdebi . dcch zy zyn Oranje of geelacluig rood.

HooFi. De Stengel komt niet uit hec midden dcrBla-

STüK. den, maar aan de zyde v^n derzciver Stcek-n,

uit den VVnrrcl voort (*). Zy is groen en ten

deele van onderen af, of geheel, met bruine

Vlakken e;ciekcn J. üc hoogte is een Span of

byna een Voet, gclyk ook die van den gemce-

ncn Steel der ivhdcn, welKerond is , deHloem-

ften^el aan de eene zyde pbt. Üe Wortel hc-

ftaac uit twee Bollen boven elkander, waar van

de onderfte grootst en de bovenüe mer ver*

fcheide jonge Bolletjes omgeven. In de figunr

der Bloempjes fchynt , volgens de Afbceloin-

gen, een aanmerkclyk verfchii plaats tehebhrn;

als zynde hcc Pypje korter of langer, de verdee-

lingen breeder, fmaller, meer of minder uitge-

breid : ook de Meeldraadles langer of korter.

De Vrugten zyn roodc fappigc Besfen, die op

Steeltjes üaan, komende ii^ccst éénzaadigvoor;

doch men vindt 'er blykcn in , van de twee

andere Zaadhokjes. Gedroogd , cn in Papier

bewaard , heeft men deeze Besfen zien Vi^or-

tel fchieten cn jonge Bolletjes maakenj 'c

welk zelden gebeurt met drooge Zaaden,

(4;

<•) BOERHAATF, ïegt wcl , tx medio Tuiert , inter Fa-

lia, cmtrgit CaaUi : maar het b'ykt, dn hy door de Bladen

hier de BladfteeleT of Stcn?els dct Bfadcn meenc, bezyden

ü;" '.usfchcn v.clken dc Blocmftcng uirlchict.
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( i) Hsemanthus met Liniaak gekielde Bladen^
^

V.^^.

Geen nadere befchryving vind ik van > nool'o-

die volgens Miller aan de Kaap der Goede fT^K.

Hope groeit.

De Heer Fouskaöhl vondc in Arabie een thuTZTil

Hamanthus, welken hy coccineus noemt; tJoch"^^'^*.^,^^^

deeze Ichync zeer van de eerde Soort te ver-

fcliültn. De Stengel beüondt , volgens zyne

befchryving, uit geflootenc Bhdfcheeden, wel-

ke wie waren, met Violette vlakje;». De Bia-

den, anderhalve Span lang, waren ]ang':^•crpig

ovaal , tffcnrandig ,
geribd , groen , met dei

Kiel ook Violet gefprenkeld. De Bloe nfc' ee-

de was maar get-nd (*;. TLsfchen dc B'ojm-

fteeltjes zaten lange Borftelhaairen. Dc Wor-

tel was k-nobbclig of Bolrond , niec eetbaar.

Galanthus* VVittertje.

Behalve de drie grootfte en buitenfte, welke

holrond zyn, heeft de Bloem, in dit Geflagt,

een Honigbakje , dat uit drie kleine uitgeraode

Bloemblaadjes beftaat en ccn cenvoudigen of

niet verdeelden Stempel.

De eenigtte Soort CO niaakt een klein en

zeer

(4) HtmoKthus Fol. LincJtibuS carinatls. MlUL- Dia.

() Spatha nonmfi dentata. Flor. uEiypt. ArJ,. p. 7S,

(i) Galanthus. Sy^l- N^t- XII. Gen. i^h Vtf,. XIII.

Gen. 401. p. 2öt. H. m, 134. U?*- 73. 3>.

Ua-

II. DUL. XII. STUKi
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V. zeer bekend Kruidje , dat men hier te Lai>de

Ilh^ iVaa^ï^ Jï yfjes of juffertjes in 't Hembd, of

HoofD- ook Zomer ~ Zotjes , noemt. Het is hier byna
stuk; genaturatizeerd, verfpreiden^e zig wyd cn zyd

door zyne Bol wortelt jes , die 's Winters den

Vorst vcrduuren , doch heeft zyne afkomst uit

vogtige Valeijen in Italië, SwiizerlandenOost-

enryk. Het is ern klein teder Plantje , met

Grssachtige Zeegroene Bladen , die Schced-

achtig het Stengeltje omvatten , dat een half

Voet hoog opfchiet of laaaer blyfc naar den

Grond. Aan den top heeft het e. n hanj^end

Bloempje, dat zig Melkwit vertoont, waar van

de benaamingen ontleend zyn. Het zweemt
naar de Narcifefen, w^^gens het Honigbakje, uit

de drie binnenrte bloemblaadjes bcfbande, dat

vao de drie buitenfte grootere holle Blaadjes

omringd wordt. ïo urne fokt heeft de

figuur der Bloem zeer fraay in Plaat gebragt,

en getoond , hoe dezelve op een rondachtig

Vrugtbfginzel zit, dat in een groot driehokkig

Zaadhuisje overgaat Hy hadt het nog,

thans , met de volgende , in één Geflagt be-

trokken.

Leucoium bulbofuin trifolfum minus C. D. Pin. $6. Leu-

Leu-

triphyllcn. DOD.
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L E O c O j c M. Tydek V.
Apdeel,

De Witheid der Bloemen was epn dergelyke
jj^^^^^

reden , om hier den (iriekfchen naam . die ge- s^us.

nieenlyk aan de Violieren, thans Cheiranthus

genanmi (*), gegeven wordt, te gebruiken.

'c Geflagt onderlcheidc zig door een Klokvor-

mige, zesdf'cüge, aan de tippen verdikte Bloem

en heeft ook een enkelden Stempel. De dri'a

volgende zyn 'er in vervat.

(O Tydebos met een eenhUemige Scheede m t,

een geknoijkn Styl, ^r"!»!'

Op dergelyke Velden en pfaatfen als h°t voor-

gaande, komt dit voor , dat men fVitte Tyde^

kozen noemt , in *t Voorjaar blocijendc. Hier

is het in de Bloemtuinen niet ongemeen. Uit

een Vleezigen , ronden, witten B ol wortel , geeft

het taamelyk breede donker groene Bladerr;

niettemin Grasachtig , maar ftomp aan 't end ,

van agteren rond. Het Stengeltje bereikt zelden

een Voet hoogte cd draagt gemeenlyk maar óéne

C») zie II. r>. IX. Stuk, bUdz. 6p+.

fi) Uuc»}um «puh3 nniflori , Stylo Clarato. Syd. mt.

Bloem

,

XII. Gen. 398 Vtg. XWX. Gen. 4oz. p, 201.

CGg: I3J. H. Ups. 74. R. Lugii. 35, Leuco

123. Natcisfa.

tcucoium vulgare TouKNf. Infi.

£Z. ZII. STUK.
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Bloera , die in een naauwe Vliezige Scheede

• vervat is en knikc of nederhelc* Zy bellaac

uit zes Eyrond - Lancetvormige , geitrcepce ,

witte Blaadjes , de buitenge grootst j aan 't

eod dikker en geelachtig groen* Zy maaken

met elkander een Klokje, zittende op het Ey-

ronde Vrugtbeginzel , dat een Peerachtige Vru^c

wordt, met drie holligheden, verfcheide ronde

Zaaden bevattende.

(2) Tydeloos met eene vsdbloemige Scheeie

" en een geknodjien Styh

Een naar 't end verdikten Styl heeft deeze zo

wel als de voorgaande, doch onderfcheidc zig

door de veelbloemigheid. Men zou dit, echter,

als een Vtrfcheidenheid kunnen aanmerken :

terwyl de tyd der bloeijing zo verichillends is

,

dat eenigen het Vroege , anderen laate Tyloo-

zen noemen. Lob el zegt , dat deeye, met

zes of zeven Bloemen op een Stengeltje, ved

in Languedok , aan de Rivieren , op vogtige

plaatfen voorkomen. De Heer Gouan maakt

•er gewag van , doch vermengtze met de vol-

gende en zegt niettemin, dat zy in 'c vroege

Voor-

Balbofum majas f. muluflorum. C. B. Pin. Leucoioo

Bulb.; um polyanthemum, DoD- Pempt. ajo. Lcuco-Narcis»
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Vooriaar W.o-^xt , wordende deswegen Perce- V.

Neige genoemd van de Ingezetenen (*). nif^
Hoo/d-

(j) l'yde:oos met eene veelbloemige Scheede ,tvk.

en een Draadachtigen StyL üï-

In Portugal, zo dc Ridder aanrekent , vondtJ'éSef*

L O E F L I N O deeze , die door C l ü s i u s by

Badajoz in Spanje , aan de Grenzen van dat

Ryk , waargenomen was. Deez' zege , dat het

de Bloem heeft als een Schelletje gefatfocncerd;

maar volg-ns Loefling is dezelve Pypach-

tig, niet Klo^vormig. De Bladen hadt hy nicc

gezien. Volgens C l ü s i u s zyn dezelven

Haairachtig dun en groen, komende eerst na

't opengaan der Bloemen uit den Grond. Twee
of drie Bloempjes draagt dit Kruid op 't hoog-

lle, die ook neerhangen en Melkwit zyn van

Kleur.

Dit Geflagt is door L i ^ n ^ u s benoemd
,

naar wylcn den Wel Edelen Heer Iulbag^
ge-

() Hy Bcbrulkt de bepaaling van de volgende Seort , en

(}, Leueoja-n Spatha multiflord , Stjlo Filifoimi. Loffl.

Qinun. Doo Pimft. xi9, Loi. i(. 1*4. Tiiooplij Hum,

REM. Sp. 10 1. T. 100.
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V. gewezen Gouverneur van de Kaap der Goede
AFr^EEL.

^jQpg ^ jjoQr wicü ecD menigte Kaapfe Zaaden

,

HoofI:- Boütn en gedroogde Pianien, aan de Hecnn
STUK» BoRMANNUs alliict , ten dienfte van den

Hortus Medicus bezorgd zyn.

De byzondere Kenmerken beftaan in ten

Trerhterachtige Bloem , met den rand zesdeC'

lig» en een Hon'gbakje den Mond Croonende,

met drie gcfpleeten Blaa ijes , van grootte a's

de zoom. Het Vrugtbeginzel zit binnen de

Bloem.

1. De eenigfte .Soort Ci),?hier van tot nog toe

cTS? b^^'^'^'^ > bynaam naar baare a''-

Kaapie. komst. De
_
W'ortel is Bolachtig , met yecle

dikke V'é-.elon. Uit dezelve komen vcele fmal-

k siIad Jc Grasachtigc Wo. telb'a .lcn voort, i>c

Siengcl , die eens zo lang is , draagt in een

Scheede van vyf tot zeven Bloemen , welke

geftetlJ en paarfch zyn, veel fi;elykcnde naar

die dor pevvoone cnkelde Hyacinihen. Anders

komt de GcQaltc , zo de Ridder aanmerkt ,

veel mét die der Naakte Wyfjes of JonquiN

jes overeen. Ik erken het geen. van beiden.

Elders wordt gezegd , dat de Bloem groen zy

en het Honigbakje donker paarfch. De Heer

Jacq^uin heeft deeze Plant in Afbeelding

gebragt. Uit een gedroogd Exemplaar , ray

door den beroemden Hoogleeraar D. van
ROYEN

fl) Tulhigia. Sjft. Nat. Veg, XIII. Gen. I3O0. p. 2<».
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il oiïEtï medegedeeld , blykt, dat de Zaad- v;

Irarsjes driehokkig, driekic-pig .^ea, zo'tfchync, ^^j^^*

veelzaadig zyn. Hoofd-
Hier zal ik een Geflagt laaten volgen, dat de»Tüii.

meergemelde Sweedfche Heer , Doktor T h ü n-

» E » G , door zyn Kd. aan de Kaap gevcmden

aynie, genoemd heefc

F A B R I C I

Ter eers ,
zeTcerlyk , van den vermaarden

'

Heer F a b r i c i u s , Lyfarcs van deu Hertog van

Brunswyk Luneburg en Hoogleeraar > door wiea

<ie Planten van den Hclmlladfen Akaiemie-Tuin

ili Optt:IIinggtb'.-agtendc zeld^i .mlb befchrce-

vcn zyn.
,

De Lêpaaling det Kenmerken , door xyn r.

WeUd. , noK' niet gezien hebb-noe , dee l ik ^sIIm
fle^ts de Afbeelding mede van die Soort , wel ^efiande.

ke hy Stelldta noemt. Een fchoon Exemplaar' i.

'

tjair van , 't welk ik van dc Kaap heb ontvan-

gen , loont drit het een L'olaclitigcn Wortel met

veelc dunne Vezelen hteft , waar uit Bladen

voortkomen , veel naar die der Karcisfen ge-

lykende , dóch niet lang , uit wier midden een

dünne Stengel , vaö ortgevaar een Voet langce

,

met één Blad , op \ end één enkele Bloem

hebbende, als in Fig. i , op Plaat LXXXl,
hier revens. Deeze bcüaat uit zes Lancetvor-

niige Bloemblaadjes, welke paarrchachtig , doch

aan de Nagels byoa zwart zyn. Zy rusten op
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V. een Vrugtbeginzel , dat in eeiie verdikking vaa

^^m? Stengel beftaat , gelyk in de Crocusfeu en

Hoofd- eenige Narcisfen, naar welken de Bloem eeni»

5TU1S. germaite geiykt, dcch vj heeft zulk een llo-

nigbakje niet als in de iaactten. Meeldraid-

jes. komen uic den Stoel voort en zyn zeer

kort, maar hebben uicermaate lange, dikke,

Liniaale Meelknopjes ,7es in get -l, omrins^ende

den Styl , die niet driedcelig is en w.iar bsjven

zy uitfteeken. Men kan hier van uit de Af-

beeldiüg oordeelen.

N A R c i s s ü s. Narcis.

Eei^ zeer bekend Geflagt, dat zynen naam,

volgens de Ouden, van cenen Jofigeling Nar-

cisfus, of van cer:e vcrdooviiig, welke het aan

de Zenuwen toebragt , zou bebben. Hoe 'c

zy, die naam is in 't algemeen gewettigd , hoe-

wel men de H'oemcn, daar toe beboerende,

ook Tyloozen of Faas - Leliën, in 't Engelfcb

DaffodilSf in 'cFranfch Jonquiljes^ noemt.

Zes gelyke Bloemblaadjes (*) , met een

Trechterachtig eenbladig Honigbakje , waar

binnen de Meeldraadjes vervat zyn , ilrckt voor

byzondere Kenmerken van dit Geflagt, dat de

veertien vo'gecde Soorten behelst.

(O

e») TOUBNEFORT en 1:) ffren hadden v/d de Bloem een-

blaii^ genoemd^ doch zy f caia , volgens den Rjddcr, uit

zes Blai<jes, die asn 't Hcriuoakic , dat het middclftuk i»i
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ii) Nafcis met eenblamigs Stengels i het Ho-

nighakje Raderachtig , zser kort , en rappig ^ri f.el<

gekuneld, UoovD-

Buiten de Hyacinthen en Tulpen men \[
tiaauwlyks een Geflagt vinden , dat zo veelc

Verfcheidenheden heeft. Zelfs, van deeze , 4iq "witte»

wit is , mee een klein paarfch kransje in \ mid-

den, dat men te regt een Honigbakje noemt,

maakt Parkinson vier Soorten ; eenc vroe--

ge , naamelyk , een laate , een zeer groote en

een geflernde. Daar komen ook wel Witte

voor, die van binnen een geel Bakje hebben,

doch deeze behooren tot de volgende.

De Poëtifche , dus gcniamd om dat zy naast

met de befchryvjag van O v i d lu s ftrookt, i^

zeer gemeen in LanguedoV, f'rovence en an-

dere Zuidelyke deelen van Europa, üe Groote

en Gelijmde , voorgemeld, hadt men uit de'

Oofterfche Landen bekomen. Lobeï. merkt

ar.n , dat 's Voorja ^rs de Velden by Monrpel-

lier ongemeen verfierd worden door deeze wit-

te Bloemen, „ die in 'c midden, zegt hy, een

5, gefronfelden ring hebben , uit den SalFraan-

II. DEEL. zii. s-nnc.
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V. „ geelcn naai 't purper trekkende. Het is do

^'*?n^* „ Narcis van D losco r i d es , die e n /eer

Hoofd. 7oeun cn reat toe SLap verwekkende Rculc

•ruK, „ heeft, ncnr dien ucr Plompcr ijts of wac

,. gc!y!ccn Ic."

De B'ocm komt eenzaam voovt , u't een

Vliezig ii'nasje op 'c enJ, der SccDg :l . die k sal

is, eeri^sz;'n. p^arac'-tig en gdtcepr. Zy heeft

C2n byzónder Steelcjej w.cz een rnni Rnopjc,

*twellc h^c Vrugtbegin?...! is, dat c.vn Z . d-

buisje wordt, dn'ehok'-:ig, diieklcppg en veel*

zaadig. De Bladen r.r'ykcn naar die der ande-

ren Narcisfen zowel ai^ cc Bol , welke byna rond

is, gel\k de Hyicinthen- Bollen , en uit Rok«

ken bdtaat, d. ch g-.e'acf t g rood van Kkur,

geiyk die der Tulpen,

II.
" <2) Narcis met eenbloemige Stengels ; het Hf

^p}tu£'-^ fi[^i^^kje Klokvormig opgeregt en gekruld

t

^GeüT'
^^^^ Eyronde SLemblaadjes,

Van deeze , die in de Bcsfchen van Vrank-

ryk, Engeland , Spanje enicdiic, zode Ridder

aanmerkt , na^uurlyk groeic , komen ook aan-

meikelykc Vcr!ch2:Jcnhc;:c:i v.or. Dj gc-
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r:eenftcn hebben dc Bloembladen bleek cn het V'.

Honigbakje ho-g geel; doch men vin \r die'^' jj^^^^'

hetzelve Gou Jklcurig hebben cn dc Bloem geel. doo^*
V(HKts koir.en ook deeze ^'arcisfcn mcc dul)-'''""'^-

beMe , d c is gtvuldc iSloeinen, en irsct zoJa.

niucn voer, waar twee ot drie t.'onigbakjes ia

clkindcr llceken , of die bt Honigbakje, dat

hier een zetr groeten Kelk in 't rn'ddcn van

de ni( cm mankt , alleen gevuld hebben met

een fo rt van Bloeniblaa 'je".

In Engeland zyn deeze Narc'sfcn zeer ge-

meen , wordende op de Grocnr-vtrkt -n tc Lon-

den by groote hoopen te ko' p gcl ragt. Het

Vr< uwvolk is 'er zeer mede gedjen 1 cn noemt*

ze Prmrofe peerUsf, dat is VVce^g IcozeSleii-

tch.locmen of Voorjaars - Roozen. lo Duitfch-

land noemt mer,zc Mert/zblumen , dat is Maarts-

Bloemen , by ons Geele Tydeloozen. Hier ont-

breeken zy op de Bloemmarkc , als 't in de

tyd is, ook riet, gelyk men weec,cn vcrmaa-

ken, ze» door de Kleur als door den Reuk,

De Bo'chac'nige Becmde.i in geheel Enge.

„ land en Ned.riard
,

zyn \r vol af, zege

Lop.f.l; mair in de Landen die Zuidwaard*

5, leggen , gelyk in Languedok , Gasconje en

Spanje, groei ;en zy niet dan op hooge Ge-

bergtcn, zynde zonder reuk of kragt cn bloei-

„ jende in Ml-v of Jany." Moaglyk heeft mcn-

ze daarom Basterd - Ne^rcisfen getyteld. Die

zal zekerlyk ccn andere Soort e.n misfchien de

naastvoigcnde zyn , die 'er zeer weinig van

1 3 ver-
II. DSU.. X(I* STUK.
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V. verfchilt. D o d o ^ é n s zegt , dat men de Wu -

*
n^^' ^^^^^ Narcisfen , a^s in Feb-uary of Maar:

Hoofd- bloeijende , hy ors Sporekelbloemen, dadsSprcc-

STUK. kelbloemen , rocmr. Men hecfcze omtrenc

ZwoU, in Overysfel, wairgenomen. De Wor-

tels zyn van eene Walging- of Braakverwek-

kende hoedanigheid , als men ze raauw eet

,

maar gekookt kunnen zy tot een PurgeerdraDk

dienen.

III. (s) Narcis met embloemige Stengels ; het Ho-

Ü'ohrf'*' ^igbakje Klokvormigy met een uitgebreider.:

Tvrce- srekrulden rand , van langte als de Bloeit-

In deZuicelykcdcelen van Europa vindt men»

volgens den Ridder , decze , die naar de voor-

gaande' zeer pelykt maar witte Bloembladen

heeft en het Honigbakje hoog geel , grooter *

met den rar d mt^el^reid , gegolfd ,
gekarteld.

Ik verftna net , hoe het dan de Groote gelid

geek Narcis kan zyn van B a u h i n u s , die vol-

gen? ToüRNLFOET de Groctc Spaanfche

Basterd Narcis is van Clüsids, welke de

Bloembladen , zo wel als den Kelk daar binnen»

•geel heeft, zo Ray getuigt. Het zelfde hadt

plaats

O) Nareh/us Spathl uniflori , Ncftario Campanulato &c.

, Nircisfas albus Calyce flavo alter. C. B. Pin $2. Naicii-

fiis tnajor, totus liitcus
, Calyce prilcngo. C. B. Fm. r-*

RUDB, Elys. z. p. 71. f. 5.



tjiaats in 't SpaanfcJie Bulbocodium , ook tot dce- V.

ze iSoort behcorende (*). ^"ÏÏ^"

f4j Narcis rneJ eenhloemige StcngeU
^ ^^^.tuk.

//o?;.;) jSTr-g /vomzg ops,eregt
, g^^rw/i, zex- iv'

deeli^ H'jniglakje van langte als de -/^^ïw^^r!""^*"

cetvormige Bloembladen, "lacinc.

Meer vtrithilt deeze, die in allen deele drie-

maal klcirer is, zo L i i^J /a üS'zegc, dan de

tweede Soorr, Zy hcrfi de Stengel? caauw'yfcs

gellreepr ; de Schscde groen ichtig ; de Bloem

meer krikkende; de Bloemblaadjes aan den voet

van elkander afgezonderd, L"rcetvormig-,regc;

ïiiet fcheef of Eyrond. De rand van 't Honig-

bakjc is niettemin ook zejdccli;;, gegolfd, ge-

kruld. De Groeiplaats Itelc hy in Spanje»

(5) Narcis met eenbloemige Stengels het Hq-
\at»s

mg- weid.-*
kende.

(*) Bulbocoditttn Hispanicum, J. Bauh. Hi/l. FUmt, \\,

^ (Tn / \i -fl d N tl • b • a

folius. Clus. HiA I. p. 165. Bulbocodium minus.^. B,

m/l. II. p. 597.

(S) NcTcisfu$ Spatha uniflorS , Neftario Cylindrlco , trun-

U. DEXL. XII. STUK,
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V. nighakje Rolrond , geknot ,
eemgermaau-

Afdebi. uitgegulpt , zo /flng als de langwerpigs

Dce/e Wclrick-ende Nircis ^ ooV uic Sormje

afkomltigjondcrfchcidc zi^ meer door de figuur

van haar Klokvotmig Honigbakje dan door de

Kleur. Gemeenïyk is zy geheel wie , maar

beeft ook fomtyds het middeüluk geel en men

vindt ze zelfs met geheel geele BloenFien. De

Keuk trekt naar Moskeljaac.

vr. (6) Narcis met byna eenhloimige Stengels ;het

uZ^tl Honigbakje Klokvortnig , gekarteld , hali'

piieman. Z9 hng üls de Bloembladen en drie Mezl-
'"^*

draadjes.

Dc vonr.^aande Soorten hebben taamelyk bree»

de, aan 't end puntige iJladen, van eene blaauw-

achtige of Zeegroene Kicur ; maar dceze heeft

dezeiven h:;!f zo breed en gclleufd. Anders

komt zy ir.cc dezeiven in grootte nagenoeg

overeen. De Bloem is geheel Sneeuwwit, mee
langwerpig Eyronde Bladen en drie Meeldraad-
jes in plaats,van zes , welke echter daar in ook
fomtyd« waargtnomen zvn. Zy ziiten

,
g-lyk

by de anderen, in het Houigbak'je en hebben
geele iVleelknupjes.

(7) Nar-

{6) Na^clsfut S?ithX ra'>unifl3r3. >feil3rio Campanubto,

Af^. *Ut, Na«. alb. oblongo Calyce. iludb. Elys, ii. p. tj.
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C7) Narcis met hyna tweebloemige Stengels ; V*;

het Honigbakje Klokvormig driedeelig uit"^^^'^^^*

gerand , driemaal zo kort ah de Bloem- Koofd-

blaadjes. «tuk.

De kortheid van het Honigbakje onderfcheidc q^-J'c1{*[

inzonderheid dceze , die wederom breedbladig Levantie.

is , geheel wit van Kleur met hec Honigbakje

geel of SaiFraankleurig en in drieën gedeeld.Zy
was, volgens Clusius , uit de Levant af-

ïvomftig.

(8) Narcis met byna veelbloemige Stengeh ; virr^

het HofKgbakje Klokvormig , byna drie- iJ^lekw^.-.

deelig , effenrandig , lialf zo lang als (ie^gc.

Bloemblaadjes*

In dc Zuidelyke dee?en van Europa groeit

dceze, die i^aar de Jonquiljes j^clykc, door dc

fmalheid der Bladen , maar een Rolrond Honig-

bakje heeft , meer dan halfzo lang als deBIoem-

blaadjes, flaauw driekwabbig.

(7) Narcisfui Sp.nha fubbifl»r3 , Neaario Campaou^ato

frifijo &c. AUnt» 6z. Nare. niveu» Calyce flavo &c. RoD».

fAV' II- p. J». ^- »•
fi.

Nare. Grient. Cal. rotundo Auteo-

(8) Narcisfus S|»ntli3 fu')mu!tiflora , Neanrio Campanula-

to rubtrifido inteftcrrimo &c. Natc. ansuftifolius pallidu», Ct»

Ivce flavo. C. B. Pin. 51. Rüdb. Elju II. p. <i. f. 3.

\5
II. DMt. XII. STUK.
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V. Narcis met byna tweebhsmige Stengels;

^uïf^*
/ieJ Honigbakje Khkvotmif^ zesdeelig ef^

Hoofd. half Zf kng als de BloemblaaUies ;

STOK. de Bladen half Rolrond,

fSiitfas Deeze , die de zelfde Groeiplaats heefr , komt

liSendc. met enkelde Bloemen op de Stengels of met

veele Bloemen voor. Zy zyn geel en driemaal

zo groot als van de Tazetca , die volgt.

cÏLr
Narcis met veelbloemige Stengds; het Ho*

mtf nigbakje Klokvormig byna zo lang ali ds

^Koifacii. Bloemblaadjes; ds Biaden plat.

Naar de voorgaande en volgende gelykt dee-

ze , die op de zelfde plaatfen vóórkomt , zeer ,

doch heeft de Bloemblaadjes veel grooter en

fpitfer»

xr. ( 1 1_) Narcis met veelbloemige Seengels ; het HO'

(to) 'Narchfus Spatha muUiflorl , Neft.irio Campin. «

Caule. C. B. Pin. gi. R' DB. Eisi, v. ?. 60. f. 5. Nji

cijfos anguftifoüus prior. Clüs. Hi/l. I. p. ij8.

(11) NarcisM Spathi miUtifiotl, UeStmo plicato trunca

& z, ClUS. Hijl. 1.
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nigbakje Klokvormig , geplooid , geknot » . ^'
,

driemaal zo kort als de Bloembloüdjes : d«

Bladen plat. Hoofd-
stuk.

liet rioDigbakjc vertoont zig als een Beker-

tje in dceze Narcisfen , die de Ve'den in Span-

je, Portugal en de Zuidelykedeelcn van Vrank-

ryk, even als by ons de Paardebloemen, ver-

fieren. Men noemtze in Languedok, Pis/au*

liech ondir 't Gemeen, *t welk veel naar den

fchicDpnaam dier Bloemen zweemt *. In Pro- *zfsTr.

vcnce , zegt Lob el, worden van de Bloc-S'.jsa^

men Kransjes gemaakt , die men daar noemt

Donas; doch zy zyn het Gras zeer fchadelyk.

Hy hadtze in Nederland gezonden uit Langue.

dok, in *t jaar 1561 , onder den naam van

Narcisfen of Spaanfche Jenette. Yq^\ vindt

menze in Spanje aan de Zeekust , daar zy

vroeg in *c Voorjaar bloeijen volgens Clüsius.

Gemeen zyn deeze Narcisfen in de Bloemho-

ven van Europa , die 'cr fomtyds voorkomen

met tien of twaalf Bloemen op een Stengel,

geraeenlyk Tros - Narcisfen genaamd , doch

grootelyks verfchillende in getal, in grootteen

kleur der Bloemen. Men vindtze geheel wie,

ook geheel geel; doch meest witachtig met een

Citroen -geel of Oranjekleurig Kelkje in 't mid-

den ; dat wel akoos veel kleiner dan de Bloem

is , doch in grootte verfchilt. In de Bloemiste-

ry van D. Voorhelm te Haarlem zyn meer

dan honderdley Tros - Narcisfen op naam te

be.
U. DtEL. XK. Stuk,
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V. bekomen. Forskaohl vonJt eene N.rcis

die hy Tazetta bynoemt, in de Tuinen van E-

Hoofd. gyP^^ > "^^t fpiraal gedraaide Bladen. T n u w-

STÜK. BERG hrefc ccn lazetta uit Japan overgezoD-

den met üompe Bladen cn ürie Bloemen op de

Stengel,

xn. (li) Narcis met êênbloemige Stengels i het Ho>

Bulhcln!^'
vighakje Tvlnclili^ en grooter dan de Bloem»

"^'"^rooi

blaaajss] de Teeldeelen neergeboogen,

keikige.

xusfchea Lisfabon en Madric kwam deezc

den onvermoeiden Cr.usiiis voor, die veel

kleiner is dan de andca» NsrciTcn, groeijendc

raduwlyks een half Voet hon^, en veel Z'-ld-

zaamer in de Eiiropifc' e Tuinen. Zy heeft

Biet alleen Bicijcht!g Loof , maar zelfs dc

Bloemblaadjes zyn uitermaatc fmal en fpits ,

korter dan het Honigbakje , 't welk Tolach-

tig, niet Trechtervormig gelyk in de anderen,

is, zo de Ridder aanmerkt. Ook buigen zig de

Meeldraadjes en Stamper in hetzelve neder-

"waards. De ingezetenen van Spanje noemdeo-

ze

(12) ^mreh/us Spithi uniflora, Nfftano mibinato , Peta-

H.^aif 1*34. R. Lugdh. is. Nuc. inonr. alrer , Flore fitn-
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2e ^ampanilla. J. Bauhinus liecfcze fmal-^ ^V.'

bladig Bulbocodium getytelJ.
"in"]^'

De Bo'Ietjes van óczze Nircisfen, welke de eioofd-

gt-oottc V n liazelnooten hebben, zyn allereersc

1

in Nederland gebragt door een Pelgrim uit het

Ctbcrgte van Biskaije , zo Lo bel aanmerkt,

die het Plantje uic Potten van zekere Dame,

gen and Maria de Erimeu , in Brabant, haJc

la r. aftekenen. Zy h-bbeii fraaijc g^e'e Bloe-

m , di.- nm den rand of gaaf of gekarteld ^yn ,

wie of ^rel van Klcur, kleiner of grooter; ds

Üljenib! ladjes fomtyds agcerwaards gcbcogen

,

en de Bladen vï oaigekrorad of ov.rcudftaande.

: (
12) '^^xcls met éénbloemige Stengels ; het Ho- xirr.

nigbakje z^sdeelig en zeer kort; de Bladen ^Zii'ut^

Elsvormig. Ljatbioe.

Dee7c kleine Herfst -Na reisjes kwamen deQ

fchranderen Lo e f l i n c , ak eene der voor-

naamrte zeldzaamheden van Spanje , in Novem-

ber bioeijend voor. By Badajoz, zegt hy, be-

gonnen zy zig te vertoonen, en maakten alle

Velden , do">r Eftreraadura , in dat Jaargecyde,

toen hy 'er door reisde , gantfch wit , vervul-

lende

((;) Narth/ui Sphatlia uniflora , Neifluio fexpartlto bre-

cisftt» ferotinus. Clu$. Hi/l i. p. 15^5. Nare!" Autum'nalis mi-

fempt. LOK. U. ni

II. DESL. JUI. $TVK«
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V. lende de Lugt met een aangcnaamen Geur. Clu«
Afdeeu

^^^^ fchryfc, dat zy zonder Bladen ia 't laatsc

Hoofd- van Oktober, in üranaJa, aan de Rivier Gua-

sruK. diaaa bloeien. Het Piantje, zege hy, heeft maar

een Duim hoogte en een gelternd Bloempje

,

dat wit is , met een klein ge;;l Kelkje. Het is

bitter van Smaak gelyk meest alle andere Nar-

cisfen.

xiv»^^ (14) Narcis met veelbloemige Stengels, Jwt

j!nq!ilu!i Honigbakje Klokvormig kort en Elsrormi-

Tonquiije, Bladen.

Deeze , in 't Franfch genaamd Jonquüle

dat is Jonquiijc, heeft baare Groeiplaats in ver-

fcheide deelen van Spanje , in Languedok en

Provence, als ook io Italic en dc Levant. Zy
ondcrfeheidc zig door de Biesachtigc Bladen,

(die roud , aan 't end fpitsen geheel donker groen

zyn ,) inzonderheid van de Tazetta , welke ook

een kort Klokvormig Honigbakje heefc. Men
heeft 'er een kleine van en een groote, doch

bovendien komen ook een menigte Verfcheiden-

heden voor in de Kleur der Bjloemen van deeze

Soort, zynde de geraeenften fraay Zwavelgeel

i van Reuk.

. H. CÜff. 134.

lutens Aft, ptxces j an I



ÖF BoLPtANTEïf»

Du5 bevat thans het Geflagt der Narcisfen, V
volgens den Heer L i n N-ffi u s , veertien Soor-'^^^^^'^

ten; terwyl zyn Ed. , in de befchryviag vsnjjooj

den Cliffurtfin Tuin , maar vyf vf n dezelvensTUK.

keniie. EoaaaAAVE, zegt hy daar, telt

'er zeven -en- veertig ; Ray vyfxig^ B e slk-

g I ü s negen - en - dertig i B a r r e l i £ r zes-

cn - zestig ; Touunefort bykans honderd

;

de Haar^enifc Hoveniers nog meer , cn jaarlyfv's

koracn 'er, door kweeking , nieuwe voort, Z:,n

Ed. hieldt die flcgts voor VerlcheidcDhede "

,

als in den bcgiune niet gdchapen. Diie-en-

negcntig Soorten van Narcisfcn waren aaa

Munt ING kenbaar geworden; doch onder

welken verfcheidenc , tot de volgende GoÜ2^{-

ten behoorcnde, zyn begrcepen ; geljk totdat

Pancratiüm. Tros • Narcis,

Een Bloem die zcsbiadig is, met een twaalf-

deeMg Honi^bakje , en de Meeldraadjes op

hetzelve ingeplant heeft , ondcrfcheidt dit Ge-

flagt, het welk veelal getroste, dnch ook een-

bloemigen , altemaal wit van Kleur, bevat

,

als volgt,

Qi) Tros- Narcis met Stengel eenbloemig,

en omgeboogene Bloenibhden, eJm'ztT

CcyloafC.

O) Fancratlum Spatha un flori, Petalis reflexis. Syfl.mt.

Xll. Gen. 400. Vtg. XIIU Gca. -f04. p. 26». Ft. Ztyt.

n, DtElM XU. STOK,
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V. Dceze , die in verfcheide deelcn van Indlc

,

ArDEiiL 20 wel op Jata, als op Ceylon en aan de Kusc

HooVd- Malabar groeit, werdc aldaar Indifche Le*

iï JK. lie genoemd wegens de Bladeren , hoewel de

Bloemen zeer weinig naar Leliën gelyken , zo

RüMPHiüS aanmerkt. Zy xyn , uit ddn

Hortus Medicus alhier , door den beroemden

CoMMELYN zeer fraay in Afbeelding ge-

bragr. De Plant heeft een groorrn ronden

Bolwortel , byna als die der Narcisfen. 't Gr-

heele Jaar door heeft zy in Indie Bladen , by-

na als der Witte Leliën , maar in November
fchiet zy fomtyds Stengels van een Spanboog,
Tvaar van ieder maar ééncn dag bloeit. De
BlO'm is glanzig of Zilver- wit en aangenaam

of fterk van Keuk (*> Zy fpreidt zig byna

een Handbreed uit, met haare zes punten, van

fmalle^ omgekromde Bladen , uic wier midden

een foort van Kelk of Beker rystjdie intwaai*

ven gedeeld is en tusfc'icn de punten de Meel-

draadjes uitgeeft , welke vry lang zyn, met geele

Med-

H6. NarcisfusZeylanicusFloie albo Iiexagono odorato. H»aM.
Lugib. 69J. r. 693' COMM. Hort. I. p. 75. T. jg. RuDB.

Elys. II. p. 179- f. 7* Indicum, Romph. VT.

T. 40.

() Oogfcbynlyk bedoelt de vermaarde HERMANS dit,

met FUrem tdorMisfimMm, gelyk hy van de Ceylonfche.

daar hcetende ,
zegt. Immers COMMiLYN vertailf

dit cigenfte , zetr lieftyk van Reuk. Van dc Jnvaanfclie ver-

haalt K.OMPHI0S, dat dezelve flaauw ea eciiigizin» vuil of

ïiinzig luikt.
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Meelknopjes. Uit het midden komt de Styl, vr

zittende op een Vrugtbcginzel , onder de Bloem , ^'J*"'
dat een driekantig driehokkig Zaadhuisje worde, Hoof'd-

;net veele Zaadjes. stuk*

Op Java valt dit Kïuicï ook met geele Bloe-

men , zegt RuMPHrus, en hy merkt aan^

dat zodanig de Wo"tels bekwaamer heeftom de

dé Honden te vergeeven , wanneei- men dezel-

Ven , aan {lukken gefneeden , onder hunne Kost

inengr. De Tanden zouden 'er hun , dat zonder-

ling is , door uitvallen , gelyk ook door die van

't witte; zo dat zy van Honger moeften ftcr-

ven. Men noemde 'er het Kruid, deswegen^

Hondendood ; docii de Bladen werden gemengd

onder eene vtïkoelende Zalve.

(2) Tros- Narcis met de Stengel tweebloemg. n.

Dceze, uit Mexiko of Nieuw Spanje afkom- ^fj^j^'

riig , wordt alleenlyk door de tweebloemigbëid Mexi.'

bnderfcheiden. D i L l e N i u s befchryft de-

zelve oiBÏlandig , en zegt dat de Bladen van

zyne 1'lant een Span larg waren en één of an-

derhalf Duim breed, glad, bleekgroen, De
Stengel van hoogte als inde voorgaande, wes

aan 't boven - end gegaffeld , en droeg twee

Bloemen, van figuur nagenoeg als de gemelde

,

doch reukeloos.

f3) Tros-

rfz) P;zKcr^t:um tpatha biflorl. H. Cliff. 33!. R. Lutêki
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^* (3) Tros -Narcis met de Stengel yeelbloemig;

inf^* <ie Bladen Lancetvormig,

JIOOHD-
sTüK, Deeze noemt men Witte Leliën in de West-

pll'era
^^^^^^^^ Eüanden. Zy overtreft de voorigea

rSum Ca- z(xr in grootte , als de Bladen twee Voeten lang

^'Kiübi- hebbende en vier Vingers in 't midden breed

aan 'c end fpits, b!y- groen. De Bloem- Sten.

gel, boven de Bladeo uitfteekende, plat; draagt

op den top een Kroon van meer dan tien Bloe-

men , die van geftalte ais der voorgaanden , me-

de wit en welriekende zyu. De Bol
,

zegt

.CoMMELYN, is meer dan een Vuist groot ,

Tond,en eenigszins roodachtig van buiten. Het

zou die zyn , welke Tournefort voorltelt

onder den naam ven Amciikaanfchs Witte

Tros -Narcis , met den Reuk van Balfem van

Peru.

Hier fehynt my die Plant te kunnen volgen,

welke de Heer j a c q u ï n in de Wcstindiën

vondt en afbeeldt. Hy noeraxe „ Oever • Pan-

cratium, met. een veelbloemige Stengel , die

3, tweefnydig plat is ; de Slippen der Bloem

5, half zo lang als de Steel ; de Bladen Degen-

3, vor-

ii) PMcratium SpJthJ raultlflotl , Fol. L^'nceolatls. H.

aif. 13J. BROWN. Jam 194. N. r. Naicisfus Amencanm.

florc multiplici albo hexigono odorato. Comm. Hert. II.

p. 173. T. 87. Narcisfus totus albus Ic-tifoiius polyanthos

WjV odoratus. Sloaw. Jam. xi5. H^. I, p. 244. MahT»

Cent, 17. T. 27.



. AFDEEfcl
vormig C*^V' Uit de befchryvirg

,

blykt, dat zync bepaaling dus te veiftaan zyi^^^i^
wier diii fierheid , misfchien , L in n je os ze hoofd-

Eïet heeft doen aanhaalca. stu*»

De Wortel , zegt hy , is een Bol van groot-

te als een Vuist : de Bladen zyn drie of vier

Vo.ten lang, naauwlyks anderhalf Duimbreed,

by den Grond elkander omvattende; de Stengel

twee Vof^ten lang , zeer plat, glanzig eroen,

draagende tien Bioeme". meer of min. DeStcai

of hec Pypje deczcr Bloemen is agt Duimen

lang, bleek groen; de rand in ze« Slippen van

drie Duimen langte , dié ie^r fnal ën ü'^tge-

breid zyn, verdedd. Het Ho' igbakje , een Duim
hoog , is ook wie en aan den rand een weinig

Uirgegulpt, beplant net gr^cr.e Meeldraadjes^

van iwee Duimién ' ]an:j:tc , die O.anjek'eiirige

Koopjes hebben. De Bloemen zyn zeer aan

genaam en Krüidërig van Rmk. Overvloedig

Pjrre'den zy op den Zmdigen Zee -Oever van

Ei'and Tierra Boraba, by Karthagena.

(4) Trns-Nat-civ 7net ds Stengel veelbloemig , iv.

de Bloembladenplat ; de Bladen Tmgachtig, tiumlJf"
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V. Deeze groeit aan de Zeekust van Spanje en
AïDEEL- Lajjguedok , van Valence tot beneden Mont-

fiooFD pellier, overvloedig. Clus i usvondt ze'er in

STUjf. Mey bloeijcnde, in July en Auguflus met ryp

Zaad , en hadt veel moeite om den Bol uit

het Zand te haaien , die Ier zeer diep was in-

geworteld. G O ü A N zegt 5 dat zy op 't end

van Auguftus bloeit, en dac menze noemt iVar-

cisfe de Mer , 'c welk Zee - Narcis betekent.

C L ü s I u s hadtze Hemerocallis FaUntina ge-

tyteld j om dat ze van een vermaard Kruid-

kenner, te Valence, H^ïTJcrocaZ/jx genoemd was.

Myn Leermeefter Rondeletius, zegt hy

>

noemde dé Plant Scilla, en de Aptekcrs te

Montpellier maakten 'er de Squille - Koekjes

van, voor dc Theriaak. Naderhand wcrdt zy

Pancratium met Lelie- Bloemen geheten: wel-

ke naam,,derhalve, niet van Lob el afkom-

llig , maar van anderen reeds toegepast is op

dit Kruid en door D l l le n i us aangemerkt

als een Geflagtnaam, dien onze Ridder overge-

nomen heeft.

De Plant , zegt G l ü s i u s , heeft vyf of

zes, langwerpige breede Bladen, naar die der

Narcisfen gch kende , maar platter
, fleviger

en eenigcrmaate Afchgnauw van Kleur. De
Steng is foirtyds een Elle hoog, ongebladcrd,

en
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CH geeft aan 't end , uit een dun Vliesje, vyf,^^^*^

zes en fomtyds meer Bloemen , die geheel win m.
zyn, hebbende den Reuk van Leliën. De enden Hoofd

der Bloembladen echter , zo wel al^ h.^t mid-'^"^*

delkelkje, zyn wat groenacbcig. Hec Zaad-

huisje beftaac uit een hoekige Hiauw, welke

een platachtig; , Spongieus , zware Zaad in-

houdt. De Wortel is wit en Lymerig,meteea
zwartachtige Schil bekleed. De Visfchers en

't Zeevolk hebben dcnzelvcn fomtyds voor

Ajuin of Knoflook met Zout en Brood gegeten

,

zegt Lob EL ;
maar, hoe hongerig zy waren,

moeiten zy daar van walgen. Aan de Ku«tvan
Spanje heeft het fomtyds geelachtige; aan die

van Italië vindt men 'c ook met roode of paar-

fche Bloemen , welken men aldaar Giglio ma»

rino , dat is Zee - Leliën , tycclt. Zy worden

fomtyds Amores mies genoemd van de Span»

jaarden.

Zie hier, hoe onze Ridder, thans, de Vrugt-

maakende dcelen opgeefc , van deeze Soort.

De Bloenibladen Lancecvormig , van ondc»

„ ren met een groene Streep ; dc drie buitenftea

„ aan dc punt inwaards haakig. Het Honigbakje

33 met t wcedeelige hoeken die gefpitsc zyn

,

„ van langte als de Meeldraadjes en gemikt

„ tot de breedte der Bloembladen. De Vrugt-

,y beginzcls , in't midden van de Kroon, onge-

„ fteeld . De Siyl neder waards , de lyleel-

draadjes omgeboogen."

In de Tuinen op 'c Eiland Martcnique werdt .
^^'ré

K 3 ecn'ö/Tjf"^
U. DEEL. Xir. Stuk. HurkenA
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V. een zonderlirge Soort van dit Geflagt getecMC*\

lu!^'
niisfchien van Caijenne derwanrd^ gebragt zyo-

HooiL- de , zegt de Heer J a c qdi n. Zyn Ed. vondc
5TUK. dezelve byca altoos met >ie Stengel op den Groni

leggende , die zeer plat was en tweefnydig
,

anderhalf Dui?n breed, groen,, cn rwaalf Bloe-

men 5 meer of min , aan 't end hebbende. Zy
hadt de langte van de Bladen, die Tongachti^

,

wcdcrzyds fpits waren , ciFcniandig , glanzig,

opftaande , drie Voeten lang en drie of vier

Duimen breed. De Bloemen, byna een half

Voet groot, wit van Kleur, hadden een aange-

Eaamen Reuk. Haare Slippen waren ieis langer

dan het Pypje of Steeltje ; het Honigbakje een

Duim hoog; de Meeldraadjes van langte als de

Bloem,

V. C5) Tros -Narcis met de Stengel veelbloemig,

.

Paicra- [bladen Liniaal , de Meeldraadjes van

%lZr.um!
.

langte als het. Honigbakje.

Op Jamaika en in KaroUna groeit deeze ,

die door den beroemden Gates?y in Af-

beelding is gebragt.

(6) Tm-

() Panaatium (J»Iin^tum) Spath.i multifiora ; Sc^pe

bus; Foüis Lingu'atis. |.CQ /f///. p. 9.-

(S) Fa^rranum Spnha itaii iflon, Fol Lineari')us, Sia-

minibii. Nea-.iii lür.tjitudaie. Li io Niucisfus polyanthoj ?!o

15 aibo. CATESB. Car, UI. p. j. T. 5.
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(6) Tros -Narcis met de Stengel veelbloemig

,

de Bladen Degenvormig, de Meeldraadjes

langer dan het fionigbakje. Hc

Uic dc Afbeelding welke Se ba gegeven
j

hecfc van dceze Illyrifche Tros Narcis, zou':»

men haast tc twyfclen , of dezelve wel tot die iii

Geflagt behoorde : alzo de Meeldraadjes, als ^

uit het midden der Bloem voortkomende, ver-

toond zyn ; doch de fchoone Afbeelding vaö

Trew toont te duidelyker, dat dtzelven in-

geplant zyn op den rand van 'c Honigbakjc, gelyk

in de anderen. De Bloemen zyn groot , wit en

welriekende, vcrfchillende door de Bladen by-

al'eL-n van de Karibiichc , voorgemeid cn

van het Oever -Pancratium van den Heer Jac-

QUiN door de kleinte; alzo 't Gewas niet meer

grootte dan de Naakte VVyfjes (Galanthus)

heeft,

{7) Tros -Narcis met de Stengel veelbloemig ,

de Bidden Eyrond^ geribd, gejleeld. j^'

(O Par.cratium Spntha multiflora , ?Fo!. Enfiformibus
^

Stam. Ncftino longioribus. R. Lugdh. 34. ïancrat. Fo!. Eo-*

fifotmibus êcc. Tbbw. Ehret. T. 27- Narcisfiis lijyticus U.
liaceus. C B. Pm. 5;. Sfk. Thes. I. P. 17. T. ». f i. Li-

lio . Narcisfus Hemerocallidis facie. EESL. rem. ui.

T. 16. r. I.

(7; P*ncr,c:iium Spatlü mu'tifl 3r3, FoI. oratis , Ncr/o(7«

wis inodoris. Comm. Hort. 1. p. 77« T. Rudb. Eljs,

II. p. as», f. 17. /B. Fancratium Fol, ovatis &c. Ta»^.

K 4
U. DeSL. XII. STUK,
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y. De Amhonfche Narcis , met zeer breeda

^'^lïl!'*
rondachü'ge Bladen en Sneeuwwitre rrukelooze

Hoofd' Bloemen, van CoMMEr.YN uit den AmHer-
*Tus. damftn Hortus in Plaar gebra-t , heeft de Meel-

draadjes korter dan de Llotm; tcrwyl die iQ

de Afbeelding van Ehret langer zyn, zegt

L I N N ^ i 5 ( *j : ook hadt decze een z^-er lier-

ken aangenaamcn, öe andere in *t geheel geei^

Reuk: weshalve Miller ze van ecu ger

fcheiden heeft. De Bloemftergel der eerstge-

meldc was anderhalyen Voet lang, zynde uit

een Bol, van Batavia gezonden , voortgekomen.

In beiden zyn de Bladen Eyrond, geribd, ge-

lleeld , en dus grootelyks van die der andere

Soorten verrch llende*

Hoe de Wilde Jjuin van K u Mvii i us hier

t'hui» gebragt kan worden , vcrftaa ik nit t ; ten

ware het Gewas door kweeking in dc Tuinen

veel vtrandctcn mogte. De Bloemen , im-

mers, hebben, volgens hem , maar de grootte

van üic der AfFodillen en verfchilien buiten-

dien zeer van die der andere Aibetlding. 'c Is

waar, de Bladen gcjyken veel , zo wel als de

Bollen , welken men niet Lookachtig , mair

walging « n braakcn verwekkende bevonden heeft

,

gelvk die der Narc'sfen.

' Ten opzigt van dit Geflagt racet men , in 't

al •

Ebrtt. T, 2S Ccpa fylvcftr's. RrMPH. jlmk VI. p. 160. T.
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algemeen , opmerken ,• dat de Bloemen , van meest V:

alle Soorten, wit zyn en welriekende; blyvende^Ylt^^^

de Bolwortels gelyk de anderen over ; dochHoofo-

2y verf-ifchen 3 tot uitbroeijing , een aanmcr-'TUKM

kelyke hitte. Die ongemeeae kragc tot Ge-

ncezing of Pynftilling , welke de naam Fan-

rratium fchynt aan te duiden, worde ia gceae

Soort gevondeo.

C R. I N ü M. Haak -Lelie,

Den Griekfchen naam der Leliën heeft de

Ridder, in een Latynfch gewaad, niet oneigen

toegepast op dit Geflagt , welks Bloemen Le-

lieaciitig en Trechtervormig , doch eenbladig 1

zyn , in zesfen gedeeld , met de Slippen om-

gebo^gen , beurtlings haakijr. Het Vrugtbegin-

zcl Zit in het Pypje van de Bloem gedekt. Dq
Meeldraadjes komen by den rand van 't Pyp-

je voort, én ftaan van elkander af. De Vnigi

is driehokkig met vcele Zaadcn.

Hier in zyn vervat de vyf volgende uit-

heerafche Sporten,

(O Haak -Lelie m^t Eyrond-Lancetvormi-
j.

II. DSEL. ZIT. STOK.
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V. ge Blaien, dk ge/pitst, ongejieeld enpiai

Hoofd- Zmd]ge plaatfen in Oostindie , ook aan
*^^^*

de Oevers der Wat-ren ,
groeic deeze , die

Zeer groote Indifche Lelie - Narcis hy RAYge-

tyteld worde , in navolging van C o m m e l y n.

't Is een Plant van drie Voeten hoogte , die uic

een witten Bolwortel Lclieachtige Bladen uit-

geeft , drie of vier Duimen breed , aikngs ver-

fmllende naar de punt, dik en plat, doch met

kleine puntjes of tandjes aan den rand en over-

langs gedreept. De Stengel is hol en heeft op

't end vyf of zes Bloemen , elk op zyn eigtn

Steeltje , eenbladig , wit , vier of vyf Dui-

men lang , van een flaiiiivvcn doch aanse-

naamen Reuk. De Meeldraadjes , zo wel als

de Styl , zyn paarfchachiig rood ^ de Meel-

knopjes Draadachtig dun, Liniaal
, opleggende

,

half zo lang als het Draadje of de Bloem. De
Vrugt, ryp wordende rond, bevat in een fpon-

gieufe zelfftandigheid eenige Zaaden. De Wor-
tel fchyct van dergelyke hoedanigheid te zyn

als de Lelie. Bollen ; wordende tos vcrzagting

der Aambeijen en tot rypmaaking der Ge-

zwellen gebruikt.

(2) Haak-

f») Tn een Exemp'sar , dat ik ddar vm uit Oosrindic

omvnnsen heb, zyn de Elo-tifteeleii met Leedjes en vier
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f2; Haok- Lelie met gekielde Bladen, en Bol- V.

'

draagendc Vrugten.
'^'^jjl!"

Deeze Soort , op dergelyke plaatfcn in Oost-^u^^,"'

indie voorkomende, geeft, volgens Hk«- n.

MANNüS, „ uit een langwerpige witachtige ^^^7,^^^^

Wollige Bol, JSarci^achtige breedc giadde , «oizaad^a

gekielJe , bogtige Bladen, waar tusfchen

een naakte rende Stengel opfchiet , twee
*

H mdpalmcn hoog, die aan dtn top ge-

kroond is met van zes tot negen Bloemtn;

meer of minder naar den Ouderdom der

Plant of dc gunftigheid van den Grond en

het Klimaat. Deeze maaken famcn een

Kroontje , en komen allen ttffons uit eea

tweedeclige Vliezige Scheede, Ieder Bloen^

beftaac uit zes witte fmalle lanj^e Blocm^

blia ijes, in wier raidden een Styl uitüeekt,

mee zes witte Meeldraadjes , die uitloopei;

in geelachtige Meelknopjes , draaijende als

een Wervel. Als deeze afgevallen zyn, vol-

gen 'cr in driekintige driehokkige Huisjes,

bruine hoekige Zaadcn , welke zig tot Bol-

letjes vergrooten en uitfpruiten. Dergelyke.

(z) Crinum FoL Caiinatis. R. 2tyl. 117 MiLL. Ditl.

T. iio. Ons It. 94.. Llümn Zey'anicum bulSifemm et Um-

be;i::cruin. Hebm. Lugdb. etz, T. 683. R ion. Elys. Ii.

Prodr, f. 9. Ce:utta poll - Taly. IL MaL XI. p, 7^. T.

38 RUDB. Elyt. II. T. s».



ïj^ Zesmannige LüLlE-

V* „ Bolachtige Zwaden worden in de rondbIüe#

^m"*" »» "^'Se Leliën , in fommig? Sifynrichia en an-

Hoofd* „ dere zcsbladige Bolplanten van Indie en

STUK. frika, waargenomen."

De spat-> Het zelfde merkt R ii M p h i u s op , ten aan-
wpitei. 2ien der Zaadcn van de Plant , die hy Spat'

wortel noemt, in *t Maleitfch Bacong , orde;

welken naam my de Bloemen en ^ ec Blad van

deeze overgezonden zyn , zo \vd als van de

voorgaande. De Indiaanen hebben yckcre Pyl-.

tje^y omtrent een Voet lan.o; , aan 't end mee

een vergiftigd puntje , welken men Spatten

noemt , om dat zy die uit zeker Inftruraenc of

holle Pyp blaazen. 't Vergift, dat zy van den

voorheen befchreeven Vergiftboom neemen

,

verfch zynde , moet de gckwctde flerven ; 'c

welk ons , in het vegten met de Makasfaaren

,

veel Volks heeft doen verliezen , eer men ont-

dekte , datbraakcn tot een Geneesmiddel ftrektc.

Dus nam men in 't eerst , als het gereedfte,

Menfchen-Drek ; doch naderhand den Wortel

van dit Kruid of wel deszelfs. dikke Vezelen,

welke zy lang kaauwden cd dan het Kaauwzei

op de Wond leiden. Door het geweldig braa-

ken , dat hier op volgde , m.et fterk zweeten

gep 'ard , werdt hcc Vcnyn , welks werking

men ras aan eene draaijing in 't hoofden dui-

zeligheid befpeurde , uitgedreeven. Hierom

heeft men deeze Plant Spatwortcl geheten;

hoewel ook de Styl , die , als zulk een Pvltje

zpnder Spits , in 't midden van dc BI'. c.:! uit-
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steekt, eenige aanleiding mogt geeven tot die v.

,

benaaming.
'^"^lilf

Volgens de befchryving knmt my flit Gewas Hoofd^

iD allen deele veel grooter voor , dan het ge- stuk.

dagte Ceylonfche; als hebbende de Bloemfteng

wei een EHe hoog ; de Bladen veel langer ,

Bloemblaadjes van een half Voet , en de Vrugten

van grootte als Karftengen. Ook komen de

Bladen voort uit een Stam van anderhalve of

twee Voeten laog, van dikte ah eens Men-

fchen Been, uit op elkander leggende Schee-

den der Bladeren gemaakt. Dit wns de Strand-

foort: eene Land-Spatwortel hadt de Stam

der Bladen, die een Vadem lang waren, wel

een Elle hoog, en maakte dus een ontzaglyke

Plant, met Bolwortels van verbaazende groot-

te, Vezels hebbende als Slangen.

Zodanig valt dit Gewas op Ternate , daar

men nog een Bergfoort vindt, die in alle op-

zigten veel kldner is , zo R tmph i üs ge-

tuigt. Bezwaarlykis het, deeze Planten naauw-

keurig te onderfcheiden. Ook zou de v^aag

zyn , of de Bolzaadige Amaryllis van den Heer

N. L. BuRMANNus, uit den Hortus Medi- v

cus alhier befchreeven en aldaar zig thans nog

bevindende , met regt door den Heer Linn^.üs

betrokken zy tot deeze Soort; te meer/ daar

dezelve uit Afrika hiarc afkomst heeft. Even-

wel is 'c zeker , dat die , volgers de Kenmer-

fcea van den Ridder , nader komt aan dit Ge-

Een
lU DSW.. XII. StDIl



IsS Zesmannige Lelic-

V. Een frisfche Bloem daar van , in Ftg. 2 , cp

^''ïl'l!^
myne Plaat LXKXI, in Afmeetingen van drie

Hyupi)^ op twee gebragtj heeft meer dan een half Voec
«TUK, langte. Het Pypje , groen van Kleur , dat oog-

fchynlyk voor Steel verflrckc , is ongevaar drie

Duimen lang , zo wel als de Bloem , en de

Styl , die van het Vrugtbeginzel tot buiten

de Bloem uitloopt , by de zeven üuimcn. Van

de zes Bloembladen zyn de drie buitenlten ,

beurtlings de anderen omvangende ; fmailer en

hebben ieder aan 't end een kieio Haakje: de

drie binnenften ieder een Duim op 't breedfte.

De Meeldraadjes zyn ingeplant en vast aange-

hecht in den voet van ieder Bloemblad , loo-

pende van daar oogfchynlyk voort langs dc

wanden van het Pypje cn dr;r in verdwyEen-

de. Dus zyn zy van elkaoder alïlandig. De
Meelknopjes leggen dwars op 'c end en ver-

tonnen zig als Balkjes. De Srempel is naauw-

lyks dricdcclig , gcVüort; de Bloem ecnbladig;

Zie liier hoe verder de Heer N. L. B u u m an-
Nüs deeze Plant befchryve.

„ De Wortel een Kioocrond - Kegelvormige

digte Bo'. De Steng uit Scheedachrige B!a-

„ den beftaande. De Worteibladen uit het

omwindzel van den Bol, loelui^enc'e, teni-

,3 germaate Vleezig en zeer giad , m c even'-

5, wydiG;e Ribben geftreèpt , aan 't be-^in drie

„ Duimen breed , vyf Voeten lang. V?n de

j, toclu kende Bladen wordt gevor nd ern op-

,5 ftaunde famengedrukce Steng, twee Voeten

„ lang.
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3i lang. Uic de zyde van den Bol fch:et regt- V.

op een Stengel .van drie Voeten, die zeer glad ^'jjj^^*

,i is, mee Vlakken uic den groenen paarfch-HooFn-

i, achtig. Een tweekleppige , Lancetvormige jStük.

3, verwelkende Scbeede maakt den Kelk. üic

5, dén middelpunt, aan 'tend, komen ajt Bloe-

„ men cftcc gelleeldc voetjes , waar van vier

„ vrugtbaar , paarfchachtig , met de kanten

j, der Bloembladen uit den witten.*'

Voorts is 7yn Ed. bi^chryving nagenoeg met

myne Waarneeming overeenkomflig: gelykook

dat de Meeldraadjes necrgcboo.:en zyn : cn het

VrugtbegiDzcl bereden : waaromtrent zyn Ed.

aanmerkt, dat hetzelve een Vliezige Zak wordt,

waar in een Bolletje, van een hilf Duim groot,

aanrypt , dat na verloop van een Maand of

daaromtrent uitfchooc : in welk opziet deeze

Plant van alle tot nog toe bekende Planten

verfchillen zou , 't welk tegen 't voorgemfeld©

gezegde van Hkrmannüs fchynt te ftry-

den»

(3) Haak - Lelie met ruuw • getande Bladen en m.
eene platachtige BloemftengeL Of- ^"^*7,

(3; Crinum Fol. feabro - dentatis , Sgapo conipresuuscuJo. 'ceylon*

Amaryllis Zeylanica. Sp. Plant. 411. Amaryll. Spatha mul- ^che.

tifiora , Coroll. Carop zqualibus , Scapo tereti anripiti.

to. CcMM. Hort. I. p. 7?. T. t7- Ri-'D». II. p, 181. f.



i6b Zesmannicr Leiie"

V. Offchoon de Bloemen zesbladig zyh , is dt?c-

^'"J^^^'ze thans hier t'huis gebragc, die bevoorc:

Hoofd in 't Geilagt van Amaryllis wa^ geplaatst, t i

•TUK. een Oostindifche Plant , weikc ook in Af r.-

ka vak ; zynde uit den Hortus alhier , door

CoMMELYN, onder den naam van Ceylen-

fchey cn door Trew , üit de Afbeeldingca

van Ehret in Engeland gemaakt, onder

dien van \Afrikaanfche Lelie - Narcis , uirgc-

geven. De Javaanfche Tulp, van Rumphius,
Ml zekerlyk de uelfde Plant zyn. Hy me- kt

aan , dat dezelve veel naar den gemelden Spic-

wortel geJyke, doch fm Uer is van iiiad. l ;c

een Wortel ais een l ulpbol , grooter dan een

Vuist, wakclyk van Reuk, komt een Struik

van ctn half Voet hoogte , cio zio; u'r.breicjc

in zes of agt Zwaardachtige bladen j by de

drie Voeten lang en een HanJbrced, Geuts-

wy«5' van boven , van onderen gekield. Zee-

groen van Kleur, üc Bloeaiflengf.I
, be/ydcn

den Struik, is di:ie Voeten boog, een Ouiin

dik, platJChtig rond , op den top een vSpacel-

achtige Scheede hebbende , waar uit van agt

tnt twaalf Bloemen , agrer elkinder , voortko-

men. Deezc gelyken , in figuur , naar de

witte Leliën , hellende een w nnig over zyde.

Zy beftaan uit zes Bladen, die icd-r vier Dui-

men lang en een Duim breed zyn , overlangs

met een middel -rib, welken van buiten rood is,

van binnen paarfch, voor 'r overige wit. De
Reuk was geil • zoet cn fommigen niet aaogenaam;

Doo?
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Door RuMPHius wordt a^n^cTierkt, dat V*

de Meeldraadjes niet los m 't midden van dc'^'";[jf"

Bloem Itaan, maar ieder als uit den fchoüc van hccfd»

zyn ülad voortkomen. Dit Itemt overeen met

de Waarneeming van den beroemden TaEw,
waar uit blykt , dat de oogfchyrjlyke Steelen

der Bloemen holle Pypjes zyn , zittende op de

Vrugtbeginzels, die op den bodem der Scheede

xig bevinden, en dat dus de Bloem voor één-

bladi^i kan gerekend worden , even als tot die

Geflagt behoort. Offchoon nu het overige van

de Kenmerken niet voimaak: overccnkome

,

fcheen ry echter naist hier te pasf;:n. De
befchryvirg van deczc Soort , door den Ridder

«elf, luidt aidus. „ De Geltaltc als der vol*

5, gecde. BladPQ als van de Winkel- Scilla^

3, Vleczig, aan den rand ruuw door kleir.e

9) Tandjes. Een tweekleppige bloemfcheede

,

,i met ecnige lappen daar binnen. Ongefteeldt;

„ VrugtbegiDEels, Het Pypje van de Bloera

5, eenkleurig met de Stengel , rosachtig. Dc

j, Zoom wit , van Lancetvormige Bloembla-

„ den , die omgekromd zyn en van onderen

», rood gekield. D-^ MeelJraadjei en Styl

„ Blocdkleurig (^).

(4)

II. mih, XII. STIK.
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V. C4) Haak - Lelie met de tippen der Bloemen

inwaards Haakig.

fruiu° Deeze Amerikaanfche , in de Openbaare

IV. Tuinen hier te Lande zig bevindende., wordt

SSf^«^>nderfcheiden door de puntjes als weerhaaken

kafiSc
door CoMM EL YN

afgebeeld , welken de Ridder getuigt, zo me-

nigmaal hy de Plant zag bloeijen , da t aan

vernomen te hebben. Die H- og'eeraar maakte

'er evenwel geen gewag van , zo min a's de

geleerde Dille nius in zyne zo o-nft.-ndi-

ge befchryving en uitvoerige Afbeelding zulks

doet.

CoMMELYN befchryft een Groote en een

Kleine Lelie- Afibdil , b.idcn toe dceze Soort

fcecrokken. Dikke Wortels , naar die der Af-

fodillen eemgszins gelykende , hangen in de

Groote aan cenen Stoel t óre een ronde Struik

uitgeeft , van een Arm dik , uit den witten

geelachtig , fpongicus , oneiFcn en rokkig we-

gens de overblyfzels der Bladen , die uic den
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top tropiswys* voorrlromep , meer dan drie Voe- V;

ten lang. Zy verbreeden zig , van een twee
^'^^^f^*

Duims voetlluk , tot vyf Duimen , en loopen Hoo^<
fpits uit , zynde van boven een weinig (leut- ^tük»

achtig hol , aan de rug met een verheven

Kiel. In *t midden van den Zomer komt uit

deeze trop Bladen een Stengel van drie Voe*'

ten hoogte, die boven een Tros draagt van

witachtige Bloemen , in zcsfen gedeeld , met
een Pypachtigen Voet, zes Mee'draadjes uit*

geevende, met dwarfe opleggende gee!eMeel«

knopjes.

De Kleine van Commelyn bidt dergely-

ke Wortels , maar de Struik was viermaal

dumer en laager ; de Bladen waren driemaal

fmaller en maar twee Voeten lang. By der-

fcelver Voet fchcoc een dcrge!y':e Stengel uit,

doorgaans vier Pypachtige witte zcsdeelige

Bloemen voortbreögende. Aan de Slippen van

deeze, die gelyk de Krul -Leliën omgekromi

zyn , heeft hy de gczegJe Weerhaakjcs in

Plaat vertoond : aan die der Groote zyn zy

naauwlyks te vicden.

In grootte komt die van Dillbnius
deeze laatlte nader , als de Bladen maar twee

Voeten , de Stengel anderhalf Voet lang heb-

bende en de Bladen een Hand breed. Ook heeft

hy de uitfchieting der Stengel ter zyde waar*

genomen en dat ds Meeldraadjes uit den voet

der Slippen voortkomen : de Styl , die enkeI<J

is , aan de punt van 't Vrugtbeginzcl onder in

L% hét
II. D»!.. XII* STUK.
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^
V. het Pypje zittende. De Bloemen , zegt by

,

^^j*"" gaan na malkander open 5 zy zyn eerst gcd-

HooFD- achtig , vervolgens wit , en hebben een flaau-

sTUJi. wen , niet onaangenaamen Reuk.

c^inum
Haak- Lelie metbyna Lancetvormigeplat'

^frL'^^u te Bladen en Jtompe Bloemtn.

kaanfc gy verfcheideD Autheuren is deeze Soort in

Afbeelding gcbragt (^). Mfn noemt ze Afri-

kaanfche Tuberoos , met hlaauwe Bloemen. Breyn
hadc dezelve in de lu n van den Ed. Heer van

B E V E R N 1 N c K , HU jutst een Eeuw gelee-

deo, zien bloeijcn en gaf 'er deeze befchryving

Zy heeft een Bolwortel , met dikke en

„ lange Vezels van onderen begroeid. De
Bladen zyn groen , langwerpig , als tusfchen

5, die der Hyacinthen en Indifche Lelie - Nar-

„ cis van Ferrariiis gemiddeld. De Stengel is

„ rond, naakt, van anderhalven Voet of daar

„ boven , niet dik. Op den top groeijen tien

of elf Bloemen , meer of min 3 van grootte

„ en

(s) Crham Fol. fubhnccolstls plania Sec Polyanthc»

Flori'jus umbcllatis. Hort. Ciiff. ii6. R. LugdH. a?. MiLt.

DiH. T. tl O. Hyacinthiis Afilc tubeiofus Floie cortulco

nmbelUto. Bn&YN Proir. I. p. 39. Ic 23. T* 10 Comm*

lUrt. \\. p. Ui. T. (S7. SE». Thes. I. p. i». T. f. +•

(•) Celyk in het byzonder ook zeer fmaymet Kleuren,

doot Kwoaa, in lyn Thtfuurut Rei Htrh. HaritKi, IJnivtr»

/«i»i.Ncur. 177». Tab. L, 10.



„ en figuur als der Tuberoozen, Kroonswyze

5, gefchikt cn van een fchoonc blaauwc Kleur."

Hier heeft de Zoon bygevoegd , dac de Bloe
;

men byna zonder Reuk zyn en dc Vrugt drie-
»'

hokkig is , met ronde Zaaden. Deez' gaf de

Afbeelding uit, byna overeenkomende met die

van CoMMKLYN, wien de Plant, in 't laat.

fte der voorgaande Eeuw , door den Wel Ed»

Heerschepen Pancras, Koramisfaris van

den Hortus Medicus alhier , vereerd vrerdtv

Sedert is dezelve ook in andere Kruidhovea

voortgeteeld en geeft jaarlyks üloem , ja fora«

tyds ock ryp Zaad.

Volgens de aigemeene Kenmerken behoort

tot dit GeQagt de volgende Plant , hoe zeer

zy in Gefta'te daar van verfchille, op Plaat

LXXXI, in Fig. 2, afgcl>celd.

(6) Haak -Lelie met platte LiniaaU Bladen

en geaairie Bloemen.

Zy is my, onder den naam Afo/ian^j , in Li-.s

-

queur van Java toegezonden. De Wortel fchynt^

knobbelig tc zyn , met Vezelen , waar uit eea

Stengetje of Struikje van Scheedachtige Bladen

ontfpringt , die Liniaal of overal byna even

breed , Lifch- of Grasachtig zyn , naar 't end

verfmallende en fpits uiiloopendc Bczyden de-

zeiven groeit de Bloemftengel, naauwlyks een

half

L 3
n. DEEL. XII. Stok.
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Vi half Voet larg , cverhdeJ s bezet met orge*

^^la!^'
fteelde Bloemen,^ en dus een Aair uitmaakerde..

KooFD- Deeze Bloemen, altx)os gepaard of met haat

sTUjc, tiweeën gevat in ten Fyrond Scheedje , zyn om-

trent twee Duitcen iarg» Zy hebben een Pjpje

en een Moüdftuk dat zig in zesfeo verdeelt , aan

den voet van 't welke, binnen het Bloempyp»

jc, zes Meeikncpjes voorkomen , drie agtfte

Duims lang , met een zeer kort Meeldraadje

ieder afzonderlyk aan den Wand gehecht en dus

van elkander afllandig. De Styl van het Vrugt-

beginzel , öat onder in het Pypje zit , afkom*

ftig, bere-kt maar de helft der langte van de

Sloem^ gelyk zig. dit duidelyk door vergrooting

in de geopende Bloem , by A , openbaart.

AwARVLtis. L^ii^c- Marcis.

Een zesbladige Klokvóru igc Bloem , met

eeii uii'.'ccii.gcrj St cHipe!, onJerlcIieidc dit Ge-

fiagt, bci evens de byzonucre gedaante, welke

aan veele Planten , tot hetzelve bchoorende,

den naam' van Lelie -Narcis heeft doen geeveo.

Zy hebben Blceraen als de Leliën en groeijen

op de wyze der Narcisfen , of hebben eea

Vrugt als dezelven , • gelyk TouPNEFoar
zesrt. Wegen? dn Schccnheid dctzer Blcemcn,

ttocgl^k, beeft L i nk^ u s bier den naam van

Amaryllis , voorheen in de Plantkunde riet ge^

bruikclyk , op toegepast.

't Geilag: bevat de elf volgende uitheem fche

Soorten,

10
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CO Lelie -Narcis die eenbloemig is, metem,^'
7£eT ver afjiandige Scheedt; ; de £/offm- ^'

jjj^

blaadjes egaal; de Meeldraadjes en Stam- 'tlooei

per regu «r: k.

Dc Plant, hier bedoeld , is Indifch Sijyrin-CaplZ

cliium genoemd geweest, deer Cj.', nuti, ^^"^^

als uit Óostirtciie afkoraftig ; dcch men heeft

r.aderhand ontdekt, dat de afkomst zyuitA-

f: ika , van de Ksap der Goede Hope. Zy
h' ;fc e^n Bolwortel , raec een Netje overtoo-

gen : Eladen als der Narcisfcn cn Bloemften-

gels van gelykc langte als de Bladen , bcDedea,

't midden met etn Scheedje, 't welk blyft, ge-

fpitsc is en vlak. De Bloemblaa ijes zyn Lan-

cetvorraig, aan den voet inwendig zwart, voor

't overige geel, Vleefchkleurig of paarfch. Het

heefc zeer korte Meeldraadjes met cpgeregte

Knopjes , half zo lang als de Bloemblaadjes

:

't Vrugtbcginzel beneden; den Styl driehoekig

met d.ie Siempels,

(2) Lel'e-Nircis tenhloe-nig is y met gely n.

ke Bloemblaadjes en gejlrekte Meeldraadjes. Geé!&

fn



16Ö Z E S M A N N I ö E L E- L l

V. In Spanje , Itahc en elders aan de MiddsK

^7n!^' landfche Zee, groeit natuurlyk deeze , die ook

Hoofd- een Bolplant 's , iu de Herfst bloeijende , en

STUK. veel gelykenJe nasr ccn Crocus of een Col^*

chiciirn. Men vindt 'er een Afiieclding van by

Cl r s I ü s , onder de Spaanfche Planten ; doch

de Blalen zyn veel te kort getekend, zo dat

*er de Bloem boven ukflcekt. In de Hortus,

alhier , bevind ik ze ruim een Voet laog en een

half Duim breed, opftaanrle; terwyl de Bloem-

Hengels maar een half Voet lang zyn. Zy

zyn donker glanzig groen , en de Bloemen ,

van figuur als gemeld is , hebben eene fraaij©

geele Kleur.

ni. Cs) Lelie ^Narcis die eenUoemig is , met ge-.

fj^mJÜi Bloemblaadjei en eqn neergeboogen

^^vngini.' Stamper.

Dc Blocni van dceze, d:c in Vir,-;inie en Ka-

rolina naiu-jrlyk groeit en van de Indiainen

Atamasco gtaoemd v/ordt , is niet Crocus- , maar

[in^to. n. Cliff. R. Lu^db. 36. GRON. f^irg.

O-Njiclsfu. VirginicnGs. CATES8. Car. 111. p. 11.

rare. L I.'ftomi Carolinianus &c Plür. utlm. 220. T
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Lelieachtig. Zy breidt zig , naamclyk , met V.

haare punten wyd uit , en is niettemin op-^ jj^^«
waards geftrekt, hebbende een witachtige Kleur ,^00^0-
iBct eeoig rood. De hoogte, echter, is ooksruK.

maar een half Voet , met Bladen als die der

Narelsfen en een Ajuinachtigen Wortel. Bol.

(4) Lelie - Narcis die eenhloemig is, met on-

gelyke Bloemblaadjes , waar van d

vel als de Teeldeelen
, neergeboogei

Ah een ongemeene Schoonheid , onder de

(ierlyke Bloemplanten van die Geflagt , komt

deeze voor , die men deswegen in 't Franfch

la belle Amaryllis tytelc. De meest bekende

naam is Narcisfus Jac^hceus of jakobiete; wel-

ken een Spaanfch Doktor te Madric daar aan

gegeven heeft, om dat de Bloemblaadjes, 'czy

in figuur, 't zy in kleur, veel gelyken naar het

roode gekruiste Zwaard, 't welk de Ridders

van St. Jakob op dc Kleederen draagen. Nar-

cis heeft menzc geheten , wegens de geftaltc

der Bloem , die echter meer cA ereenkomt met

dc Lelie -Narelsfen, waar van de naam, welken

Lugib. 3<. GC

.T. «. Lülo-K

11. DX£L. ZII.



V. *er D I LLB N I üs, in zyne orollaudigc befchry.

^^UL^ viog, mee een keurlyke Afbeelding gepaard.

Hoofd- aan geeft. Hier echter is de Stengel tweebloe-

STOX. naig, 't welk , zo L i n jj ji, v s aaaraerkt , die

io 't janr J742 » tJcn 23 April , met de ver-

klaaring van dceze Plaot , toeo de eerftc maai

in de Akademie - Tuin le Upfal blocijcnde ,

zyne Lesfcn aanving , iets zeldzaams is. In 't

Jaatfte der Zestiende Eeuw kwamen ccr:X de

BolLn daar vaa uit de VVestiniiën Qver, zyude

federc uic Spauje door Europa verfpreid cn

voortgeteeia , eo niet alleen door C l u s ,£ u s ,

maar ook anderen , met meer of m nder

aartighcid , in Plaat gebragt(*). De vermaarde

Heister hadt dezelve ^'pr^cWia getyteld
^^f).

Meest prys-: «lecxe P'ant /.ii!; aif] , door do

ongemeene Kleur haarer Bloemen , die wel mee

geen Schikte» Penfed volkomen afgemaald kan

worden , doch niettemin een gekleurde Teke-

nmg daar van veel bcvalligtr maakt. Haaro

hopgroode Kleur praalt in de Zonncfchyn met

een gloed als van Goud of g'aas vau Zyde op
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een Fluweclen Grond. Dit verbbemt de won- ^*

dcriyke figuur der Bloem , die als de onregel- ^*^[^^

maatigheid zelve is , gelyk uic de fcboone Af- Hoofö-^

beelding byW e i n m a n k blykt. leder Bloem- siuk.

blad, ongevaar drie Duimen lang, is Lancet-

vormig en zy maaken met elkander , op het

Vrugtbeginïel faraengevoegd zynde , eco knik-

kende Bloem, Drie derzelven zyn opwaards,

drie nederwaarc's geftrekt. Deeze laatfteD zya

de binnen ftcn en breedften , maakende als de

Onderlip der Bloem, en de Teeldeclcn Scheed,

achtig omvattende. De drie bovcnftcn vormen

te famen hec Kruiswys' Handvaczel van 't get

zegde Zwaard , hoewel zy alle krom geboogen

zyn , en de Meeldraadjes , zo wel als de Styl

opwaards , wiens KBOdsje in driefin is getkcUk

Dus ftaat de Bloem op een Stengel van ruim

een Voet hoogte , die niet V' 'Ik men rond is,

fpruiteode uic een ropdcn gerokteo Itot., teveo»

met de Bladen , welke Daar die der Narcisftn

ge^ykcn , zynde veel korter dan de Stecgel ,

omtrent; een \ inger breed, ftomp, geriDd,glad

en groen. De Bloem is teder, en duurt weini«

ge Dagen, 'c Gewas moet voer de Koude
bewaard worden , gelyk de meeften van din

Geflsgc, en vereifchc een luchtigen Grond. Hec

wordt thans by deTuiulieden genoeg gekweekt

,

en zeifs hier , bloeijcnde , op de Markt, on-

der den naam vaa Kaapfche Goud-Ltlie , te

koop gebrat^t.

vu Desl, XII. Stok,
O)



17» Zesmannige LelïE'

'V. (s) Lelie - Narcis dis veelbloemig is ; de Bloe-

iFDBEL. Klokvormig ; de Bloemblaadjes egaal ^

Hoofd- ^' Nagels amgekromd; de Teeldeelem

iTUK» neergeboogen.

ÉüSIm ^Dder den naam van Roode Lelie was dee-

sarinaam.'ze in de Wtsiindiën beken >i , groeijende te

Suriname wild in de Bosfchen. Zy g<-lykt,

volgens RocHEFORT, veel naar onze Roo-

de of Oranjekleurige Leliën , maar de BloQ'

men zyn aan den voet fterk omgekronid. Slo-

ANE badtze op 't Eiland Barbados zeer me*

nigvuldig zien groeijen. Ook vallen zy op

andere Eilanden in de Westindiën. De Sten-

gel , uic den Grond komende , hcefc aan 't

end als een Spatel , die zig tweekleppig opent

,

geevende een Tros uit van Bloemen , Vleefch-

kleurig rood , doch aan den bodem uit den

witten geelachtig groen. De drie buitenfte

Elaadjes hebben van binnen de tippen omge-

keerd ; de drie binneuftcn zyn aan den vocc

gehaaird; de Styl i«> rood.

Gewoonlyk bloeit deeze SoDrt alhier in *c

laatst van September , wat vroeger of laater,.

naar 'c Sayzoen , fchietende dikke paarfche

Stea-

(?) jimsr-fllh Spatha multlflora ; Cornll. Camp3n. arqui"

libuf, üngac rcftrxis, Genitalihiis declinatis. H. aif,nS'
R. Luzd. }<. MiLL. DiS. T, IJ. HILL. Syji. I. T. i - J.

lis. fiiji- I. p- i<4. SEB. Thes. I. p. n, T, 17. f. i. U-^

Uum rubrrnn» Meiuan, Surin. T, n.
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Stengels van omtrent twee Voeten Inngte, VI '

*

aan den top met vyf , zes cf zeven, groote
Jj^jf*

Lelieachtige bleek paarfche of Roozekleurige Hoofo-

Bloemeo 5 van een aangenaamen Reuk. Na'TVs.

het vergaan van deeze Stengels komen in 't

Voorjaar de Bladen te voorfchyn , die weder-

om in Juny verdwynen. De Plant wordt Bel-

ladonna genoemd wegens haare fchoooheid en

door joDge Bollen voortgeteeld. Miller
wil, dat zy van de Roode Lelie, voorgemeld,

verfchille, en in üen jaare 1714 uit Portugal

in Engeland overgebragt zy , daar menze uit

Indie hadr. Zyn £d. merkt aan , dat 'er een

Soort i5.,byna alleen door de bleekheid der Bloe-

men daar van verfchillende , die men io 't jaar

1754 van de Kaap in Holland hadt gekree-

gen, maar welke in 't Voorjaar biocide. De
Belladonaa, voorgemeld, zegt hy, is de voor-

naam fte Schoonheid der Tuinen , Huizen en-

Kerken, in 't Herfst -Saizoen, in Italië.

(6) Lelie -Narcis die veemoemig is; de Bloe-

men Klokvormig ; de Bloemblaadjes egaal

en gegolfd ; de Teeldeelen neergeboogen*

Van de voorgaande verfchilt deeze, ook uit vi.
^

de Westindiën afkomftig , zegt LinnuEüs, "^g-^;^

door-

(6) ^maryllh Spnhl ma'tifloti; Ccr. Campnnulads arqua*

l^bus undalatis,- Uenitalibus dedinatls. Mill. DiJ. T, Z4>

ham Amer punicco Ftorc , Belladonna dldm. HIEM.
r«r. 194. T. IJ*.

II. DUL. XlU STCK,
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V. doordien de randen der Bloemblaadjes Rcg- lf J

^7"^' ^^^^ omgckromd z\n. Het^.

Hoo?D- TER hadt de«elveookïn zvn GcÜigt var)Sprec-

•Tut /iffto beprcepen (*). Vcolc Jr-ren reeds over-

gcz'^nin z; nde geweest, W^^iJe zy tegen 'c

end van 1758 in 't Winterbuis te Helmtlad ,

en is r den Heer F abriciüs bcfchree-

ven, die 'cr echter ma - 'v: '."
1

geeft. Na 'l bloeijcn
'

voorfchyn , dat gei <

Den ratm van Kt::'

'er, wegens de afkorasc , tien oaim a

MexVtaanfche Leiif , dien fy by de Enq-

Tuiolieden behoudr. I" n,v o-t,»^.
?

men ze gemcer'yk de

?n Schoonheid wykc /-,
1

is in allcopzigteo vc

hks een Voet hoog. In

b'ocit zy altoos vroeg in 'c v . . -ijiaN cn in

geraaatigde Ltigt , in Nfaart of April, Die ^

de Westindifche Eilanden komt , zegt M
tEH , is een andere Soort,

^vn.
^ (7; Lelie -Narcis die veelbkemi^ is , mt i



gfbreide Bloem n : V.

gfilfd, gefptst, en aan den ^ui xtrbrud. ^fdmC*

. ,:cns do opgaave van dcnLcidfchcn n'-og.|ïooro-

; ar D A V D VAN Roven, aan den Rid.

ter , heeft decze Kaapfche op de Stenj^el een

Krrontje van grootte als het Kroootje met
het Steekje in het Zoombladic: Ojjcvaar^hek • • a^f^iwn»

van dc Kaan. DcSpatc!:.: .

vaar twadi pi.:rfchc ilu c

Larcccvorrai^e Lloembi

zeer gefpust zyn , aan
;

met ncergcboojtnc Mc*' c.

ze thaot door den Leid i

B ü a G io Plaat gcbragt ( *

,

(8) Lelie. Narcis die veeibloev;-^ , v:c: om. vin.

gefiogin Blomblaadjes ; dc TceldeeUn op- slrVJJ^
fiaande^ japaaicjic.

'^^crre heeft den Mtt.-i-- c . - v

. '.T, dat dc I3oll n u

: Eiland Gucrnfey, <

n. DUL. XII.



V. in 'c Zand van den Oever aldaar begraven , na

^l^^* verkop van eenige Jaaren als vanzelf gebloeid

HooFij- hebben, zo Morison verhaalt; meldende,

sTüif» dat vervolgens de Bollen deezer Plant van

daar, als uit dat Eiland afTiomftig, aan de Lief"

hebbers medegedeeld zyn. 't Is eigentlyk een

Japanfche Plant , van waar de Heer T h r n-

BERG bloeijende Takken, gedroogd, heeft

overgezond -n. Men vindtze tegenwoordig in

alle Openbaars Kruidhoven. Door verfcheide

is zy in Afbeelding gebragr. Kaempfer
zegt, dat fommigen baar Doyfea Symira nozmen t

om dat de Bollen Venynig zyn. Goanüti
heeftze, onder den naam van Japanfche Nat*

eis met een Fuurroode Bloem , aldus befchree*

ven.

Een aanzienlyke Bloem - Steng , in 't eerst

Bladerloos , regC zig tot een Voet hoogte

„ op, zynde in *t hovende gedeelte groen ,

„ onder met duizend donker paarfche Vlakjes

gefprenkeld. üit een Scheede aan den top

3, komen negen of tien Bloemknoppen , diö

,

„ wanneer de Plant in een goede Grocd ftaat,

„ zig zesbladig uitfpreiden; zynde ieder Blaad-

3, je twee Duimen lang en zeer fmal , inzon-

„ derheid by het midden der Bloem, doch de

M eaden krullen om gelyk onze Krul -Leliën.

5, De Kleur is Lak- of Menie -rood, meteen

„ Bloedklcurige Streep in 't midden. Zes

j, Meeldraadjes, langer dan de Bloembladen,

3, vethefFen zig opwaards. Reuk alleen ont-

„ breekt
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breekt 'er nan , als of de Natuur hier dorjr

„de Kleiïr niec had wÜlcn befdiaamcn , '^^ü?***

welke zo vuurig is , by 't fchynea van de H jofd.

a, Zon , dat 'er de Oogea op fchemeren cq^tuk,

3, dat men zi^ verbeelden kan , daar Vonken uit

„ te zien fpringen. Zo onvergelykelyken gloei

„ heeft decz- Bloem, 'c Is een Bolplant ,

,^ wier Bhuen niet dan hy *t verflenzen van de

„ Stengel , na den bloeityd
,
uitholten, zyn»

3, de donker Fluweelachtig groen."

Die .laatfte , dat de Bladen eerst lang na d*

Stengels uitfchieten , heeft in meer acdcreo

van dit Geflagt plaats. De Heer N. L. B ür-
iviANhUS b;:trckt deeze Soort ook tot de Kaap»

fc Planten, Zyn E l. fprcckt van eene GegolJ'-

de y die Liniaaie Bladen heeft en in manier

van grocijing zeer vcrfchilt van gedagte Ja^

panfche. Voorts telt zyn EJ. nog de drie vol»

gende van den Ridder onder do Kaaplcben >
caamelyk.

(9) Lelie - Narcis die reelkloemig is ^ ;;:

Klokvormige Bloemen ; ds Bloemhlaa i-

!;dyk; de Tedi^dcn neergcboegen ; ..^ .;
^

Sienzel famengedrukt vaJi hngte als hc:

Kromtje,

Oii.

(5) Amarfllti Spstli, Tau'i^ Cot. Cabp. aquali'jus , Ge-

hit dcclinaris &c. R. Lugii. 3«. Ehbet. Pia. T. 13- Li*

lintn Afric. humile longi.fimis foÜIs
,
poly?:;thos fiCC.HElM»



Z E S M A N N 1 C E L E I, I
:

V. Oogemecn laag ftaat het Kroontje van l^l

^^5^^- ze , die zeer lange Bladen heeft en donliii

HooKn- paarfche Bloemen. Men vindtze door den

•TUK. kondigen Euret zeer fr.ay in Afbeelding

(lo) LcIic- Narcis die veelblmnig tV, vut de

i*
Bloemblaadjes ongelyk en Tongachti<;e

Bladen*

Van dcczc heeft de vermaarde Heister
veel gcrugts f^emackc onder den na'.m vnn

Brunsvigia^ ter eere van het Doorlugtige Huis

van Brurswyk door hctn , toen Hofraad en

Lyf-Arts des Hcrtogs en tevens Hoogleeraar

in de Genees-, Heel- cn Xrjidkundc te Helm-

ftad zyndc ,
oniwoipji:, in de Akadf m'c-

Tuio, aldaar , bloeide , in't jaar 1750, dcczc

Kaapfe Bolplant , welke echter toen over de

honderd Jaarrn reeds W2s hekf^nd gcwer^r.

Men vindtze door een Rotr.ein Ferrari t r

genoemd: Bolronds Indifche Narcis y met Lelie

aclttige Bloemen, T o u r n e f o r t fteltze voor

,

onder den naam van Zeer groote Bolronde Ik-

dijche Lelie • Narcis y met veeleroode Lelieachiigs

Blos-

(lo) uimaryllis Spath. niu!ii/!. CotoII. iarq. FoK Lingn'-

fotmilius. BUTTN. CuHOK. zlf. R. LugJi. p. 37. N. J.Li-



• r BolplantÈn.

Bloemen: welke niim 'eraan gegeven was door

den geleerden Morison, die getuigt, Cu

iiy in 'c jaar 1657 dccze Planc tc Parysh^c.:

:',ica blocijen ; gelyk menze ook by W e i r;

MA^N, in zyn Kruidboek zeer fraay (*) ,düc!i

ia hcc Werkje daar over door gezegden Heis*

TER, io 'c jaar 1753, te Brunswyk uirgegevcD,

ten pragtigCtc , in zeer groot formaat, op drie

Plaatcn afgebeeld en ten uitvoeriglle befchrec-

ven vindu In de bcfchryving echter der Plan-

ten van gedagte Akademie-Tuin , tien jaarcn

laater door den Wel Edelen Heer FAsaiCiO^

gegeven , komt de Brunsvigia niet voor.

Dcc7e Lelie- Narcis munt inderdaad inpragt

cn fchoonheid u-t. Sommigca noemenze Bol-

rond Ornithogalum , anderen Allergrootst £n'

difch Moly
^ zege MoaisoN. Uit een ge-

fchubJtn Bol, grooter dan die der Zee- Ajuin

^

fpruit een Piekvormige Spatelfcheede , drie Vin-

geren breed, v^f lang, hoog Menie -rood,
welke, allengs een Stengel bekomende van eeii

Voet of larger, een 1 ros Bloemen uitgeeft

zig cis die van een Uijcn Klootswyze uitfprei-

dcode, met Eloemfteelen van een Handbreed

langte. Dit maakt een BJoemhoofd van meer

dao een lialf Voet middellyns , welks Straalen

fomtyds groen , foratyds roodachtig
, fomtyds

tood zyn waargenomen ; zo wel ais dc Sten-

r) Raat, M. 747.

ISl t>
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V. gel. Misfehicn hangt «ulks van den Grcn l cn

dt GKX'iplaats af. TeHelmftad, in 't Winter^

IIooFB- ilu's 3 w:ucn zy p;rocn. Aan 't end buigen 7.y

"uff. zig oui , of licvcr d'J Blrcm zit krom op hci

Vruptbcgirzcl , dat als een Knopje aan 't end

der Stcelen is, met den mond naar boven ;dcs

't ccn en andere niet kwaaiyk een Kaarskm a

voorftelt c;f ccn Eol van '1
'abakspypcr. De

Kleur der Bloemen is hoa^ ro'^d. Zy ge'yken

faamelyk mar fommige Leliën, zynde zetr

diep in zes ongclyke Slippen verdeeld, mot zes

Meeldraadjes , die raauwlyks uitfteeken, heb-

bende geelc Meeikncpjcs en in 't midden ccn

Styl, die een weinig langer, geheel paar fch

,

boven wat oir^ekromd is, n\t ccn geknop'.en

Sceinpcl.

Dertig zodanige doemen hidt Heister
op de Stengel van zyne Lrunsvi^ia geteld ; w.'ar

van ia 't icr z iicu , vervolgens twintig, ein-

dclyk allen te ^,e'yk blo idcn, dat zekcrlykecn

fraaije Vertooning maakte. Weinmann
heeft 'er byna zo veel , I' ERRArius vier*

of v\fcritwiDtig , Morison negentien aan

vertoond. De Kroon buigt zi^ na *t b'ocijen

om en fchiet in 't Zaad, dat driekantige Vrugf-

jes of Kjioppen maakt. V^crvolgens komen de

Bladen te voorfcbyn , die byna een Span lang

en een Hand breed zyn , een Stroobreed dik

en dus Hevig; boven donker, onder biygroen

en aan de kanten bruin j ïü 't Voorjaar weder-

om verdwyncndc.

('0
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(ii) Lelie - Nare s die veelbloemig is , met ^
v.

kanthaairige Bladen* Uj.
HOOFD-

Dceze heeft de Bladen plat , Liniaal , eensxi/K.

Duim breed , twee Handbreedten lang en der-
^Jj'i^^

halve van figuur als der Amaryll s en niet der^"--

Hacmaothus , maar aan deo rand overal gehoaird , peide.'"''"

de Haairtjes wit niet ros of Roestkleurig. Hier-

om wykt zy ver af van de kanthiairige Hx-

manthus ; doch geen van beiden heeft by ons

gebloeid, zegt de Ridder.

Tot geen der voorigen , noch ook tot ééne

der zes van de Kaap afkom Riïi;e Soorten, v^-cU Twyfci-

ken de Heer Burmanküs optelt, kan die^'pïlAT

Kaapfche Amaryllis t'hu's gebragt worden ,

waar van ik een Exemplaar ontvangen heb,

hier nevens, in Fig, i , op Plaat lXXXH,
afgebeeld. Het raafte zou zy komea ajn de

Japanfchc; doch niet alleen verfchijr die, wel-

ke ik daar van heb, in gedaante te veel, maar

ook zyn de 1 eeldecleii korter , weinig langer

dan de Bloemblaadjes, welke bovendien zoda-

nig niet omgekruld zyn. Ik zalze derhalve ,

tot nader onderzoek , onder den naam vaft

twyfelachaige voor(tellen ; dewyl zy van de

Gegolfde, voorgemeld, ook niet zeer veel

fchynt af te wyken. De Bloemblaadjes zyn,

uryUis Ciliaiis. 2pee. PlanU 4

M3
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ZO wel als in die, Lancetvormig gefpiist, maar

dc Teeldeclen niet neergeboogen, *t Getal der

Bloemen is zeven in niyn Exemplaar. Ik heb

'er geen Bladen van. De Stengel bereikt on-

gevaar een Voet langt e.

BuLBOcoD 1 UM. Klokbol.

Een Trechrerachtige zesbladige Bloem, mcc

fmaüe Nagels die de Meeldraadjes draagen ,

onderfcheidc dit Gcflagt , 't welke tevens het

Vru^Tibeginzel binnen de Bloera heeft.

De eenigfte Soort (O, een Plsatje naar het

^^!r-'
C<3ic/>ic«w gelykende, voert hier den naam van

urn. Eulbocodium , welke bevoorens aan verfcheide
iroorjaats.

pj^j^^^j^ ^^j, dcczcn aart gegeven was. De reg-

te afleiding is niet bekend. *t Scliynt dat men
•er een Bolplant met eene Klokswyze Bloem

door verftann hcbbe. Dus zyn verfcheide Soor-

ten van Nareizen met deezcn naam beftempeld

geweest : en wel inzonderheid die, wier Ho-

nigbakje zeer lang en Klokvormig is, gelyk de

Wilde gcelc Narci'-f.n. Toürnefort be-

greep onder dien naam geheel andere Planten

,

waar van hier voor tot de Ixia betrokken en

wel de eerfle Soort. Tegenwoordig bevat het

CCÏ}

fi) Bulbocodmm. 5y^. Nat, XII. Gen. 40}. ^i-^. Xril.

Gen. 407. p. ï6f- //. t V/^. m. Buüiocod. Fol. Lanceolaris.

RuoB. Elyt. z. p. u8. r. 1. Colchicutn vernam. Clus.

Hiji. l. App, Z03.
J. B. UiJ}. II. «5t.
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een Spaanfch Plantje , door Ctus i us Fotir- V;

jaars-Cülchicum genaamd, ^T"'"
„ Dac 'er een b^'zondere Soort van Colchi. Hoofd-
cum zy , welke alleen io *t Voorjaar bloeije, »tük»

„ fchrcef my de zeer geleerde Man J, Ver-

„ NERiüs, in de Maand July van den jaare

160 r, (zegt J. Bahhtnüs) en zondt my.

r> zes Bollen daar vao , die hy op den Berg

„ Sotui hJdt oic den Grond gehaald. Vier

daar van hebben by my iu 't volgende Voor-

„ jaar gebloeid. Het brengt één of twee Bloe-

„ men met de Bliden te gelyk voort, die wit

.5 van Kleur zyn , eer zy open gaan , maar
vervolgens bleek paarfch worden ; zo dat

zy veel naar die van de witte Crocusjes

j, gelyken ; doch zy zyn zcsbUdig, cn ieder

5, Blad geeft a^in den voet een Meeldraadje

„ met een geel Knopje ; terwyl die der bui-

„ tenlte Blaadjes korter zyn. Uit het midden
der Bloem komt een Styl voort, langer dan

„ dezelven , die wit is, aan 't end in drieén.

5, gedeeld. Die Bloem fproot uit tusfchea

drie gekielde Bladen , veel fmaller dan die

„ van 't gemeene Colchicum. Op de Bloem

„ volgde een driehoekig Zaadhuisje , dat

niet groot was , met een ros rondachrig

„ Zaad. De V/or:el geleek naar die van 't

55 gemeene CG!ciiic'jin , maar was veel klei-

j, ner." Zo heelt men 't ook thans alhier in

de Openbaare Kruidhoven,

M 4 Apyifv
Xh DMU JIU STUK.
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Aphyllanthes. Bies - Anjelier.

Ze$bladige Bloemen , die uit Kafjes voortko-

men » welke eenkleppig zyn tn vSchubswys' op,

elkander leggen ; bevattende het Vrtigtbecinzel,

onderfcheidc dit Geflagt , 't welk de zes Meel-

draadjes in de Keel der Bloem ingeplant heefc.

Men heefc 'er ook maar ééne ^5O0rt ( O ^^"»
' die ik Bies - Jlnjelier noem , om du het eca

fiaay Anjeliertje is, groeijende op een Bicsach-

tig Plantje, dat oaauwlyks Bladen heeft. Hiao >*.

is het Jphyllantlios gêaoemd , ze^itLoBEL,
by die van Montpellier , alwaar het veclgioeic

op Zandige rüuvvc plaatfcn, by de Kcrmesboo-

boomen , en Bragalon geheten wordt. De Rid-

der heeft het deswegen den bynaa m \an Mont-

pilliers gegeven ; hoewel het ook voorl.omt in

de middellle en 7uidclyke deelen van Pi-ovence.

Bladen , evcDv.c l , ontbrcekcn 'cr niet geheel

aan , maar i c zi'iven zyn klein cn byna verdroogd

als de Steni;eltjcs üitfchictrn , die een half

Voet hoog zyn , naakt , enkeld , en aan den

voet met Scheedjes, gelyk die der Biezen. Op
den top zyn zy bezet mee tweekleppige Kafjes,

ieder twee Biocnipjes , als gezegd, is , bevatten-

de*

Aphyllanthes Monlpe

I. p. s ï«. Caryoph. i



OP BOLPLANTEN.

de, kleiner dan die van Vlafch, Zy zyn niet V/

vier -maar zesbladig, en de Stengetjes vvorden
^^J'^j^^'

in de 1 uinen wel een Voet en hooger. DcHookd-
Wortel kruipt voort, en het blyft over. 'tGe-STus.

heele Plantje is bitter van ^maak en een weinig

hoer.

A L L I ü Look.

Een zesdeelige uitgebreide Bloem , in zig

het Vrugtbeginzel bevactende , en tropsvvyze,

op 'c end der Stengel , voortkomende uit eene

Ëlotmfchccde ; maakt de byzondere Kenmer-
ken van dit Geflagt , waar in veele , nv esc Eu-

rnpifche en Oofterfche Soorten , b'jgreeperi

zyn. LiNNiEüs heeft dezelven in vier Ran-

gai ondcrfchciücPj naar d^t het g«b!adt rdeüf

ci^eb!aderde Stengels heeft, de Stengbladcn

plat of rond, de Kroontjes Bol of Huisjcsdraa-

gende.

A De Stengbladen plat : het Kroontje Zaad-

huisjes draagcnJe.

(i^ Look met esn plathladige Kromdraagen- i.

'?feirfer 8c. lli Sai ^ES'laJ

liicc l:terali lol di &c. Ugdi. 40. All. Sphirico Capice ,

AiapebpïaluBi. Doo. Pempt. 6Ss»

M 5



i«ö Zesma^nkigeLelie-
V. dt Stengel , het Kroontje EoHnd j 6^

Atdml. Meeldraadjts driepuntigy de Bloemblaadjes

Hoorn. ruw^ gekield.

»TUS.

Van KoDflantinopolen eerst overgebragt zyn-

de, wordt dceze Soort gezegd in fmaak tc zyn

by de Turken. Verder is zy op deeze en ge-

ce plaatfen in Earopa voortgetecld. Hcc is

een vreemde Soort van Prey , die dc Steng

twee Ellen hoog heeft , van onderen gebla-

derd, met fappige Bladeq, een Kwartier Dui ras

breed en zes of agt Duimen lang. De Bloem-

lleclen zyn paarfch, de Bloemen wit , de Meel-

draadjes een weinig langer. De Zaadhuisjes

komen met die der voegende overeen ; doch de

Wortel verfchik daar in, d.;t de Bol zydeiings

is aaogegroeid.

17. (3) Look met een phtbladige Kroondrangciide

Ttlf,^, ^fC/'T^ei ; de Meeldraadjes drieptinti^
;

Piey. Wcrtel uit Rokken bejiaande.

Zeer bekend en pemeen , in de Moeshoven

onzes Lands en door geheel Europa , is dce-

ze^ die men Prey nozmi , in "c Franfch Por-

in. C. 8. Pin. 7^* Porrura fccl'vum. Don. Ptmp,

rum tonfile ct Ta'gaic. LO», ic, 154, üi.
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reau, in 't Engdfch Leke en in *t Hoogduitfch

Lauch. De plaats , daar zy in 't wilde groeit

is onbekend; misfchien zal zy flegts door kwcc-i

,

king uit de yoorgannde geteeld zyn. Ver-

fchil is klein en bcftaat meest in de Wortels,

die niet zydelrngs en eenzaam groeijen. Voorts

ïs de P^ant kenbaar aan den Reuk. Mennoemt-

ze geholde Parey , wnnneerze in 't Zaad fchiet

,

zegt LoBKL ;
dcch, die men affnyi: om te

gebruiken in de Keuken
,

Sny- of Schesr-Pz-

rs-j. Ook vak zv k'ciner en grooccr. De.

Griekfche naam Frap.m hi-eft aanleiding ge-

i^;even tot de benaaming van een Kleur nair

t'ie der Pareijen zwcemcrce en van een l^del

Cvcf^ecnte , dat donker grom is, in 'c Hoog-
duitfch Prqfer en by fbmmigcn Bcri! genaamd

,

doch gemeenlek r/ i: " ncn .'a-rvoor deChry -

Behalve het Kcukcngebru k /yn de Preyjen.

ook als Genecsmidc!c!cn aargenr- czcn geweest.

Zy hebben een vcih^crcn:^- hoedanigheid , bc-

Itaande in een vlugge A!kahne (iecst, mindet

fterk dan in de üijens en Look, doch nietteniia

fonimigc Cevallea dienflig. By de Sa'ade

gegeten, verbeteren zy derzelver koelheid is

2Wükke Maagen cn bevorderen de Ontlastin g

Slymigc Gezellen. Het Arkc^^kzc: wo:r^

- T.migen gch mden voor een d r kr^gtig^

Stcei brcckenJe middelen. II el m ow
ma-ikte van Prcy, met Steen - Raket cn

van Klyf , een Smcorirg teg(.n do Der-

V-rt, XI.;, SnU»



ï8S Zesmannice Lelie-

V. dendaagfe Koorts (*}, Het uicgeperlle Sap,

Illf^'
^^^^ l^oaig gebruikt , dient ingenomen zynde

fioor*D- tegen VeDynige Beeten en de gekneusde Wor-
STUK. tel op de Wond gelegd. Het Zaad , inzonder-

heid, zet het Water af; verwekt Minneluscen

llempt fommige BloedvloeijingeD. Te veel l'a-

rey gegeten , bezwaart de Maag, doet onge-

rust flaapen cn drooraen , maar men zege ; ja

llrekt toe vcrzwakkicge van 't Ge^igt.

I"- (3) Lcok met em platbladige Kromiöfaagende

Urftr^T Stengel', het Kroontje''Klootrond'^ de Mes!'

sniaibla. draadjes driepuntig , eens zo lang ah

Deeze Soort, in Siberië, van de Rivier Jc-

Lifea tot aan de Yaik toe, op drcoge plaatfen ,

voorkomende , heeft , volgens G m £ l i n , een

langwerpigen dunnen Bolwortel , met eenige

Eckkcn en veele Vezelen. De Stengel is van

ten Span tot anderhalf Elle hoog, hard cn fte-

vig , met Grasachtige Bladen , en beeft op den top

een Hoofdje, dat vry groot is, van roodachti-

ge Bloemen , voortkomende uit een tweehoor-

nige Schcede.

(4; Look met een plathladige Kroondraagenóe

1.3 SteTt'

() HALI-. All. Opvu. p. 349.

(3) AlUmm Caule planif. Umbcllif. Umb. Clübofa , Stamin i

tricuspid. Sec. HAUL. AlU N. Püirum Caiile tcreii foliofo

(4; Allium Caalt plauif. ümbdJif. Stajuin, fiicuipid.lü«"
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Stengel \ de MMraadjes dfiepuntig; het V.

Kroontje hyna Klootrond ; de xydelingfe^^^^^^

Bloemen knikkende. Hooro-

In de Zuidelyke deelen van Europa wordt

dc Groeiplaats gefteld van decze, welke Hal-

ler ook in Duitfchland hadt gevonden, en zy
zou, door Celsius, by Upfal in Swecdea
waargenomen zyn. Haller zegt, dat dezelve ia

Provence en Languedok zeer gemeen is,groei-

jende tu^fchen de Wynftokken en Kermesboo-

men. De Wortel bellaat , zo hy aanmerkt,

uit vcele zwarreof paarfche Bolletjes, tusfchcn

de gcmcene witte Schecden famcngehoopt. De
Bladen zyn Grasaditig met een Stengel vaa

drie Voeten hoogte, die een Bloemhoofdje als

de voorgaande draagt , met Vrugt cn Zaadea

üis van Prey.

(5^ Look met etn platbladige Kroondraagenle ^,

Stengel i hit Kroontje roniachtig\ de

* Meel^

N. t. AU. Ment. Capitc rotundo. C B. Fia. 7f. Scorcdo.

prafim htif. l>oncancam Italicüia. MiCH. Gat, »s. T. 24.

Amum Cx^ pUnif. UmbeIHf. Umbelli rotuaJüi ,

nis hncfolatis. B.. LugiK ^9. Al!. Radice ob!ong4 reiicu:*

obduaa. HALU Opuic. 375. AU, N. a». Allium Mout. la-

tifol. mjculatum. C. Ü. Pi». 74. TouaNF. Injl. jtj.Allm!»

Angiiinum. CAM. Epic. 319. Allium Alpiaaixi» DoD, P«mfi,

tï4. ViftoiialU long». CUOS. /'Mfk xa4,

II, DB*L. XII. 51ÜIC



Me'diraadjes Lancetvormig langer dan dé

Bloem: de Bladen Ovaalachtig,

Vry al;^em cn Üaac dcezc by de Autheurca

bekend, irct <^cn üa.m van Breedbladtge gevlakte

Berg -Look* A dderen liebbenze , met Came-
A R i n s , Slang- of yldder - Look geheten , om

dat hu Loof met zwarte Vlakken als het Slan-

gf'krui J is i^cfprcnkeld. Dc Bladen gelyken veel

naar die der Lelietjes vao den Dale, doch zyn

fomty;5s wat fmaller. De Wortel is rondbollig

cn gerokt met omwiodzels , aU in de Crocus

,

met van onderen vcele Vezels, hebbende deü

Reuk en Smaak van Knoflook.

Die pcwas, 'c welk op de Alpen van Swit-

xeriand ca Italië huisvest , wcrdt deswegcn

jllpijche Look gctytcld van Gesnkrüs, en

onder dcezen naam by DoDOAéus cn ande-

ren argebccld nnar de fi^:uur van Clusiüs,
die hetzelve Ficlorialis longa gctyceld hndr.

3, Dus (zegt hy), noemt bet gros der Kruid-

3, kundigen hetzelve , of ook major , tot oa-

3j derfcheiding van den Gladiolus, wiens Wor-

,5 tel, wegens degelykheid van c'en Bast, die

„ dcnzelven bekleedt , met dien der voorgaan-

3, de, zy Fi^tQrialis rotunda et parva hecten.

.j Men vindt hei overvloedig op de Rotfea

,3 Durreftein , twee Mylen boven Gaminga^

3, en het wordt Laulauch genoemd van dc Berg-

af Herders , die het veel gebruiken tegen de

„ uitwaasfemiDgen van een bedorven en dampi»
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ge Lugti Men vindc het ook op de bergen
^^^^'j^,

die Bohemen affcheiden van Silczie, daar ni.

j, hec Siegwurts getyteld wordt van de Duit-HooFD^

„ fchers, om dac de genen, die aan het uit-'*^^^'

graaven der Metaalen afbelden, groote uit-

werkingen daar van voorgeeven te ondervin-

5, den, tegen den aanval der booze Gecften:

j, weshalve 'er de naam van ViStorialis , als

„ een- Overwinnings - Wortel , aan gegeven

j, zoude zyn. S i mlerüs noemt het ook 5ï-

„ benhamkorTii wegens de Netswyze omwind-

„ zeis van den Wortel , welke maaken , dat

men naauwlyks de Bolletjes van elkander

afzonderen kan."

Noopens de Geneezcnde kragten van deezea

Wortel , welke van ouds bekend is in de Apo-

theekcn, merkt de vermaarde^H

A

l L

E

r aan»

dat die uitwendig hem a's een Bel^oedmiddel

tegen de Krampen in het Onderlyf, inzonder-

heid by zwangere Vrouwen ) niet onnut hadt

gcfc heenen , en dat men 'er , by het Berg-

volk, byna als een Tovermiddel gebruik van

maakte ; hoewel het in hoedanigheid en krag-

ten , als ook in Reuk , byna overeenkomt met

de Knoflook, De Bladen zyn veel breeder^

wanneer men 'c in de Tuinen teelt, dan in 'c

wilde (*).



1$2 Z E S M A N N I ü E L E L I E-

V. (j6) Look met een plaibladige Kromdraagen-
Afdeel.

Steng' l; de onderjts Bladen ruig; di

Roo d- Meeldraadjes Elsvormig*

*^^vr. I^2t deeze het Moly van Dioscorides

Air/lTu^'^^^
zou.'e (*; , hebben de meellc Autheurea

»uig«ch.' naCLUSiris vastgedeld. 2y groeit in Spanje,
*****

Italië en de Zuidelyke dcelen van Vrankryk:,

als ook in Afrika en hec Ooileo. De Heef

OsBECK befchryft die Gewas, 20 als hy het

in Spanje , by Forto St. Maria , tegenover

en aan de Baay van Kadis vondc. De Wortel

,

die Bolachtig is, meteen zwarten Bast, enkdd

CD klein, zegt Haller, fchiet een Stengel

van een Voet tot een EVc hoog, met Blaacn

van een Span lang , twee Lyncn breed. De
Bloemen groeijen Kroontjeswyze of liever als

een gebold Hoofdje, gelyk dePrcy,van witte

Bloemen.

(7) Look met een platbladige Kroondraagende
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Stengel ; een B'üdraagend Tasje en en- V,

hlde Meeldraadjes. ^iu
"^"

Deeze , waar van men de Groeiplaats niet weet , stuk.

hreft de byzondere eig^eDfchap, dat *er uit den

Oxcl Vcin et'n Blad een Steeltje voortkomt met

een Bolletje » 't welk in den Grond geftokea

Wortel fchiet en een nieuwe Plant voo; tbrengr.'

De Wcrtel-Bol is rond en groot, riet zelden

als een Vu'st zegt Halleii, en de Bloemed

zyn ork ^rmt , wic van Kleü . Hy brengt

hier het bre -db'adigc Mo!y v:;n Do i; oN^t3s
t-lsu's, als 'o;;k het Le:Ubivemfge van LobEl^
'cwelk die Autf"ei^r voor het iMo'y van^ Ho-
MF.Rüf. 5 ten :Yi.ri':Q voor dat vaa 'ïuv.o-

ï? UR Asïus houj't ( * j , cn zeker cii fch'y t

meer te (Irnoke i d m ' deszcit^; Órucafon, door

den RiJd--r aangehaald. Wat J:n Djiiaim hier

tcepuefeyk maake blykt my r.:c:.

(B) Look met een pïatblad:ge Kroondraagen- vm.



194 ZesMAnnigeLeliè-

V. de Stengel , Draadachtige Meeldraadjes

driemaal zo lan% als de Bloem en fcheeve

Eladtn.

Afdeel,

STUK.

De Steng van dccze Siberifcbe is twee ofdrie

Voeten hoog , met Bladen die ten dcele plat

,

ten deele geileufd zyn , ronde Scheeden maa-

kende en ccn Kloocrond Kroontje. De Bloe-

men hebben wi:achtig^ Meeldraadjes, eens zo

lang als de Biaadjos en geele Meelknopjes. Het

heeft een langwerpigca Bolwortel , die als een

üijcn met veele roode, Rokken bekleed is, van

binnen wit en fcherp van Smaak.

IX. (9) ^'Ook meteen platbladige Kroondraagende

RM^efZt
Stengel, ds Meeldraadjes Elsvormiglang

;

Takkige? hit Kroontje Klootrond ; de Bladen Li-

niaal rmdachtig*

Van den zelfden L^nuaart is deeze , byna

half zo hoog van Stengel, zig van de 'anderen

onderfcheidende door een byna Rolronden Bol-

wortel, wit, met bruine Rokken bekleed, den

Reuk van Üijen hebbende, zo wel als de Bla-

den. Hy geeft niet zelden e( n zydelingfen dun-

nen Tak uit, met BloeTca fraaijer dan ecnige

andere Soort, zo Gmelin aantekent. V)9

Meeidyaadjes zyn wit, iets langer dan de Bloem*

iong. &c. AU. Scapo nido Mrcti fatfto Sec. Gm»L. Sik*

blaad-
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blaadjes, met Violette Meelknopjcs. Door ge- Armsu
geheel Siberië is deeze , zegt hy, gemeen. ^ llr.

(33) Look met een 'platUadige Kroondraa-^'^^^'

gende Stengel , het Kroontje getopt ; de ^j/S
Bloemblaadjes uitgerand ; de Meeldraadjes

zeer kort en eenvoudig, tige,

ïn Languedok en Provence is deeze Soorc

vry gemeen , op de Akkers, in de Wyngaar-

den en Hegf^en groeijende. Zy hcefc Stengeit

van een Voet en kcrter Bladen, taamelyfc

breed. De Bloemen, op lange Steeltjes zitcen-

de , zyn zeer groot ca hebben een hoog paar-

fche Streep»

B. De Stengbladeu plat : hec Kroontje Bol*

draagende.

(lo^ Look met een phtbladif^e Boldraagende x.

Stengel; de Bolwortel famengejield ; c^^rSS
Meeldraadjes driepuntig. Oo-

Itihus. ƒƒ. Ciif. U7. R. Lmgdb. }9. Aü.

ifidis aec. HALL. Opuse. jji- AM. I.

C E, Pin. 71. AUiutn. CAM. Spit. jal.
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' V» Onder den naam van Looi, tamme Looki
Afdeel ^^opiook of Knoflook, is de ze by onze Tuin-

HooFD' bieden, zo wel als oor geheel Europa, in de

iTUH. Moeshoven bekend, groeiicnde naruurlyk, ?o

L I N N ^ u s v/il ,
r p S cil ie (*). Men noenit-

ze in 't Hot»gduicfch Knoblauch, id 't Engvlfch

Garlick, in 't Franfch Ail , naar den Latyn-

fcbcn naam Allium , d en zy in de Apothee-

ke.n voert.

De Stengel van dit Kruid of Stoel worJc in

de Grond omringd door een menigte van Bol-

letjes, die het zo befaamde Look uitmaaken.

Hy is drie Voeten I.oog en bezet met platte

Grasachtige Bladen. Het Hoofdje op den top

,

dat naar dc groorte fcliraal is, bevat, boven

en behalve de Bloempjes , die ais gcwoonlyk

gcfteeid zyn, ook Bolletjes, die tot voortplan-

tinfj; kunnrn dienen. Sommige Bloemen, naa-

inelyk , hehbcn ;;icn Meeldraadjes, en alleen-

lyk een Blaasje , dat een Bolletje wordt

,

welken 'M ALP icHi ' s, en na hem BotR-
HAAVF-, genoemd heft, Mannelyke Bloe-

men van het Look. De overigen hebben beurt-

lings drie Me Idraadjes , veel langer dan de

anderen-, m c^riepuntiy.

Dat men in de heete Landen veel gebruik

<raD het Look, zo op zig zelf als tot bereiding

der
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der Spyzen maakt , is Wereldkundig. 'Behalve de V.'

Egypceoaars , -dc l urken en andere Ooftrrlchc '^''^.jj^*

Volken, zyn 'er üe Italia.ne;] en Hongaarcn
, hoox^d^

ja zelfs veti'e iHiitfclicrs , op verflingcrd. Ecn^'^ut»

baatig gcbrliik dimt' tot opwekking van den

Appetyt,, tot verf I er Icing van de Maag, voor-

]<; ming van Fïaauw-eos en Ze; uwtrekkingen.

Een onniaatig gebruik baart l^mtyds Onge-,

makken dcor dc tciierphsid, en de Stank, dieu:

het verv;el^t, is b a clyk. Alle Voeten des Ug-r

haams wor.kn 'er door aangedaan , en a's 't op de

Voetzoólèn gelegd is ruikt Adem mar het-

zelve. Hl p poe i< A T ü s prees het aan, als

een Middel om de Zwangerheid te m -ekkcn.

Tvlcn heeft opgemerkt, dar de 13ollet]es ooor

't droügen meer dan de helfc verhezen in ge-"

•wigt , zonicr vermindering van den Reuk ,

Smaak of krai^ten. Te<^en Peftilentiaale bcfmet-

tin^en dient 'het kaauwcn van Look; hei af-

trekzel of afkookzei is segen Wormenen Borst-

kv/aalcn inr;c;;evcn. Men maakt 'er ook ge-

bruik van o ri hn Water af te zetten en te-

gen den Steen ; tot het doen verllaan of aan-

rypen van koude Gezwdit n , enz. Het Zaad

komt med j onder de VVinkelmiddelon.

(ii) Look met platblidige Boldraagende

Sten-

II.DISL, ZII. STUK.
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Stengel, de Bladen gekarteld, met f^-a-

^'iu!^
Schceden en driepuntige .1

Hoofd- draadjes.

tTPK,

Id een gev^ctlte vnn Swccdeo , in Dcc:
marken en Ooflcnryk , wordt de Grocipbais

gezegd te zyn van detze , die ook by Moot-
pellicr,als een Onkruid ,\oorikoiTit in de Moes-

hoven. Men no( mtzc aldaar Roc.vnhole ,
hy d"

Coilanders Keipe
, by de Otlandcis Gras L

Op Oeland gebruikt menze als Knoflook

Spyzen , inzordcrheid by Kool tn Mr-
kookt. Op Gothland r»"^ > ?v ,

dat 'er dc Melk cn i;

Dit betreft cigentlyk

hoorn ige,

Ictjes k!t;;r



y cn Violet gtkrv

aaie rauw van rai

T.ook 7net »en pis:' ' . : ;
- xtr.

Stengel , ronde Blaajchseien ^ ccn fiorrpe j^f^^^^^

Blce:7:/c!:eede en driepuntfge Meeldraadjes

Ivfet de voorgaande (chynt deeze veel {tc

3lr< oken , dew \ 1 het Twcehoomig l^rccdbïadig

JJ.rg- Look van li auh i niks tot beiden is be-

tiokkcn eeweefc. 1 han<= on.Jcrfchcidt de Rid-

der deeze , op Akkers en \'cldcn van Schoo^

BCD, alïeefriyk in ZandgroDd groeijendc, door-

dien zy red ftTialler en klcrncr is, met de Bol-

letjes en Bloempjes blaauw , de Bladen geheel

cfFenrandig. Hall er vondt ze, by Jera Ifa

Thuringen , met de vSrenpel twee Ellen hoog

cn donker paarfche of Violette Bloemhoofdjes.

(13) Look met een platblaii^e Boldraageftde

S c"_ l (71 Elivormige Meeldraadjes, ^

Dce.
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V. Deeze» die in Swcedcn ook gcvond-n is

,

^^ll^^'
groeit in Duitfchland op veele planifeii. Over-'

HooïD vloedig kwam zy den Meer H aller by Fre^^-

S'-^"üit. bers in 'l'huriq;xc'n voor , en in/ondeiiic/j cp

naar den Do',au :ir kc, aan Cmsius. Hier

te La' de vin 't m nzc in de ZaJükcr Weert,

zode Hoogl-:?nar D. de Gortrr aante-

kent, 'l ot vier Voeten h )ogte grotit de Sten-

gel ia de Tuin?ii of op Akkers, eu heeft aan

den top een Scheede met twee. zeer lange

Hoornen^ Het Hoofdie bqllaac gdseel uic

Bulletjes, met eenige daar buitcu. hangen je

Bloempjes, die flets van Kieur zya de M el'

draadjes van gciyke lan^te ; het Zaadhuisje

tlolachu^. Reuk hjeft tu c/jj i-ianc, co:< gc-

WTfieveo z.ynde , Aegts Prey of Raapachtig,

en in de Bladen geen den nun(tcn maak,

C. De vStcngbladcn SpiIrLnJ : hec Kroontje

Zaaddraageude.

xiy-^ (14) Look met een Kroondraagende Stetipel^

S^tlrZ- half Spilronde Bladen en drie; untige MeeU

Rondko -
draadjes . langer dan de Bloem,



In Italië , Siberië , Switzerlcnd groeit vol-

gens den Ridder dceze, die ook in de ?.uidc-

lyke deekn vun Vrankryk, cn z. Ifs omftreeks r

Faiys, is waargeromea. Zy heeft (ie Stengel'

van een Voet tot een El!e hnng , axt een

'aangenaam rood rord Blceiriboofdje. Van de

Meeldraadjes zyn drie CLkelJ , drie hebb; n

drie puntjes , gelyk in veele andere Soo. ien.

(15^ Look met een Kroondra igende Steng l

en byna Spilronde Bladen; het Kroontje

Klootrond; de Meeldraadjes enkeld en lun-''

ger dan de Bloem i de Bhetnjcheede .Els-

In dc Zuidclyke deelen van Europa groeit ,

volgens den Ridder, decze, die de gedaante

van de voorgaande heefr. De Bol is lungwer-

pig, met Rukken bekleed: de Bladen zynby:-

Ea z'> iarg als de Stengel: hec Kroontje be-

ftanc ir; 7« er kleine Bloempjes, die de btnnen-

fte HIaKlj s eens zo lang als de buiter flen en

paarfchachcig hebben. De enkelde Meeldraadjes

ündtrfchciden dcCze inzonderheid v an de Hond-

koppige Look.

(16) AI-

11. DttU XIU Stu»,
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i
. Ci6) Look met een Kroo7idraagenLk Stengel

en byna Spilronde Bladen ; de buitenjk

Bloemjieeltjes korter; de Meeldraadjes

• driepuntig.

n.

ien$. In Switzerland groeit, volgens LiNNw^rs,
decze, die doiiker paarfche Hoofdjes heeft,

en daar door geen onaartig Bloerapbntje maakt.

Men vind zc dcswcgen cndcr de lilojmgswas-

{en afgebeeld. De gekettingde H' orteJbolletjes

daalen jaa'-'yks dieper in den Grond.

'iT, (ï?) Look met een 'Kroondradgende Stengel

en Spilronde Bladen ; het Kroontje getopt

ïitic- byna zesbloemig ; dc Bloemblaadjes Jpits;
''

de Meeldraadjes enhld ; de Bladen Bor-

De Reuk van Mosk'eljaa: of Sivet onder-

fcheidt decze Soort , welke in Langqednk en

Provence, als ook in Spanje, op lugtige i3erg-

tcr.otibus breirioribus &c. H. Ups. 28. AJI. C Moly latifbf.

ao. Moly atro . puxpureum. Ihid. f. 13.

(17) Mlium Caule teretifol. rj^/oeHifero, üm'>e]Ia fafti-

gtata fu!,feKflora , Peraiis acutis 2:c Gouan Afon,p. 167.

All. Fol teretibus Csul. Flor. Umbcllatis. Hall. Opusc.

3«7. All. N. 17. Moly Moscbatuin Cnpiüacco folio- C.

Fw. 76. Fredr» p, j«. T. 28. RüDB. EIjs. II. p. 16Ö. f.
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v'clden voorkomt. CasparBauhiwus hadc

bet eenige Jaaren in zyn Tuin gekweekt en zegt,

dat de Bladen Bies- of liever Haairachtig dun b
en kort zyn; de Stengel een Handbreed, zel-*^

den een Voet lang ; de Bloempjes vuilwit , mee

bruine Streepen ; vyf,zes of zeven, Kroontjes,

wyze geplaatst. Het heeft een Pieramid<ial

Zaadhuisje.

(i8J Look met een Kroondraagende Stengsl

en Spilronde Bladen; liangende Bloemen;
f

Eyronde Bloemblaadjes ; de Meeldraadjes,

,

langer dan die*

Als een VerfcheideDheid van de voorgaande

fchynt deeze door fommigen aangemerkt te

wortien. Zy groeit zo wel in Provcnce als

omftreeks Moctpclüer, cl waar dc HeerGocAN
ze voorrtelt als een verfchilknde Soort, die by-

zor.der uitmunt door haare fraaije geele Bloem-

pjes. Clüsius heeftze ook in Hongarie ge-

(19^ Look met een Krocndraagefide Stengel

AlUttm Caule teretifblio Ifmbellifero , Flor. pendu

8cc. GOOAN M«ntp, p. i<sg. Allium Fol- teretibm Vagi)

Jicomi Umbelil lutcl pcndaid. H.\tL. Opusc. as. AH.
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V, en byna Spüronde Bladen ; hangtnde ge*
AFrE^r-;L,

- tiotte .hemen en enheld§ Meeldraadjes ^

Hof yri- zo lavg als dié zyn.

^ De Heer Heller betrekt deeze ook tot

de voorgaai de ,
terwyl zy de Bladen, zo tic

Riidcr aann^erkt , zcvenlioekig heeft, tiic in

de beide vo' riger rond zyn. Het gr<'eii, vol-

gens dc^ zeiven , in Itaüe . Sparjc, LangucJok

en C)o(lfnryk. De BIrempjcs zyü Klokvormigj

bleek of wit van Kleur, idct i;ceft de 3tengel

twee Vooten lang.

Xï. (20) Look met een KrorrmUaas^rdüe Steng.::.

pliïÜa- '^y^^ Spilronde Bladen , uitgefpreidv

t^l'-
.

tiaairachtige Biotmfleeltj'rs ; Eisvormigc

ae.'^^'

"'^
Mecldraaajesen een :^5<:r lan^c Lbi^nfchcede^

De Groeiplaats van deeze worde in Siberië,

Ooftenryk, Italië en de Levant, gcfteli door

den Heer L i n ^i^ u s , die aanmerkt, dat G£-^

BriRD dezelve met de vóórgaande lamenvoegr.

Dus valt zy dan ook in Provence. De B:oe.

men , die paarfch van Kfeur zyn .cn aan lange

Draadjes har^cen , maaken deeze zeldzanra.

S £ G ö 1 E a zc^r 5 dat dezelveo drijka; tig
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lyn; H ALLER, dat de Vrugc e^n Pruma is,

mee zes ronde uitpuilende Streepen. '

C21) Look met een Boldraagende Stens,el «tig

Spilronde Bladen ^ met driepuntige Meel-

draadjes*

De?ze Smalbladige mide Look , die men
^

ook Honds Loo^ ooemt , groea niet a letn ovtr-

viocdi^ in Duitfchland, inzonderheid omftreeks

Ciotnn^;en. rnaar komt ook op ve'rcheidepla.:t-

fcn ia onze Nederlanden voor. Men vindt ze

in de Velden hu ren Harierwyk
, Zwol, Alk-

maar j aan 'c einde van den grooten Hout te

Haarlem, op den Weg naar Heemdedc ; als

cck in Vriesbnd aan Wallen en in Boslchen,

Op drooge Velden in Engeland en Schotland

is 2v niet ongsm-en. Ook hcefc in-n ze in de

ZuiJel^kc declrn van Europa waargenomen.

De Wortel beftaat uic veelc Bolletjes van

verfchillende grootte , met de platte zydcn

aan elkander gevoegd : zo dat zy te famen

éénen Bol uitmaaken , zynde wit van Kleur.

De Stengel heeft twee Voeteu hoojice ; de

Bla-

^l) AUSam Caule terctlfolio ïiixlWifero, ScsmlnVrni tt'x-
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V- EladcD zyn een Voet lang. Het Hoofdje bc*
Afdeel.

^^^^^ ^j^. ^^^^ ^.p ^^^^^ verganfingen

HooKD- van Bolletjes , welke dikwils beginneo uit te

sTux. fchieten , zo dat zy zig jIs j^chaaird vertooBeov

Daar tusfchen komen Steeltjes voort , met

kleine iïioempjes , die beurtliogs cnkelde cn

dricpunttjf Meeldraadjes hebben , gelyk io

veele andere Soorten van dit GeHagt.

Deezc Look is zeer hiatclyk : want onder

de Rogge of Tarwe op de Akkers veel crnci-

Jende, geeft zy daar aan e-n kw iid-n Ruik

of Stank, cq befmct ,

den Melk der Runde

Vlcefch. Evenwel v

Smaak der Leipzigcr 1

gefchreeveo. Zy llinkc iuw^r uc laia.i -

Loc*.

("2») Look met een Boldraagende Stengel;

Bladen, die ruuw^ ludf Spilrond yjn on-

deren geJUufd zyn en enkeide Msel-

draadjes.

Op veele plaatfen vin Duitfch'and en Swfc-

zeriand komt deeze tusichen 't Koorn cn z-cr

dücwils in de VVyngaardcn voor , in Lmg i dofc

CQ



OF D O L ï> L A N T E N. ao/

- Provence op dc Velden. Du? rekent Hal- V.

, dat dezelve in Europa zei Jen de pia'en ^'^^^^^

uircn gau van die LaDdflreclcen • daarmrn hoo»».

A \ers , IJ.r^vclJrn,

rjt.en, overvloedig

: y.^. bchoo; en.

\ . ,^
• -. il ALLER, diC ze of.

beeldc , heeft het Gewas een Kegclvormigeö

Wortel alb- een Tulpen - Bol , en fchiec ecu

Stengel van één of twee E'Ien hoogte, met

Bladan byna over 'c geheel beret , die een

half V'rcc hr.g zyn, ccn L'ni • hre--J. rnnJ (n

Pypachc g bol. De JBloemfcheede maakc twee

lange oogelyke Hooren», Daar biDoeu is een

rond Hoofdje begreepeo, van Bolletjes, wa r

lu^ifchen Steeltjes uitkomen , ro!Timi;;en ook

Bol- andere Bloemdraazende , (f^T.tycs vrugt-

' "r , fomtvds niet. Le Boemcn zyn Klok-

u', eenig^zins paatfchachtig, met enkelde

ir:adjcs en een uitftecVecJe Siyl. Het

. hu-sje j'' Pri^ma'itk , met zes Ribben en

: ::vcr. D- l\ '
' tx;, hebï>en ccn zagten Rfuic

vin Prey.

& DMt. XII. srvx.
D. Met
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D« Met Wortelbladen en een naakte Sten«

• gel.

(13) Look met een naakte tv>eefnydi^e Sten-

gel, Linuale platte Bladen en driepuntige

Mteldraadjes,

In Siben'e groeit deeze volgens den Heer

Gmelin , zo verandcriyk in gcftalce, dac

mcnze dikwils niet kan on ierfcheiden. Üit

een witte langwerpige VVortelboI fchiet zy

€cn Stengel van een EUe hoog, die placcch-

tig is en geftreept. Een korte Schee de, op

den top , bevat een Hoofdje van vee'c lang

gedeelde, witte of paar fc ach tige Blocnipjes,

met holle Blaidjes en uitdecJcerdc i\TceldraaJ-

jesjin 't midden een d ieUivig Vrigtb.^^iu-

zel. Voor 't bloeijen knikt dc Stengel.

C24) Look met een naakte Spilronde Stengel ^

'* Els^'ormrge Bladen een Klooirond KrvontjS

en driepuntige Meeldraadjes.

In Paledina ftelt H A s s e l Q n s t de Groei

.

plaats van deeze , wier Bolletjes men gemeen*
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lyk , by ons Ütalotten nGemt. D2 Fran fche naam V;

iseigentlyk Echalottss. By Moiitpcllier groei- ^^j*"*'-

jen zy 5 zegt Gocan, met de Mocskru'den»Hoo»iH

De gedaante is byna als die van Bieslook ..

zegt LiNNiEüS, en merkt aan, dat dc Sten-

gel een Span is en langer , met een Vliezige

Scheede , en een rond Kroontje , van kleiner.

Bloemen, dc Blaadjes opflaande , blaauw; de

Meeldraadjes met geele Knopjes.

<25) Look met esn naakte tweefnydi,%e Sten-

gely Liniaale van onderen verhevenronde f.ncTsKT.

gladde Bladen; een rondachtig Kroontje era^g'^""'***'

Elsvormige Meeldraadjes,';

Zo wel in Siberië als op Sichie, in Duitfch-

lacd en Switzerland, zou d:-zc huisvesten , die

daar van den bynaam hccfc , dat de Wortel j

welke in de jongheid uit veele digc famenge*

voegde , fchraale Schubbige Bolletjes bcftaat

,

in de oude Plant zg zydclings uitrekt, Hou-
tig wordt en dwnrs legt , onte'ba..re Vezeltjes

afgeevende. Dc Bladen, uit den Wortel voort-

- ko.

(zs) Allium Scapo nudo andpit! , Tol LInearibus &c.

H. Ups, 79. Al!, Fol. Linejr. R. /.u^di,. 39. AU. Rad»

II. DSEL. XII. Stuk.
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V. komende , zyn een Handbreed , de Stengel

^^f^^een Voet lang; de Bloemen Kroontjeswyze

BooFD. vergaard en groot, paarfch van Kleur, zo wel
STL's. als de VrugC , die uit drie Eyronde ftompe

Rolletjes is famengert'"'d , bt^vattende zwarte

hoekige Zaaden. Lc Plant beeft een Lookachti-

gen Reuk.

ï^Jfvrn. (38) Lnok met een makte rondachtige Sten-

ii^um!' gel en Liniacele gtjlcufde Bladen , die ran
p.uii«ide.j onderen Itoekig zyn ; het Kroontje ge'

topt.

In de Zuidelyke deelen via Eoropsi komt

deeze, volgens den Ridder, voor, wier Bladen

aan den voet famergt knoopt zyn tot een gc-

ftamd Bondeltje. De Stengel is een Voet

hoog ,
regtopftaande , rond : de Blocmfcheede

kort, met Vliesjcs tusfchen alle de Bloemfleel-

tjes, die langer zyn dan de Bloemen, welke

een witte Kleur hebben en een s

Reuk.

le magoo dilute puïpi



JJniaale Bladen , een half Klootrond
,

kroontje de Bloemblaadjes opfiaande , de
'

n^^^'
Scheede gefpiut en tweedeelig. Hdofd-

Te Algiers en io Provence vindt men dee-

2e , die Bladen als der Narcisfen heefr , een

Duim breed. Zy gelykt naar de Veroudendc,

doch is tweemaal en heeft de Bloemen vier-

maal zo groor. De Bloemblaadjes zyn lang-

werpig Eyrond, langer dan de Lancetvormige

Meeldraadjes. De Bloemfcheedc is Eyrond

gefpitst, naauwlyks tot den voet in twee ge-

lyke deelen gefpiceten.

C27) Look met ten naakte tweefnydis^e Sten- xxvir.

gel en Liniaalc p,c(levfd: Bladen
, dïef_!i}"J!^

van onderen eenigermaate hoekig zyn; hst^'^^^^

Kroontje getopt*

Volgpns den Heer H a l l e a zou decze

Soort mauwlyks van de Vcrou lcnde te onder-

fcheiden zyn. Linn.'eüs bekent zelf, dat

de Bladen dikwils van onderen naauwlyks eeni-

ge hoekigheid hebben. Goüan zegt. dat zy

op
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V. óp Rotfen by Montpellier groeije. Onze Rid-
AFHEEL-^igj. ^q]^ Groeiplaats op vogdge plaatfen in

Hoofd- Duitfchland en Siberië. Dit getuigt Gme-
sïuic. LIN van de yyne , wdkc hy nnemc

, Uijen

met een naakte, eenigcrmaate hoekige, gevulde

Sten::cl , Liniaale Bladen , die v n onderen

hoekig zyn , de Meeldraadjes korter dan de

Bloem. Overvloedig groeide Heeze op vogti-

ge Moerasfige plaatfeo der VelJen , van de

Oby tot de Jaik toe , en ürektc aan fommjge

Tartaaren tot Spyze. De Bol was gemeenlyk

wit , doch fomtyds cok Violet, en dan hadt

de Plant een grooter fraaijer aanzien.

xxviTi. (28j Look niet eeii naakte ronde Stengel , Li-

naZ^"^' fliaale Bladen en een Boldraagend Hoofdje,

fchc. Yjj^ ^eeze meldt Kalm, dat dezelve , toen

hy zig i:' Nccrd • Amerika bevondc
, byna op

aile met Zand vcrmcDgdc Akkers groeide, wor-

dende Landlook geheten van de Sweeden. De
Eogelfehen noemden ze Garlich Zy geleek

veel naar de Europifche Wilde Look, en was

zeer flerk van Smaak , zodanig- dat men op de

Landen 5 daar zy vcc- groeide, naiuwlyks Rund-

vee kon weiden. Somtyds kwam te Philadel-

phia Jüotcr op de VYeekelykfe iMarkteQ,die des-

I Scapo nu Ja t;rct! , Fol. Linearlfjus , Capitul

lil biilbofo rubentibus, C^N, y*r^. %j , iO-
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wegen niet gebruikbaar wa?. Ook fmEakte zelfs VV

het Vleefch , dac in de Herfst gefl.igc werdc
, Jjj^^

naar die Look , fomtyds geweldig. Hier uic Moofd-

blykt, dac zy niet alleen in Kanada groeijc. stuk.

(ap) Look met een naakte driekantige Sten- -J^Jix.

gel , Laneeivormige gcjleelde Bladen tnur/mum.

een getopt Kroontje, Das-Look.

Decze Soort groeit riec alleen in de Zui-

delyke , maar ook in de Noordelyke dtelen

van Europa. Door geheel Siberië is zy ge-

meen, wordende de Bladen , in 'c Voorjaar ,

van de Rusfen en Fartasrcn dikwils in Moes
gekookt cn met Vleefch gCi;,cteD. Jn ons Ne-

derland komt zy ook op verfcheide plaacfen,

daar de Grond Zandig i,s, gclyk by Haarlem,

Uiiecht en in Vriesland, vcor. Men uoemtze

Das • Look ; welke naam misfchien , zo wel als

de La:ynfche bynaam Urfmum , afkomftig mag

zyn van den afgryzelyken Stank, waar in die

Kruid
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V. Kruid de andere Soorten van Look overtrefr (*\
AfPKRL. Franfchen noemen het Auls d'Ours , de

Hoofd- Engelfchen Ram/ons , de Duafchers gccvcn

üTüJt. 'er den naam van Beer- of Honds- Kiufiook uan.

De Stengel i? driekaoti.^ , een Voec lang en

gebladerd, zo de Heer Hall er aanteken c ,

hebbende lange Grasachtige Bladen, byra een

Duim breed; doch de VVortc^bladcn zyn bree-

der , Lancetvormig en hebben lanj^e Stcelen>

By alle Kruidkundige Aut'ieurcn
, bvnn, wordt

het derhalve Wilde breedbladige Look getyceld.

Het Kroontje bfftaat doorgaans uit weinigo'

Bloemen , die wit zyn , met lange Blaadjes cn

dunne Meeldraadjes. Het brengt ronde, zwar-

te, rimpelige Zaïden vorrt.

Op vf rf. be de plaatfin wor Jt van dcczeLook

als een Geneesmiddel g« bruik gemaakt. Op.

de Wcster - Ei'anden vrn Groot Brittannie,

necnT men h- c A^od\:7,':\ inwendig tegen 't

Graveel; ir^ de Cftclyke deelcn van biberie

tegen het IJlanuwfcJiuit. In Switzerland, daar

dit Onkruid mar^r al te gemeen is , wordt 'er

cikwi s de Smiak van Melk, Boteren Kaas,

door bcJorvti!.

Tïx. (50) Look met em naakte Stengel, die zowd

tigc. Daar !s , immers , con gemeen SpreckwoorJ ; //y

(|Q> jUiom Scapo nado &c Fol. triguetris Snniii, ümpU*
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als de Bladen , driekantig is, en enkelde V.

Meeldraadjes,
Afdkel;

In Spanje is de Groeiplaats van deeze, die ^^'^'i^»

Bladen ais van het driekantig Lifch onzer

Slooccn beeft , en eece driekantige Stengel

,

welke fcrrter is , met eene Lancetvorm ige

Bloemfcheede , een Kroontje bevattende vaa

witte B!oerr.pjcs,raet de Meeldraadjes en Stam-

per kort ; de Meciknopjcs geel en den Stem^

pel fpits,

(3i_) Look met een naakte Stengel ^ die om xxxr.

laag Buikig is, langer dan de Spilronde

Bladen* uijcn.

Dit Gewas , waar van mer deratuurlyke Groei-

plaats niet weet , is de gcwoone Uijen of A'

juin, die door geheel Europa, alsook in de

Oofterfche Landen , ia de Taineh of op Ak-

kers geteeld wordt. Men noemtze in 't Engelfch

Onyon, in 't Franfch Oignon of Cibouilles , in

Laa-

dsfimis. Sp. PUnt. i63o. AII. Caule ttiaogulo. TouBW.
Injl. ï85. R. LugÜ. 39. AU. Pratcnfe . Folio GtJmineo.

RW». Eljs. II. p. 159. f. 16. Moly parvum Caule tnangu.

t totanda. Don. PemfU iij. Cepa. LOB. I*, 150.

O 4
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V. Languedok Séhe ; in *c Hoogduicfch Zwi&el,

IIL*"
-^ièo//^, in 'c Italiaanfch Cipola: welko benaa-

HcüFD. mingeo meestendeels afaauimen van 'c Latyn-
tTOJC. fche woord Cepa cf Cepe , dat ook wel Ccepa

gefpeld wordt. M's chjcn is hetzelve van 'e

Griekfche woord K««-««,düC een Tuin betekent,

afkomlbg. By de Friezen wordenze Cipels ge»

heten.

De manier van grocijing is iedereen bekend,

en wordt door de bepaaling genoegzaam aange-

weezen. Zy heeft nog dit byzonders, dat het

Hoofdje van de Stengel, die.anders vry dik en

Hevig fchypt, in 't Zaad fchietende zo zwaar

wordt , dat de Stengel het dikwils niet kan

draagen en omver valt, knikt of breekt. Voorts

komt de Bulwortd inzonderliei-I in aanmerking,

die tegan de natuar der Looken geen zydbol-

letjcs of Jongen uitgeeft. Hierom is de Plant

m 'c Lütyn Unio genoemd geweest: waar van

de Franibh'j en EngeTche naamcn , vcorge-

lueld. Dezelve is ook van eene geheel ande-

re figuur, iivnolrond naanielyk, en , bywylen,

cntzaglyk groot. Ik hob ze gezien en gehad ,

die ik naaiiwlyks befpannen kon, In zwaare

vette Gronden, gclyk hier te Langcdyk of by

Enkhuizen , teek men fomtyds de platbollige

van die grootte» welke van buiten rosachtig

is: de roode vak kleÏEcr zo wel a!s de langbol-

lige ; doca men beeft ook een witte platbolli-

ge, die fcherper is van rcuk en fmaak,-dan de

gewrone rosachtige. In tegendeel is 'er een

langboUige witte Spaanfche Uijen, die zo wei-
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ilig fcherpte heeft , dat menze byna raauvv , als een

Appel 5 kan ceten doch deeze maakt een byzon- '

dere vSoort uit, gelyk wy zullen zien. i

. De Uijen komt meer onder de Spyzen , dan

onder de Geneesmiddelen , in aanmerking. Raauvv

is zy gewoonlyk zo fcherp , dat menze niet

fchillen en fnyden kan, zonder traanende Oo-
gen. Waar dit van daan kome is duiitcr; ter-

wyl fchcrper dingen , gelyk de Peper , ja *t

Euphorbium, gellampt wordende, dit niet doen.

De fyne deelcn moeten hier van «en anderen

aart zyn , zelfs dan in de Kncflock. De üijea

geeft, door Destillatie, veel vlug Alkalyn Zout

en zeven n'^tfle parten Water. Door 't kooken

vervliegt al die fcherpheid en de uitgepertle

Wortel levert een aangenaamen Kost. Raauw,

zelfs, gebruikt men de kleine witte üijentjes of

Ajuin , met Smaak en nuttigheid , tot de Sala-

de, wier koelheid zy eeaigermaate verhelpen

en de Maag verfterken. Men v.eeti, hoe de

Franfchen byzonder gefteld zyn opdeÜijen,

ia alle hunne Pottagitin. Dit wordt by andere

Natiën ook dik'vila nagevolgd. Soinniigen ceten-

ze ranuw tot Brrod , gelyk, by ons de Boter

en Kaas gebruikt wordt. Van ouds h^efe

nien, aan 'c Uijen-Sap, de kr35;tcn van Steen-

brecking toegefchreeven. Gükncasd cn met C2"i

weinig Zouts , Azyn of Brandcwyn opgelegd ,

zyn zy dien [li j; tegen Bracding':n of 03k tot

het doen aanrypen van Gezwelien , inzonder-

heid om het kwaad uic te trekken, nqar men

O j wil,
II. Deel. XU» Stuk.
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V. wil, wanneer 'cr iets Venynigs fchuilt. Gebra.

^J^j^^^'den acht menze voor Borst en Longe-Ziek-

Hoofd- ten, alsook voor Engbnrftigen dienftig Ge-
iTüKé kookt laxeeren zy en geeven een Stinkende Reuk

aan 't Water dat men loost.

Dat de gewoone Uijen ééne zy der Soor-

„ ten van Lookachtige Kruiden , over wier ge-

3, mis de Ifraëlieten in de Woeftyn zo geweldig

treurden f*; bewyst, (zegt Hasselqüist ,

)

het overvloedig gebruik en de uitneemendbeid

„ derzelven in Egypte. Die ze aldaar ooit ge-

5, geten heeft , zal bèkennen moeten , dac ze

„ nergens op den Aardkloot beter valle. Zy is

niet fcherp noch hard, maar zoet en zagt,

wordende hedendaags, in vieren gcfneeden,

„ gebraden gegeten , met {i'Ajcs gebraden

„ Vleefch daar by ; 't welk de Turken in E-

gypte Kehab noemen , zynde by hun een zo

„ fmaakelyk Geregt , dat ik ze heb hooren

wenfchen hetzelve ook in 't Paradys te zul-

3, len mogen genieten. Een dikke Bry van grof

gefneeden Uijens wordt 'er ook zeer dikwils

j, gekookt , zynde een der beste Spyzcn , wel-

„ ken ik ooit gegeten heb. De Knoflook komt

3, ook wei in de bereiding der Spyzen, maar

„ die wordt 'er uit de Eilanden van den Ar-

„ chi-

Wy gedenken der Vijfchen , die wy m EgjT>ten om

des JLooks, cnde der Ajuinen, enie des Knop'ILks. ExhI.

XI. VS. S' ne ru/sMM heeft, Fgrri^ue tt CtpA &• AUia^
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„ chipel gebragt. Derhalve is *t niet te den- V,

3, ken , dat de Israëlieten die bedoeM hebben. ^^^^J^^l;

„ Maar Prey , by de Arabieren Karrat ge* Hoofd-

„ genaamd , teelt men *er genoegzaam, en de- huk,

3, zeive is in de Wiotermaanden eene Lekker-

3, ny , niet alleen voor gegoede Luiden , die

„ ze met gebraden Vleefch , als Toefpyze ,

„ maar ook voor 't Gemeen , dat dezelve

„ raiuw met tJrood , ongemeen (maakelyk nut-

tigt" (t;.

(32^ Look met een naakte byna Rolronde xxm.

Stengel , Lancetvormige ongejieelde Bla-

den en een getopt Kroontje.
nSg?'''*^'

Deeze wordt hreedbladig Moly der Kruid-

kondigen , met geele Bloemen en den Reuk

van Look, door J. Bauhinus geheten.

Clüs lus hadt, in de aanvang der voorgaan-

de Eeuw, de Bollen van de Pyreneen beko-

men. LiNNiEüs past *er den bynaam van

Moly op toe; als ware het dat Kruid, 't welk

Dl-

(t) HASSELc^ Relze nach Pükflina. pag.

(n) Alüum Scapo nudo fubcylindrico &c ft Upt. 76.

AH- Fol, Rad. fesfilibus Lanceolatis. Hall, Opusc. jSj,

AIl. N. 2u Jk. LugJt. 33. Moly latifol. luteum Odoic
Allii. C B. Pin. 7$. Moly flaro Flore. SnTBT. Fkr. I.
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AfMEL DroscoRiDRs met dien naam bedoeld hecfc*

^III.
' Hy ftelt de Groeiplaats in Hongarie, in'tVe-

Hoofd, roneefche by MontpeUier en cp de Pyreneen»

De Heer Gouan, nogthans, maakt geenge-

biatlz. isi.wag van deeze Soort.

Zy heeft , volgens H a ller , den Bol rond

en enkeld , maar dubbeld volgens C l u s i ü s ,

die ze by den Wortel van Standelkruid ver-

gelykt. De S teugel is een Voet lang. De Bla-

den zyn als die van Lifch, üiceen kort. Scheed-

je, datfpitsis, komt een Kroontje van dertig

Bloemen voort , geel van Kleur , byna een

Duim breed , en derhalve van de grootftcn in

dit Geflagt. De Meeldraadjes zyn enkeld: de

Vrugtis driehoekig, pieramidaal.

XXXIV. (34) Look met een naakte Stengel, niet lan-

fui'ofum."' g«r dan de Bladen , die Spilrond en Bui-

^J-". kig zyn.

Deeze bepaaling onderfcheidt de zogenaamde

Lange Spaanfche Uijen of Ajuin 9 voorgemeld,

van de gewoone üijen , welke dc Stengel veeï

langer dan de Bladen heeft. Men noemt de-

zelve , die ook in dc Moeshoven geteeld wordt

,

by ons St.Jans Look, in 't Franfch Ciboules^

I scapo rudo adxqaante Folia tetet'a Vcnn
Jllsttip. 16 9. GORT. JSelg. 1,4. Hall. Opui
13. H. CUff. ,36. R. Lugdb. 40. Ccpa oblci

. 71. DOD.i'cwpf.öSj.LOB. U.ISQ.
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in 't Engelfch St, Omers Onyons. Dg Stengel V.

is maar een V'oec hoog, het Bloemhoofd vvat^^J'j^j^

kleiner cn dc Meeldraadjes zyn cnkcld; dochgooFD
in Reuk en hoedanigheden komt dceze nage-^Tus.

Eoeg met de gewoone Uijen overeen. Alleen-

lyk moet men aanmerken, dat zy veel min-

der fcherpte heeft, als gezegd is. Misfchicn

is van dien aart de zoete Ajuin, welke men
in de Levant teelt, en waar op de Turken zeer

vcrllingerd zyn ; hoewel men daar ook dc ge-

woone platboliige Uijens heeft, zo Rauwolf
aantekent. Dceze worden 'er Bas/al genoemd.

Men teelt in de i'u'nen van E;;ypte ook Prey

en Knoflook
,

volgens Forskaohl, die by
Kairo een byzondere Soort aantDf , welke hy

noemt Look der Wildernisfen. Deeze hadt ron-

de Stcngbh 'en , Elsvormige Meeldraadjes en

een Zaaddraagend Kroontje^ Zy was niet

groot (*>

(25) Lo^k met een naakte Stengel , niet lan- xxr

ger dan de Bladen ^ die roni Elsvormig s!ïl

Draadachtig zyn*

9. H. Cliff, 136. R- I^H'^''-

:c. HALU Opusc. 361. AlU
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V. Ue vermaarde Tour NE PORT, die de Di-

^
nï.'^*

j^'^^ »
byzondcr Gefioge , door de Pyp-

Hoofd- achtige Bladen van de Look afzonderde, moest

•TüK. daar ook het Bieslook t'huis brengen, 't welk

anderszins veel meer naar de Knoflook ee'ykc.

De Franfchen noemen het dikwils ook Ciboule,

zege G O ü A Nj de Engelfchen
, volgens K a y ,

Cives of Chives, Vcelen hebbenze , met B a u-

HiNus, onder de Prey geteld en Biesbkdige

Sny ' Prey geheten oi ook IVilde ; wanc zy

kosnc wild voor in veele dcelen van Europa.

Gesnekus vondtze op Rotfen
, by l^aulFen-

burg, aan de Oevers van den Ryn; 11 al-

ler doorgaans in 't Alpifch Gebergte. Zelfs

is zy, zegt zyn Ed., aldaar in fommigc Wei.

den zo gemeen , dat 'er de Smaak v:.ri h::

jttÉlnkl^ivel door bedorvra worde: weshalve hy zc

^HjPfVoor een Plant der Alpen houdt» Men vindtze

op de drooge Kalk -Rotfen van Oc'and en

Gothlaod , cn elders aan de Kust vaa Swec-

den, overvloedig.

Het gemeene Bieslook, dat men in de Tui-

nen teelt , heeft van een Handbreed tot een

Voet hoogte. De Bladen vcrfchillen van de

pereanii. Tootit». Infi. J8j. Porram feaivum Juncirollam.

cm. Hn. 72. Schamoprafam. Doo. Pempt. 68?. ^ot Ic

ii4. Porrum funceum. Miimtinq atc.
fi.

Ccpi Scapis Fo-

.iisq. teretibus ,
C«pftuliï pynmidatlf. GMt-U Sii. I. p. 59.

r. ts, f. I. Ccpa paluftrij altisfima. BüXB. Ctr.t. IV. p. 27*
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Stengehjes niet, die ronde Hoofdjes, van bleek V.

paarfche Bloempjes hebben , in een kort wit^'j^jj^^'

Blocmrchecdje. Het Zaadhuisje, dat Kegel-HooFD-;

rond, üomp en driekleppig is, bevat zwarte 'tuk.

hoekige Zaaden. De Wortel - Bolletjes , die

famengedrukt , lang cn Ovaalachtig zyn , laa-

ren zig fplyten en hebben , zo wel aU 't Kruid,

een fterken Lonkreuk. Men gebruikt het één ,

zo wel ab 't andere , op verfcheide manierco

in het Moes en tot Toerpyze , of ook in de

Sausfen, naar den Smaak des Lands. Het wordt

dikwils, allecniyk om Appetyt tc verwekken,

van fommigen voor den Ecten gekaauwd. De
Kuikentjes der Kalkoenen wordt het ook fyn

gefneeden , onder 't Aas gegeven.

Het is zo wei een overb'yvend Kruid , als

dc andere Soorten van Look , kunrcnde , daar

zy eenj. gepbut is, verfcheide Jaaren gefnee-

den worden , en het Loof groeit weder aan.

Uit heeft 'er den naam van Sny Farey of

Sny - Ajuin am doen geeven ; want de gewoo-

ne Uijen lydt die affnydn;^, zonder nadeel,

niet. Ook zou de tamme Bieslook eenigszins

fc'nynen te veifchülen van de Wilde, die met

de punten der Blaadjes niet zodanig omgc-

kromd te voorfchyn komt ; maar dit verfchil

is klein. Zelfs behoort hier, zo de Heer Hal-

LER met den Ridd.r oordeelt, de Ajuin met
ronde Stengels en iJladcn en pieramiedaale

Hoofdjes van den Heer G m e l i n , welke

door geheel Rusland en Siberië gemeen is

,
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ma^.r foratyds zo groot voorkomt, c'at Cux-

Apüeel. M dezelve allerlwogfie Moeras- Jjui i ge-

Hoofd, tyteld heeft. De hoogte verfchilt, zo GmEt
STL'K. LiN aantekent, van een Span tot een EI-

l8 (*}. Dc Eladen zyn wat langer dan de

Stengel, die dikwils aan den voet een violette

Kleur heeft. De Bioemca zyn of bleeke: of

donkerer p^arfch of wit , eo hebben de punten

der Bhaüjt's iiirgebrei i ; 't welk ü-en na uw-

lylcs in andere Schotten aantreft. Ook ge> fc

dit een Klokvorm'üe figuur a^n de/xlven , die

genoegzaam byzonder eigen is aan deczc Score

:

terwy! dc Ulwemblaadjes doorgaans van elkan-

der afgefcheiden zyn in de overigen, of Knops-

xvyze geflorcn. Linn.^. us, evenwel, hadt

bevoorens geoordec'd, dut dcezc Siberifcï.c lOt

de Mpifche dunbladige Ajuin van Toiirnefort

te betrekken ware; maar hec fchynt my loe,

dat dezelve hedendaags niet van de gewoone

onderfcheiden worde. Immers ook betrekt dc

Heer de Gorter dezelve tot de Bieslook,

die aan de Oevers van hec rnnde Eiland by

Petersburg overvloedig voorkwam, gemeen-

lyk een half Ellc hoog.
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'{ ) Look met een naakte Spilronde Stengel ^ V.m Rolronde Bladen en Elsvormige^j^^^^'

Meeldraadjes, Hoo?d-

Onder den bynaam van Siberifche is thans Aiuum Si.

deeze hier ingevoegd , die bcfctireeven wGrdt,*sibcrSfche,

als de Bladen half Rolrond > cenigermaate ge-

fieufd en geenszios hoekig hebbende C*^; de

Stengels Spilrond en larger dan de Bladen 5

een getopt bioeijend Kroontje ; de Bioemlchee-

de klein , E>rond , rnppig ; Eyroode Bloera-

blaadjes , met eeo ftompc uithoeking, fpits , wit,

aan de kiel groen:; chcig ; Elsvormige Meel-

draadjes die korter zyn : een Afchgraauw Vragt-

bcginzel en cnkelde Stempel,

(56") Look met een naakte Spilronde holle xxxtt.

Stene,el, Draadachtig Elsvormige Bladen, Tenuii/t-

m losje Hoofdjes met weinige Bloemen* 'Aiicrfyn.

Dir is ook een Sibcrifch Kruid, dat eem-

lerroaate naar de Bieslook gelykt , doch naauw-

lyks

( ) Amu* Scapo nudo teteti » FdI. nvnicyliBdricis, Staat,

fin&ulari». Mému s6i.

jaande of volgende Soort.

P
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V. iyks den Smaak of Reuk van Look of Uijcn

^
uF^'

^'^^^^^^ 3^ hetzelve juist ccd holle

Hoofd- of ledige Stengel toczefchreeveQ worde, daar

8TÜE. de voorgaande Soorcen die v-.ok hol hebben en

de Bladen hier tevens hol zyn , even als in de

voorigen : is my duider. Immers dat dient tot

de Soortelyke onderfcheiding niet , en baart

zelfs verwarring. Doch Linn^eüs heeft dec-

ze bepaaling wcordelyk van Gmelin ont-

Teend , die aanmerkt , dat het van de Veldmui-

zen of Rotten gegeten , en tot Wintervoorraad

verzameld worde. Zie hier , hoe hy het be-

fchryve.

Een zeer dun bleek Violet Wortelbolletje,

dat met losfe Schillen is bekleed, geeft onder

dikke lange Vc/.c'en , cn boven hoilc buikige

Bladen uit, het Stengeltje met hunne Schcedcn

ccn end wegs byna omvattende , en omtrent

zo Inng als 'c zelve, riet is groen , van een

Handbreed tot een Span boog en zeer dun. üit

eece 6énbladige puntige Scheede komen van zes

tot agt BJoemen , op Steeltjes van ongevaareen

half Daim , byna knikkende , bleekrood en

Knopswyze bykans geflootcn. Ieder Bloem be-

flaat uic zes dikke JjlaaJjes, rcet zes pieramic-

daale Meeldraadjes , welke flaauw paarfchach-

tigzyn, mee geele Meelknopjes
, volgens SteL'

LERUs, die in bedenken geeft , of het ook de

PortugaalfcJie Jjuin met Haairachtige Bladen ,

zeer klein, een paarfchaehtige Bloem hebbende,

van ToüRNEFORT zou kiinnca zyn.

C373
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(2?) Look met eenmakte of byna geene Sten- V,

gely knikkende Zaadhuisjes eJi platte kam- ^^^^^^

haiirige Bladen» Hoofd-

Zo de LodC' Planten met fraaije Bloemen xtxnu

den naam van Moly verdienen , gelylc Ray ciï»**

wi! , dan behoort zelcerlyk hier dit Italiaan-
^Jjj;

fche Plantje, onder den bynaara van i^aao; Mo- Weina*»

ly. Het is de allerkleinjle Soort van Look,

wordende door C o l um n a , bedenkelyk , voor

*t Moly van Dioscorides aangezisn. Het

iieeft Bolletjes van grootte als Hazelnooren en

Grasachtige Bladen » op 't boogüe een Voet

lang. Zo dra de Lugt zig , in 't vroeglte

Voorjaar, flegts een weinig oitlaaft i, dat in

Italië dikwils in January g.;beurt , komt tus-

fchen de Bladen een BI -a-^je Jcm Grond, dat

van zeven tot tien aartige gerf^rn ic Bloempjes

uitgeeft , van binnen wit , van buiten paarfch

of groenachtig. Het Vfugtbegfmwl is met zes

McelJraadjes omringd , en wordt een Zaad-

huisje, zig nederwaards krommeijde, van groot-

te als een Erwt , met zwarte hoekige Zaadjes.

De Reuk is als tusfchendieu, van Kool en Look >

middcldagtig.

Van dit Gcflagt , hoe menigvuldig ook in

Soor*

f37) AlHitm Sc3po ntido fuhnr.üo
,

Capfali» ccrnul^ , Fol.

plnnis ciliatis. Mo!y hamÜe Folio Gramineo, C. B. Pïk.

RUDB. £/yj. II. p. 166. r. 15. Chatnx - Moly an Moly DIoscó-

tidis.Cau^ep*»'.|»5.T. jzS.Saturnia Maiati.

P a
U.DSïL. SU. Stg».
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V. Soorten , vallen maar weinigen buiten de oude

^lll^ Wereld. In Europa en Afii /ynze byna allen

Hoofd- t'huis. Eene Soort , de Toverkragtige geby-

*^"*« naamd , voert by één Autheur den naam van

Indifche en is door den Heer Burmannüs
onder de Indifche Planten opgetekend, Eene

andere , die den hynaam heeft van Ruigachtige

Look ,
plaatst zyn Ed. , doch met geen zeker-

heid, onder de Knapfche Planten. In Noord-

Amerika valt , volgens GROHoviT)s,de Das.

Look voorgemeld en die zeer Hinkende, welke

den bynaam va i Kanadafche voert.

Thif s uaan wv over tot een Geflagt van Bol-

planten we'ks aangenaarae Geur wel ras dien

affchuwJyken Rtuk zal doen vergeeten; naa-

melyk

L I L I u M. Lelie.

Het onderfcheidt zig door een Klokvormi-

ge Bloem van zes Bladen , met eene Honig-

voerende Streep overlangs: het Zaadhuisje de

Klepjes met getraliede Haairtjes famengevoegd

hebbende, Daar komen in voor, de volgende

Soorten.

I, (i) Lelie met vsrfpreide Bladen en Klokvor-

•w*" Bloemen , die van binnen glad zyn.
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Dit zyn de gewoone JFitte Leli'én\ de He- V.

wrocallts der Latynen t n Grieken. Men noemt
-^""J"'*

ze in 'c Iraliaanfch Giglio , in 'c HoogduitfchHooFo.

Gilgen , in 't EDgellch Lilly , Id 'c FranfchtTyK.

I.3ff of Lis. De Latynfchc naam l4lium is

van den Grickfchen itzr/o» ..fkomftig In

PaleCtina als ook in Syrie groeijcn zy aan de

Zeekust wild » doch in Arabie worden zy op

de middeUle dcelen der Bergen aangekweekt.

Men houitzc als cca aangcnaame en fierlyke

Bloemplant , door geheel Europa , gelyk by

ons, in de Tuinen.

De Gleftalte is iedereen bekend , doch niet

zo zeer de Verfcheidei. heden. De gewoone

hebben de Bloemen , als zy open gaan, op-

vaards gekeerd en deeze komen geheel wie

voor,

bris. Syjl. Nat XII Gen 40*. f^eg. XIII. Gan. '10. p.

aög. AiMt. Mti. 17}. H. Ckf. lio Uf>$. 80 R. Lu^d^.

Liiium album Flor. dependentibus f. pe.egr n'j n C. li. pfn.

album , Liliatn caiid dum Byzantinutn, LOB. /t. 1*3. WaiK-
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V. vcor, of met roodachtige Streepen of gevlakt.
A»DEEt.

Q^j^ dubbelde witte Leüên, metgroo..

Hoo/d» teren kleiner Bio.m, Maar geheel byzonder
STUK, die met ncderhaci/endc Bloemen , Uit-

heemfche Léle of Sultaji Sambach genaamd».

Men noemtze Zambak in de Ooflerfche Lan-

dcD. Perzelver Stengen zyn, volgeos Clü-
81ÜS, fchraalder, met minder en kleiner Bla-

den bezet , de Bloemen vaüen cok kleiner ^

doch zo welriekende als d;e der gewoone witte

Leliën. Den Wortel -Bol hebben zy fomtyds

zo groot , dat men dien raauwlyks met de

beide Handen omvatcen kan. Deeze komen
dikwils voor met phtte Stengels, welke zeer

breed en hoog en 7ef r Ülocmr^k zyn. Lobel
hadt aan zulk een Stengel van eens IVians larg»

te, en etn Handpalm breed , twcehocdcrd ca

meer. Sneeuwwitte en zretruikendc Bloemen,

waargcEonxïi. Men vcikooptze te Alcppo op

de groote iVjarktplaats , gtlyk hier op deBloem-

marfct de witte Leliën.

Van ouJ.s werdt de Lelie Roos van Jiuio ge-

beten, als uit derzei v er Zog gefprooten zyrde.

Men cchr:'e niet alleen om haare fchoonhcid,

welke de nr.ij.:t der Koninglykc Gewaaden van

Salomo ic boven giog , en om den aange-

naamea Reuk, dien Lobel Godlyk noemt

;

msar ook om de geneezcnde kragt. De Wor-
tels, Bladen en Bloemen , zyn altemaal van

ecne vetzagtende hoedanigheid, en dienen uit-

wenuig zo wel ten dien einde , als tot rypmaa*
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king van Gezwellen , inzonderheid de Wortels* V-

De Bloemen zet men in Olie , die daar van wel-

riekende en tevens Balfamiek wordt. Zy zyn j Hoofd-'

zo wel als de Bladen, bitterachtig van Smaak. stük^

Lelie -Eollen, onder de Afch gebraden, zyn tot

Pappen dicnftig. Met het uitgcperfte Sap , ia

het Deeg van Brood gemengd , zou de Water-

zugt genezen zyn,

C2) Lelie met vorfpreide Bladen m Klokvor* ^_^u*

mige opjtaande Bloemen , die van binnen ^feTüJ.*^

rmw zyn,

Gemeeclyk worden deeze Roode Leliën ge-

noemd , hoewel zy uit den paaribncn .lafFraan-

kleurig zyn. De Groeiplaats is in Italië, Oost-

enryk , Siberië , zegt L i n n u s. Waarom
zyn Ed. 'er de Levant nlec byvoege, tcrwyl

Raüwolf ze by Gerar groeijeqde gevonden

heeft, is vreemd. Door geheel Europa, byna,

houdt mcnze als Bloemplanten in de Tuinen

,

U. DSEI« XII. j
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V. welken zy ook niet weinig verfieren. By de.

AïDBKL. pj^fchen wordenze genoemd Lis Orangl, by.'

HooiVcJe Engelfchen Red piurph Ully, in 't Hoog;

STuu duicfch Goldgilgtn, dat is Goud-Lely. Mqn,

viril dat het de Bulbus cruentus van Hippo^
CRATES zy en de Hemerocallis of Wilde Le-.

ly van DioscoRiDES. Lob a L noemt/.e dc

Martagon dei Alchymisten , en dienaam fchynt;.

io 't byzocder aan de roode Leliën te behao-

ren.

't Gewas verfcbilt aanmerkelyk van dat der

Witte Leliën , zynde laager , met de Bladen

langer , Ilyver , dockcrgroen en byna regthce-

kig eenigermaate Kranswyze aan de- Steng ge-

plaatst, die zig boven Kroontjeswys' verdeelt

in verfcheide Bloemitcclen. Dus hecfc men
ze met grooter , kleiner , met enkdde of vol-

bladige bloemen , die fomtyds bleeker , fomtyds

hooger Oranje of Bloedrood zyn. Op deeze-

Leliün , welke in Italië dc Akkers co Velde»

verfieren, v/ordt door de Latynfche Digters ,

wder den naam van roode Hyacint hen, ge-,

zinfpeeld Maar het zonderlingüe is, dat

dezelvcn ,
gclyk weinig andere Planten , fom-

tyds

(») Uit het Bloed van den Jcngeljig Hyacintlius , roet

Apollo fpcelcnde gekwetst geraikt, zoudenzc gcfpiootcn zyn;.

yunt Otidius zegt , Metara, ip.

Ecce Ciuor, qui fuiiis hutno fignavetii Herbas,

Dcü]}it e»fe Ctuor. Tytioque nitentiot ccftro

Turpureus colot his , Argentcm Cifct in illis.



*33

tyds Bolletjes of KJifters draagtn in de Oxels V;

der bovenfte Bladen en der Bloemfteelen, als^'^J^*^*

wanneer de Vrugt gemeenlyk misdraagt. Dee-HooFo^
ze Dolletjes gaapen Schubswyze, en vallen rypSTUK^

wordende zwartachtig af, waar na zy Wor-
teltjes fchieten en nieuwe Plaoten voortbrengen.

Van deezen aart zyn 'er met breeder of met
fmalier, als ook met grysachtige Bladen; met

grooccr, kleiner, meer of minder talryke Klis-

ters ; als ook met zydtakjes , uit de Kroon

fchietende , die met veele Klisters bezet zyn.

De Bloemen van deeze zyn insgelyks hooger

efbleeker rood. Voor 't overige komen deeze

roode Leliën , wat de Bollen aangaat en derzeU

ver hoedanigheden , met de witte overeen.

Men vindt in Switzerland dc Witte en Roode

ï .eliën , op Bergachtige plaatfen , wild , zo wel

als in Pfovcnce en in Ooltcnryk. Wat Siberië

aangaat , aldaar komen de Roode in alle baarc

gemelde Verfcheidenheden, beooften de Rivier

Jenifea tot aan de Zee, overvloedig voor, zegt

(jMELiN,die 'er dus van fchryft.

5, In de wilde Plant heb ik de Bloemen nooit

„ het getal van vier zien overtreiFen. Dikwifs

„ komenze eenzaam , ook wel twee of drie ,

„ altoos uit den top der Stengel , als uit een

„ middelpunt voort. Dezelve is of weinig

5, of zeer üerk gehoekt, by den Grond rood of

„ groen met roode Stippen. De Bladen heb*

„ ben aan de kanten een witte Wolligheid,

P5 „«
H. DEEL. Xll. STOK.



8^4 Zesmannice Lelie-

V. „ cn ftaan doorgaans ovcrbocks , vier of vyf

>. elkander aan den top. Daar zyn 'cr met

Hoofd- „ brecdcr Bladen , die hooger groeijen , ca

STUK. „ met fmaller Bladen, diciaagcr blyven ; welke

'1 rood of geel hebben,

wdeo komen in verfchil-

voor. De Wortels of

: d-r overige Lcücr: ,by

3, Zy küCK .: ze onder de

„ Afch , ^lrch ondcr-

fcheidcn/ . ere naamcn,

wegens dc vwi.'.c.d cn icnub.ngneid der Bol-

(2) Lelie met yvrfpreUc FAsvarrrJ;:^^ Bladen

men , de Blaadjes oiH"

Op de Pyr;:necrchc Bergen, als ook in Sibe-

rië, komt deeze voor, zegt Linn^üs, die

de Bladen Liniaal, fpits , driekantig, gefleufJ,

erfpreid en de Spleet van 'c Honigbakje zeer
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gctmd heeft. Gmelin merkt aan, dat zy in

Siberië op dezelfde plaacfen groeit, als dege-'^

zeg.-^c roodc Lelicn en met den zelfden naam >.

genoemd wordt, verftrekkende de Bollen ook>

tot Spyzc. Zy vericbilt »cr grootelyks van ,

zo dcor de fynheid der Bladen als door de fi-

j:uur der Bloem , bchoorecde tot onze JTm/.

Leliën , en Menie - rood zynde van Kleur. Zy
heeft den Wortel -Bol met Rokken bt-kleed,

niet Schubbig noch <?€tand. De Styl i$ zes»

hoekig cn groen , maar de Mccl.Ira«d;cs en

Knopjes vcrfchiücn weinig van dc l^Ioe.n. De
Stengel, die ligt van den Bol afga»r, is rond

en glad, witrxhr'g green, van een Span tot een

Ellc hoog. De Bladen zyn twee Duimen long

en één Linie breed , glad en hoog groen. In

getal v:in riocmcn vcr^^ndcrt zy , 7C-t /yn Ed ,

grooLe'yks , die fomtydij agi of t en, coch ook

wel maar één op dc Stengel voorkomen. Dit

komt echter niet by het verfchil der aangehaalde

Vcrfchcidenhcden 5 want daar dc cerstgemelie

van C Lü s I u s maar één , twee of drie Bloe-

men hidc, droeg 'er, die met korte Grasachti-

gc Bladen , fomtyds wel over de dertig cn tot

by de vyftig op ééne Stengel , maar dan was

dezelve plat; gelyk die menigvuldigheid ook in

dc witte Lclicn by een mi<^gcwas plaats heeft.

De zodacigcn worden Martagon Pomponii by

hsm gecyteld f*>
De

(•) Zie WsiiTMAinis Kiuidbo«k , Plaat N. 6$$ ^
«60.

U. DSSL. XII. S2VK.
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V. De aangehaalde , op dece Soort , uk hel

Afdebu YVerk vao M i llë k , heeft groote Schubbige

Hoofd- Bo'wortels , en' eene .'5teng van drie Voeten

;tuk. hoogte, zxnie th-ns, zo di.cz' aanmerkt , in de

Engelfche Tuinen vry ^c.neen en bloeijende

een groot gedeelte van den /orner. 't Blykt;

klaar, dat dez. lve, fchoon in fynh id der Bla-

den overo( nkomflig , van de gedagte van Gme-

i'N verrchillende zy , en 'c is zonderling, dat

MiLLtaze verwa;ie met de volgende,

IV. (4^ Lelie met verfprside Lancetvormige Bta-

cklS' • <>»ïg:«^«ogen Bloemen en omgekruld^

"'Ro'ode
Bloemblaadjes»,

Kïui LeUe»

pgj^g ZOU dcezc , die van overlang in

de Bloemtuinen reeds gemeen is , afkomftig

zyn of van Konftantinopolen, Elders ftelc

LiNNiEi'S de Groeiplaats in Afie en op de

Pyreneen. Nu juist twee Ecuwen geleeden,

kreeg de wydberoemde Clüsius het Zaad

op, dathy van Konftantinopolen hadc ontvan-

gen, veel naar dat der Wilde Leliën ge'yken-

de,

(4) Lillvm Fol. fparfis lanceolatis , Floribus reflexis «cc.

H. Clif. 120. Upt 81. R. Lugib. II. Liliuin liyzantinum

3Iiniatuni. C. B. Pin, 7» Ci,ijs Hijl. I p. Heraco-



OP BOLPLANTEN. É37

éé. Omtrenc dim tyd waren de Rollen van ^^i^Ét-
Kf^nftantinopolen te Wceneo eerst gebragt eo III.

ftrekten , door haare franije B'oemen , tor ver-

maak der Dames. In Karnio'ie, ai ders de Kraia

genaamd, by den Golf van Venetië, en om-

Itreeks Idria ,
groeijen zy natuurlyk op veele

Bergen , zy bloot of in Boslcncn , zo Doktor

ScopoLi verhaalt, die ze aldus befchryft(*>

„ De 13ol is wit ; de Stengel ee ' Ellc hoog

,

j, glad , rond. De Bladen zyn verfprcid > zo

3, lang als de middel - Vinder , Lanceivormig ,

s, van boven glad , van onderen aan de even-

» wydige Ribben ruig , famengehoopt. Tot

„ drie Bloemfteelen geeft zy uit
,

langer dan

3, de Bladen , naakt. De Bloem is Menie.

3, kleur , grooter dan de Martagon , met de

j. Blaadjes , heneden 't midden , 'oor een zwar-

j, te ruuwheid Schurftig, de Tu^p.n Wollig,

„ omgeflagen, van langte als h t onderftaande

Blad, van agterenen beurtlings nederwaards

bultig en am den voet getand. De Meel-

draadjes genlachtig groen : de Knopjesgevuld

„ met een Menieklcjrig Stuifmeel."

Dus verre de gelcerJe Heer Scopoli ;

wiens hyzonderhedeD ik rwyfel of men allen

zal kunnen nagaan in de 7e ü rlyke Krul Le-

liën: waar van Clusius in 't g( zegde jaar

iJ7i'5 '0 eerfke maar één, vervolijens vieren

(•) FUrm CATnliL p. ij,.

lil i^uuu uu afTuok



i;3 Z E s M A N N I G E Lelie-

V. eiodelyk Zes Bloemen uit den top der Stengel

isDEEL.
i^jggg^ Verfcheide Dames te \^^eenen haddca

Hoofd- *er» fchryft hy, op *thöogfte maar drie beko-

STOJfé men en de Edele Heer Brancion, te Me-

che'en, d'e ééne Bol prcfent hadt , kreeg daar

van Jaa^Iyks maar ééne Bloem. Zeker Heer

D iLFü io tegendeel , die ééne Plant uit Zaad

hadt geteeld, zag daar van in 'teerste Jaar agt,

in 't volgende veertig Bloemen. Dus merkt

hy aan, dat 'er van dit flag Eenbloemige fchy-

Cen te zyn en Veelbloemige Planten.

Wat den naam aangaat , in 't gemelde

en de volgende Jaarcn werden verfch^ïc'e

Bollen uit de Tuinen by Konftantinopolcn

herwaards overgebragt, onder den naam vjn

Zufiniare ; gelylc ook faevoorcns , toen hy

aig te Weenen bevondt, het Zaad was ge-

tekend geweest : doch hy vernam , dat deeze
fchoone Blo'jra van fommigen Corona di Re, dat

is Konings Kroon , genoemd wcrde. Anderen
gaven 'er den naam aan van Konftantinopoli-

taanfche Martagön. Thans weet men dat 'cr

aanmerkelyke Verfcheidenhedcn van voorko»

men, met booger en bleeknr roode , of ook

met geele Bioemen , die met roode Stippen

gevlakt zyn of geheel ongevlakt»

. Als een weezeqtlyk verfchil , met de voor-

gaande en volgende Soort , merkt de Ridder

aaq , dat de Tros voor het bloeijen naauwlyks

gekromd is en de Stengel tot boven toe met



<ligt gecroptc Bladen bekleed , die Daar bet V.

Loof van witte LcliëQ gelykeo.
-^'J^j^J

(5) Lelie met verfpreide Lancetvormige Bla-fi^K,

dejii de Bloemen in een takkige Pieramiede

gefchiktyOmgfibo9gen,met omgekrulde-Bkem- fj^lrbur.

blaadjes. ï''^as"£«

In Noord - Amerika groeit decze , door C a-

T E s B Y aftAcbeelvi , onder den naam van Kd-

nadafche Martagon of Krul -Lelie, met ee^e

geele geftippelde Bloem. Het zou de zelfde

zyn , waar vaa de beroemde Trew de Af-

beelding geeft , onder den naam van „ F'eel"

bloemige Lelie met verfpreide Bladen , de

Bloemen omgeboogen, met een Goudgeelen

bodem , een Oranjekleurigcn zoom of rand",

zwart geftippeld; de Blocmftccujcs nicUén
Blaadje voorzieD*" Zyn Ed, merkt aaq , ^dat

dezelve in grootte der Bloemen, in figuur en

kleur, overeenkome met die, welke by Mil-
le r genoemd wordt , Groote gevlakte Kana-

dafclie Martagon , met langere Bladen, Alaar

dcrzelver Steeltjes , zegt hy, het>ben twc^
Bladen , en deeze is bpvcndien in getal vao

Bloemen, hoogte der Stengels en picramiedaa-



Zesmannige Lelië..

V- Ie figuur , uitmuntende, l ot verder vcrklaaring

heeft Ehret zelf daar van het volgende

Hoofd- verhaald.

•T"*» Deeze Lelie bloeide voor de eerïle maal

„ in de ryk gcftofFeerde Tuin van P. C o l-

„ LiNsoN , dien voortreflyken Kruidminner^

„ waar ik ze heb afgetekend. Zy was opge-

j, groeid toe de hoogte van zes en een halven

„ Voet, mee een zeer fraaijc paarfche Kcgel-

^, achtige Stengel , die van onderen tot deö

„ top overal , in 't ronde , Bladen uitgaf. Dee-
ze Plant is, zo veel ik weet, nog niet bc-

„ fchreeven of afgebeeld. Haar Moederland

„ is Penfylvanie, gelyk my de zeer vermaar-

„ de Gronovius heeft verwittigd, die ook

„ verzogt zynde de gegeven bcfchryvinghccfc

j, toegedaan.*'

Hier kan niet t'huis gebragt worden de Mar^
tagon met Goudkleurige Bloemen, die met ficri-

lyke paarfche Vlakken fraay getekend zyn
, op

ieder Stengel maar ééne Bloem en fomtyds
meer , van C

L

a yto n waargenomen , welke op
Moerasfige plaatfen in Virginie bloeit, zynde
de Martagon met omgeboogen Bloemen, uic

den geelen rood , met paarfche Vlakken van
Banister, eu de Lelie of Martagon van

Kanada, met een geele geftippelde Bloera (>.

(6) Le.

(*) lAcii. Rtg. Par. CATESB. ütr. 1. p. 56, CIJiXt.

W. fiXi. COLO, Ntvci, 7W, GtON, yirz. p. jo.
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(6) Lelie met gekranste Elackn en omgeboügen ^*
,^

Bloemen, de Elaaijes omgekruld, mf^

Aan deeze geeft onze JRidder den bynaamsTUK.

van Martagoh , misfphien , om dat M a t t h i o-

iLüs zegt, dat dezelve van de Chymisten , mMnrtagoKi

Ttaüe , Managon genoemd worde. De Groei-Ldicl'*''

ph^ts is op de Gebergten der middellle dee-

len van Europa vry algemeen. Zy komt over-

vloedig door geheel Siberië , tot in de aller-

ooftclykfte deelen , zo op opene Velden, als

aan de kanten der Bosfchen , in yie Berkea*

faout-PlaDtagiën en op Steenige gronden voor.

Men noemtze ook Sarana , en gebruikt de Boi-

3en insgelyks , maar tot ccd Spyze van geriflp

gcr Smaak. ïn Switzerland is zy niet alleeii

Oinflrceks Ceneve , maar c.p alle Bergvelden

en in alle Bosfchen zeer gemeen*

Men noemtze Breedbladige Berg - Lelie, ed
gemtcnlyk Krul' Lelie , waar van het de be-

kend fte Soort is , in de Europifche Bloemho-

ven. Sommigen noemenze ook Lelietjes van

kalvarie. Zy heeft een digt fchubbigen SafFraao-

feeeicn Bolwortcl. De Stengel , welke een Ellé

Lil, Flor. rcflejti» a
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V. en hooger opfchiet, is bezet met onvolkomen
Afdeel j^rapjjes van 4rïe tot vyf Bladeo, doch enkeld

Hoofd- ^an 'c bovenfte , die hard zyn en gedeeld ,

5TUS. breed Lancetvorniig. De top is gekroord mee

hangende Bloemen , fomtyds tot by de twin-

tig, gemcenlyk witachtig Roozekleur met Bloed-

kleurige Vlakjes gefprenkeld. Hoe die in 't

open gaan van figuur en Kleur veranderen ,

zal ieder Liefhebber der 13 'oemen bekend zyn*

Men heeftze met roode , met Vleefchkleurige

paarfche , en met zuiver witte Bloemen. Zy
vak ook hoo;.er of laager en fomtyds ruig van

Blad. De Vrugt , die zeshoekig is gelyk in an«

dere Leliën, bevat, volgens de Waarneeming

van S co PO LI, tot vyfcig Zaaden in ieder

Hokje C*j.

Wegens de geele Bollen noemen de Dnit-

fchcrs deeze Krul- Leliën Goldwurtx ^ dat is

Goud wortel , en Turckifcher Bund ; voor welke

laatfte benaaming misfchien niet meer reden is,

dan voor die zo algemeen gebruiklyke van

M&rtagori. Zo Vr in de omgekrulde figuur

der Bloemen iets ware, dat dezelve naar een

V/crktuig dtr Chvmistfn deedt gelyken, daii

zou imni- rs die nja^n op de voor befchreeve-

ne Roo.e Lelie niet toepasfe^yk zyn. Tot de

Htmerocallis V3iB Dioscorides fchynt men
deezc Kral - Lelie nader te kunnen betrekken

dan

C*) Zie cen^pe verscheidenheden van deere Ktul-Idicn, i«
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üau de gemeene Witte , doch niet nader dan V.
,

de Roode of Saffraanklcuiige Leliën , voorge- ^'^^^
meld. HoofÓ^

(7) Lelie rnei gekranfte Bladen en omgeboogen

Bloemen , die omgekruld Klokvórmig zyn. c««lS.

In *c byzonder voert deeze den bynaam van

Kanadafche , om dat zy by de Autheuren dus ^
is getvteld en dat menze , in Vrankryk, de •

Martagon van Kanada noemt. Catesey
zegt, dat de Bloemen niet omgeboogen zyn ;

iioch niet tot dien trap als in de Krul -Leliën

zal hy zco;o;cn vvülcn. Naar die der Rcode

Leliën gelyken ?y veel , cn hebben cene Klok-

vormigc figuur , nederwaards hangende. De
Kleur is geel, met zwarte Vlakken van binnen

gefpikkeld. Thans zegt L i n nüs i s, dat d©

Bloemblaadjes, even als 10 de Martagon, om-
gekruld zyn , 'c vsrelk tegen het gezegde cn te-

gen de Afbeeldingen flrydt. De Bladen, voege

Zyn Ed. 'er by , zyn gekranst en drieftrec-

Zoii

feHexis. CATiSS. Car. .

II» DïSt, XII. itüK,
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V. Zou het ook die kunnen zyn, welke C la,

^'^lïll"
"^^^ ^^^"^^ '

^^^^^ SafFraankleurige

Hoofd Bloem, die met bruine Vlakken van binren is

itüK. getekend ; de Bloemblaadjes by den oirfprong

fmal ; de Bladen langwerpig Lancetvormig ,

vier of vyf aan de Knietjes Kranswyze ge-

plaatst? Deeze bloeide in de Westelyke Bos-

fchen en Valeijen nevens de Gebercten , in

Karolina Ik vind die thans t'huis gebragc

tot de volgende Soort.

LiUum
^^^'^ met gekrajijle Bladen en overendJlaan-

TUuM' de Bloemen, die Klokvormigzyn; de Bloem'

^*Sdel. ^^^adjes genageld.

I>hifche.

Deeze is afgebeeld door den fchranderenMiL-

tERus , wien de Bollen gezonden waren door

den Heer BartraM, van Philadelphia in

Penfylvanie , die ze aldaar groeijende hadt ge-

vonden. Grooteiyks ondcrfchcidt zy zig door

de lang en fmal genagelde Bloemblaadjes , welke

Wel breed zyn , doch fpits uitloopen , maaken-

de een Bloem gelyk der gewoone LeliCn. De
Kleur
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Kleur is hoog paarfch , zegt hy, met donkere V;

Vlakken oaar 'c midden. Hy hadt de Stengel
'^"^^J'^-

één en een vierde Voet hoog gezien met twceHooFD»

Bloemen. tivK,

(9) Lelie met gekranste Bladen en overend
^j^^

jiaande Bloemen , die Klokvormig zyn; de^^'^fciZt.

Bloemhlaadjes ongenageld. ïlmVchau

De gezegde byzonderheid onderfcheidt voor-
x-^-

Daamelyk deeze , die tot de Planten van Kam^ ' '^'^

fchatka , op den Noordf>osthoek van Siberië,'
*^

behoort , doch ook in Kanada fchynt gevonden

te zyn* Het Loof komt veel rnet de gemee-

nc Krul - Lclicn overeen : wantdCvStengcl is be-

zet met Kransjes van Lancetvormige Blaadjes

,

gelyk iq de voorgaande , maar deezc heeft de

ülocmbladcn Eyrond cn (toxp , anderszins ook

paarfchachtig van Kleur.

De Meer Tbunbero hadt in Japan eene x.

Lel e verzameld cn overgezonden met den
^g'Jf^l^,^**

bynaam van Japanfche. Dezelve heeft de Bla- plaat'

den niet Kranswyze , noch vcrfprcid , maar Fi^. i.

ovcrhoeks geplaatst aan een ronde Steng, wél-

ke boven lang ongebladerd Ichyne uit te Ioo«

pen in ééne Bloem , die de figuur heeft der

gewoone witte Lel.ën. De Vrugtmaakcnde

(s) /-«T*"" Fol. verticill. rinr. et

IttS /Petalii fcsfilibus. Am. Acad. i

Q 3
XI, DllL. ZII, STOTi
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V. de Bladen is dit byzonders , dat zy blykbaat-.
Afpeel.

gefteeld zyn, *twelk niet voorkomt in ceni-

Hoof d» ge der befchreevcne Sootc^n, De Steeltjes zyn

een Kwai;ticr Diiims lar-. Dc Bladen hebben

een volmaakt Lmcctvormigc figuur , met drie

of v^Tf Ribben overlangs, zynde oogevaar eea

balf Voet lang en drie Kwartier Duims op 't

brecdde. Van boven fchynen zy donkerergroeq

cnruLiw, van onderen ligter glanzig en eeni-

germaate Zilvorachtig te zyn .qev/ecst." DeKleuf

der Bloem is geelachtig. Nog een sndere L^lie

heeft zyn Ed. aldaar geplukt , die langer en

fmaller dan dc gewoone Leliën , doch ook wie

van Kleur was en een v/einig kron^ , gelyk de-

zelve in myne Afbeelding,??, LXXXIL Fig,

a, eenigszins verkleind \cn-A>'d worde, zyndè

deeze Lelie -B.oem, in myn Exemplaar, volle

vyf Duimen lang.

F R I T I L L A R I A. Kicvitsblocm.

Een Klokvormige Bloem , die zesbladig is

,

en boven de Nagels een Honigvoercnde Hollig-'

beid heeft (*), met de Meeldraadjes van langte.

als de Bloem ; ilrckt tot onderfcheiding van dit

Geilagt, waar in, bjhciive de g:woonc Kicvits.

Bloemen 5 vcrfchcide andere Bloemplanieü ver-

Y?t zyn, als volgt. (O

(*) Supr* Ungues Cu-jktie NiSarifer^. Dit boven zal m;ii

dcrhangt : Jes hei eigentlyk tnier zou moeten zyn. Aaa li

hoo« dei Kiasfc ftaat, hoJi'ftvtA 2Uliarif<ri tvat2.
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Cl) Kievitsbloem tuct esn gekroonde Bloem- Vi

tros, die onder naakt is ^ en geheel effen-

randige Bladen. Boofd,

UitPerfie, waar menze Ta/at [noemde', was i,

dcezc fraaije Bloemplant, die men Keiztrs-^^ptiliu,

Kroon of Kroon Imperiaal , in 'c Franfch Cou- Kcizeis-*

ronne Jviperiale tytelt, tc Kcnftaritinopolen gc«
'^*"'"*

bragt en van daar, nu ruim tweehonderd jaar ge.

leeden, door geheel Europa verfpreid, alwaar

a^y thans gemeen is in de Bloemhoven. Lïk-
N^.us gaf 'er bevoorens den naam aan, van

Petilium^ ontkend van Pl n i us, die deezen

naam gegeven hadt aan een devgefyk Kruid,
'

I hans heefc hy ze in dit Gcüigt betrokken.
'

De Plant heeft een vasten , Knolronden

Bül, die nitt Schubbig is, naar een Uijen gc-

lykende en naar Look ruikende. Hier uit komt

een dikke Stengel , zonder Wprtelbkden, voort

,

die Kranswyze bezet is met Leiieachtige Bla-

den, doch boven geheel naakt, en uitbopt in

een Kroon van opftaande Bladen, tusfchcn wel-

ken gedeelde Klokvormige Bloemen , vier ïof

meer in getal , nederhangen. Zy fpreiden zig

IL m^L. XII. STUK,
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V. aan de punten der Bloembladtn een wemigu/ti^
AïDEBi.

^^jj gemeenlyk bruinachtig rood , doch ook

Hoorp. van andere Kleuren. Dus 'vmdt menze die

STUK. Jioozekleurig , die wit ichtig , fpleek of hopg

geel, en met ürccpcn zyn. Bovendien zyn

met dubbelde of volbladige Bloemen, en met t\

Eioemkroootjes boven elkander. Ook vallen

zy grooter of kleiner van Gewas en met geheel

bonte, 'c zy Goud- of Zilverftreepige Bladen,

welke de fierlykfteq zyn. Men vindt ook van

Kroon Imperiaalen met platte Steelen en veele

Bloemen , van getakte en raonflrciizc, gewag

gemaakt. Zodanig eene brengt J. B a u h i n u s ,^

uit gekleurde Afbeeldingen , 't tapyt , die

veel meer Bloemen in de Kiuon djii Bladen

badt(*3.

(a) Kicyits • Bloem met een gekrconde Bloem-
WritiUaria tros , die onder naakt is , en gekartelde

Onder de Kaapfe rianten behoort misfchiea

deeze , die door Dillenius in Afbeelding,

is gebragc en befchreevcn, Hy zelf twyfelc

'er aan, en geen ander Authcur fchynt men met

zekerheid te kuaccn vasifteiien daar van nicl-

diüg

(•) Zïe eenjge Vcir(;he,idenheden in Weinmanns Kruid!,.

Plaat N. 66 i, 661.

(I.) FrinUaria Raamo Comofo , iuferne n-ido , Foifi":

llo, T. j>r; f. 109, flüKM. Prodr. p, 9,
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^ing gemaakt te hebben. Gedagte KruidkeDner V;

achtte, dat mcnze, in vergelvking mer de^'°^^^^'

vonrf.aaFide , Konings - Kroon mogt noemen, -joopd-

De Plnnt gclykt , wat het Loof belangt, naarsiuK>

de Maagdelieven; verfcheide Tongachtige, dik-

ke gladde Bladen , die overlangs fterk geaderd

zyn , in 'c ronde op den Grond uitfpreidende
,

tiisfchen welken een Stergeltje opichiet, vaa

ongevanr een Handbreed h'io^; en een Pink dik.

Dit is oük met Bladen gekroond , als inde voor-

gaande , maar die allengs naar beneden verklei-

nee , en waar lusfchen de Bloemen getrost

zitten ; zyndc verder nederwaards de Stengei

naakt. Zy zyn klein Klokvormig , in zesfen ge-

deeld , en bevatten een driekantig Vrugtbegin-.

zei. De Kleur deezer Bloemen is groenachtig

wit: zo dat zy zeer weinig fraaiheid hebben,

en geen den minden Reuk. De Wortel maakc

voomI deeze Plant zonderling , als zynde een

pleramiedaale Bol , met veele dwarfe Ringen ,

allengs verdunnende naar boven, cn onder met

veele Vezelen voorzien , alwaar de Bol plat

iSj als met een Mes afgefDcedeo.

(3) Kievitsbloem met een gekroonde
p^."i^^

tros , de Bladen op twee ryen (*) omvat- "n^^.

tende de Stengel , Lancetvormig, Een

(3) FritillarU Racetno Comofo , Fol. Lifatils. amplexi.

*) Zo iit du wel hegryp : want FtU» bi/aria Is mj duU-
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Een z>)dai^ige , met den bynaam van Naaa-

tje, tiat s <.ccr kleine, heeft de fJooglecraar

N. L Bukman ^üs onder 4e Kaapfc Plan-

ten waargi-romcn. Zy zal zekerlyk van die

van LiLLü.vius vcrfchülcn ; doch of zy

nog kiCiULT zy viud ik niet gemeld.

(4) Kievitsbloem met eenbyna naakte Blocm-

^ tros en fcliee^e Bladen.

Deeze voert den naam van Perjifche Lelie g

in 't Italiaanfch PennacM Perjiano, en Dy Clu-
sins Lilium Sufianum, als van Sufa, een SDd
aan de Grenzen van Perfie , du tweehonderd

Jaarcn ruim geleeden , te Konftantinopolen ge-

bragt zynJc. Uit Italië wa^ ccn Bol d lar van

aan den Ed. Heer B r AJ« c i o n in de Ncdcr^

landen gezonden, die in den jaare 1576 een

Stcngei fciioot, van twee Ellen of meer hoog-

te, met vyftig Bloemen beladen, hangende aan

Jange Steelen , welke de Steng opwaards pie-

ramidaal omringdevi. Zy hadden eene Kiok-

vorraige figuur en waren van een flanuvve pur-

perkleur, ona::Egcnaara van Reuk. Zy gelykcn

veel

RUDB EljS. 11. p li?.

1. I. 130. Lil. Pctficm

rtmj>t. p. 140. LOM. Ic, 1J9,
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veel naar de Bloemen van die Plantjes, welken V,

men witte Tydeloozen noemc (*), De Wor-^jjj^*^'

tel is een ronde Bol , uit groote Schubben fa Hooto-

mengcftcld , witachtig geel, van grootte als eeLSTUJc,

Oranje- of Sinaas - Appel. De Bladen gelyken ,

io manier van groeijing , naar die vaa de gemee-

ne roode Leliën ; ftaandc de onderfteo , by

tweeën , drieën of vieren , Kranswyze tegen

malkander over. Thans vindt men decze Bloem-

plant ^vry algemeen j in dcEuvopifchc Kruidho-

ven, alwaar ly ee- za^^ccn vVincer verduur,

doch fteeds a^'n emt , ten xy des Winters warm
gehouden wordt r, Je.

De geleerde Heer Goüa n zegt, dat mea
ze in Vrankryk la Fritülaire noemc, cn maakt

van de eigentlyke Bloemen deezes naams , die

hier volgen , welke zo gemeen zyn , geen ge-

wag onder de Planten van den Koninglyken Tuin

tc iMcntpellier, Dit is iets zeldzaams, 't welk

ik niet begryp. „ Zy wordt '€r Czegt hy) in

5, de open Lugt gekweekt en heeft twee Voe-

„ ten hoogte. De Bloemen zyn V^iolet vaa

„ Kleur of verfleeten paarfch, naauwlyks groo-

„ ter dan een Hazelnoot , met drie kortere

5, Meeldraadjes , en een groen Honigkliertje.

„ De Bloeityd is in Maart" ff). Doch aan

de Kroon Imperiaalen geeft hy aldaar ook

ipaar een Stengel van een Voet hoogte. Dit is

niet minder vreemJ.

(5)

(t; JUtnsp, p. 171.

U. DUL. Hl. STOb
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V. (5) Kievitsbloem met de onderfte Bladen te^u.

Afpee]^.
tikander over en fmndge Bloemen tusfcim

Hoofd- d« Bladen,

V. Deeze wordt Zwnrt-e of Kleine Pyreneefche,

'p'yrln^ll. Kievitsbloem door Clusiüs genoemd, in 't

pyrenee- Jmgdfch Black Fritillary of Leather • Coat

^ ^ zegt R A Y. In Gellalte komr zy veel met de,

volgende overeen, hebbende de Stengel onge*

vaar een Voet hoog ; doch de Bloera is klei-

ner, van buiten flets met geelachtige Aderen,

van binnen uit den groenen geelachtig, met

donker paarfche Vlakken als gefchakeerd en

2waar van Reuk. Mea heefc 'er , volgens

B A ü H I N us , deeze veranderingen van. i. In-

wendig als boven, de cmgcboo^^f-n randen met

groene Streépen en van de helft tot het midcien

iriet bruinachtig paarfche ruitjes: 2. De Bloem

vrolyker piarfchachtig met dergelyke ruitjes:

3* Uit den geelen meer groen een weinig bruin-

achtig, van binnen minder gefchakeerd; 4. Uic

den bruinen en geelen wat Loodkleurig en vaci

binnen ook minder met ruitjes gevlakt.

Van Clüsiüs is dit ontleend , die verder

aanmerkt , dat deeze noj: wat hater bioeijea.

dan de gcwoone laate Kievitsbloemen , docfe

het Zaad in even zodanige driekantige Zaadhnis-

(5) FritiU^rlM Foliis irfirais oppofitii , Florihuï nonnulii»

Folio interjeftis. Frii. Fiere minore C B. Fin, 64, FriqU»
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jes draagen , 't welk plat is , gelyk dat der V;

anderen, Somtyds brengt deeze ook twee BIoe« '^'^eei

(6) Kievitsbloem met alle Bladen overhoeks vu

en de Steng eenbhemig, ^uUlgr
Gewooi

Dit laatfte is 'er thans verkeerdelyk byge-

voegd , want ten opzigt van het getal der

Bloemen komt deeze Soort met de voorgaan-

de overeen eü valt ook fomtyds twcebloemig.

Zeer bekend is deeze aartige Bloemplant, die

men gemeenlyk Kievin Eljeren noemt, om
dat de Bloemen byna van dergelyke figuur en

even zo gemarmerd zyn. Hierom tytelt rneri

de Plint , by verkorting , ook wel ÊiMts-

bloem, gelyk zy den Griekfchen naam MtlesL-

gris van de gelykèois der fchakeering na sr die

der Vederen van fommige Faifanten heeft, Frt-

tillaria , de Latynfche naam , zou van een

foort
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V, foort van Schaak- of Dümbord , dat men Frï-

Afdeel
^^^^^ noemde , afleidelyk zyn; In 't Franfch

Hoofd- en Engelfch behoudt men dit woord , en noemt

siTüs, de Plant Fritillaire , cn Fritülary , of 'Che-

querd Lilly , dat is gedobbelftecnde Lelie. De
Duitfchers noemenze , deswegen, Bretfpisl^

Blum, Die afleiding , evenwel , is onz ker.

Sommigen hebbenze Gefpikkdde Lelie ' Narcis-

feh geheten.

De natuurlyke Groeiplaats fchynt ce zyn in

de middelfte en Zuidelyke deelen van Europa»

Zy groeit op de Bergvelden die vet en vogtig

zyn, in Provcncej zegt Gerard. Vanzelf
komt zy in Velden aan dé Rivier, riet ver

im Orleahs in Vrankryk, voort. In Switzer-

land is zy door den vermaarden Gag xn' e u i n
by Goudeba gevonden en federt berugt gewor-

den onder den naam van Tulpen van Goudeba, Dus
Jvomt zy ook elders aldaar en in Ooftenryk

voor, zo Clüsiüs meldt. By Upfal virdt

menze thans overvloedig , zegt de Ridder , in

't Koninglyke Veld, alwaar zy jaarlyks bloeit

en voortteelt , en , hoewel uit de Tuinen daar

gefaragt, telt hy ze nogthans onder de Inboor-

lingen van Swceden.

De Wortel is Bolachtig , rond cn digt, gee-

Vende zydelings dé Stengel uit ongevaar

een

C*; Radix hulhtfa rttunia , foPJa ; Cmlmus Ltfrütlt

volgens HiLtsa. TouKNEïoaT «egt cn toont aac, dat de
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ëen Vöet hoog, met vyf Grasachcigc, fmalle, V.

Scheede- Blciden. Op den top heeft zy ge-^'jjj'"*

mcenlyk één of twee, zelden drie Bloemen ,fJooFD.

die aan kromme Steeltjes hangen. Zy beftaan^^"**

uit zes Bladen , digt aan elkander gevoegd ,

iu dc gedaante van een wydbuikige KIok,mcc

een naauwen Mond. Deeze Bloemblaadjes

zyn bultig aan den voet, daar van binnen een

diep Kuiltje is , van Eyronde figuur, 't welk

het Honigbakje maakt > loopende ftrcepswyze

naar 't midden. De zes Meeldraad-es omrin-

gen den Styl, die een dricdubbelden Stempel

heeft en de Vrugt is een driekantig Zaadhuis-

je, van binnen drie holligheden hebbende, met

vccle platagtig gerande Zaadjes ff).

Een groote Verfcheidcnheid heeft inde Kleur

der Bloemen plaats. Zy zyn in 't nlgemeen

Ruitachtig verdeeld en du^ gefchakccrd me:

Vlakken, dat 'er den naam aan geeft. Ook is

de Kleur van binnen leeven Jiger en fnaijer dan

van buiten , alwaar zy gcmeenlyk gmc achtig

zyn , ti et bruine cn bleek paaricbc Vlakken

gefpikkeld; doch men vindt *er ook die V'eefch-

kleurig zyn of geel , of Ifabelle - Kleurig en ge-

heel wit, 't zy met of «"onder pai'fche Vlak-

jes. Zelfs zyn 'er, die men zwarte Kievits-

£i-

Wortel dootgains befliat uit twee halfronde Bolletjes , waic

(t) Het vooraa3ink- hier van is zeer duidelyk Wykliaa»

in de kcmlyke Plaat by TOOBMIBORT, N. 201.
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V. Eijeren noemt. Daar komen met groot er en mei
Afdeel.

1^]^^^^^^ ^ als ook met dubbelde of vololadige

Hoofd. Bloemen voor , die ongemeen zeldzaam zyn (*>
sTüK» De gewoonc Kievits- Eijeren zyn Voorjaars-

Bloemen , doch meo hcefc 'cr ook die in dc

Zomer bloeijcn, welken Laate genoemd wor-

den. Zodanig cene was die donkere van Sain-

tonje, daar Lob EL de Afbeeldiog van gccfc:

want deeze hebben de Bloem wat korter en

meer uitgezet. Zy vallen insgelyks van ver-

fcheiderley Kleuren, of donker paarfeh, of uit

den geelen groen en op verfchillcnde wyzen
geuiengeld. Clüsius hadt 'er, in 't jaar

1577 , zulk eene bloeijende gezien , met de

purren een weinig orageboogeo, geel groea en

paarfeh bont, uit Provence afkomllig, welke

GA* 1 D E L aldaar weder vondt. en afbeeldt (t><

U V fj t A R I A. Lelkruidi

Tot odderfcheiding van voorgaande Ge»
flagt dient , dat de Bloemen hier zeer korte

Meeldraadjes hebben. Het Honigbakje is een

Kuihje aan den voet der Bloemblaadjes, over-

eudftaande (|). Om dat de Bloemen eeniger-
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Viütc aJs ons Lelletje in de Keel (Uvula)Qeer^

hangende (*; , heeft het den Genagcnaam bc ApdklS

komen. Het bevat de drie vol^eude SoortCQ. HoofdW

,
.- nüs..

(i) Lelkruid met mvatïende Bladen, ^i.^

Decze Soort fs de taums Jkxandnna '\2X\Mla.'''

M A T T H I O Lü s , in Duitfchland , Silezie ea t«£!'''^

Dciuphiné, en mooglvk elders in Europi, voor-

ktiv L r;:G. Clu s . us , die ceÈelve op Rotzi-

ge Cl bergtcn var» Ooftcrryk grocijendc vondtj

ECiCinr/.e Takkig breedbladig Polygonatum ; oot

dat du Takken en Srengcls , even als in 't Kruid i

dat men gemeenlyk 'Satomons- Zegel noemt,

bo;^t!- eh met Knietjes zyn. Het'gToeide *ef

ten V'oet en fomtyds een Elle hoog , ja hoói

gcr, de Stengel en Takken rond hrbbende, met

breede Ipits Eyronde Bladen , ce/elven byna

als in bet Doorwas omvattende. Öp de hoóg-

lle Alpen van Switzerland voudc de beioeradè

H ALLER hetzelve , in zyne laatfte Kruidlee*

zingen aldaar ,
overvloedig ; zelfs op die van

Wal-
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V* liferland en der Graauwbunderen. „ De Bla*

llf
5, den , zegt hy

,
zyn teder , en onder ieder

IIoofÓ» 5» ^^^^ komt een enkeld Bloemfteelcje voort,

iTUK. „ met ééne Bloem , dat ïn de winkelhaak als*

„ gebroken is of geknakt. De Bloem , die

„ neerhangt, is Klokvormig, liimenluikende

,

„ met witte Blaadjes , ouder wordende aan de

„ tippen omgebüogen , de buitenflen aan den

j, voet bultig en rood; de bianenften fmaller,

byna Elsvormi^^ De tusfchen wy^te der

j, Meelknopjes loopt ineen Baardje uit (t).De

„ Vrugt wordt een roode Befie , die uit den

„ Eyronden driekantig is en driehokkig. De
Styl verbreedt zig , met een dik famenge-

5, drukt end. De geheele Plant is aangenaam

„ van Reuk."

u "tir a
i-elkruid met doorboorde Bladen,

FerfoU^t».

Düorbia- In Virginic cn andere deelen van Noord*

Amerika is de Groeiplaats van deeze , die een

Stengel heeft , welke zig , kort boven den Grond

,

ver-

(t) Ant'ieriwia in:crv3llum in Aiiftam lermmatur. HALL.

JUS. CORN. Can^. J8. Moa. tiiji. 111. p. 538. S. 13- T.

4. f. 12. Poly^onatuüi latifolium peifoliamm Brifilianatn^ C»

B. Pm, 30,, Fndr. u6.
"
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verdeelt en voorts Takkig 2.0 ^e"^ "'t^pr^itltj^^j^^j^

dat de Plant dikwils een Elle en meer hoogte IH»

bereikt. De Bladen zyn bleekgroen en breed , Hoortiê

aan *t end ftomp > de Stengel en Takken zoda-*"^"^*

nig omvattende , dat zy doorboord fchynen en

weezentlyk zyn. Uit derzdver OxeJen fcOmt

een Steeltje, met een neerhangende , vrygroo-

te, geele Bloem, waarbinnen het Vrugtbegin-

zei, dat vervolgens met: het Steeltje bpryst,

en het Zaadhuisje wordt , 't welke byna als

dat der Kroon- Impc^riaa! en gevleae^eld is. De
Wortel is wit en VIet^,ig zegt Clayton»
L I N N ^ ü s merkt aan , dat de Planten , welken

door een Aptet\:ci- uit Eraiil rneJcgcbragt

warenden Gaspar Baijhinüs door Bubp-

SERüs raedeaedccid, hern fchynen uit Kanada

afkomftig te zyn geweest ; 20 dar het den naam

Van Bratiliaanfch niet zou mogen voeren, dien

'er B A u H I N ü s aan gegeven hidu

(3) Lelkruid met or/gejleelde Bladen.
jjj^

In Kanada komt, volgens K a l m , deeze-^"^^*^'.'''

Soort'voor, die Lancetvormig Eyronde Bladen fteeJde.

overhoeks heeft; doch, daar de Bloem uit den

anderen Tak uitgaat, zyn twee Bladen cn de

Bloem fteel is naakt.

Glo.

fj) i/vnUria lol. resGlibusï Uvul- fol. ftsClifaiB , Hof
unko. COU3. Nsveb. 73.

R 3

II DKEL* XII, STOK,
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V. Gloriosa. Leliepraal.

Hoofd -
zesbladige ,

gegolfde , omgcboogene

«OT. Bloem , met een fchecven Styl, maakt de on-

derfchcidende Gcllagts - Kenmerken uit, van

de twee volgende Soorten.

Ckr'ufA
Leliepraal m^t Klaauwierdraagende £la*

fufur^a. den*

Zeer veele Afbeedingen zya 'et van decze

fthoone Oostindifche Blfiemplant, die te regt

den tytel voert van Pragtige Leliepraal. De

vermaarde Commrltn hadt 'er den naam

aan gegeven van hoveerdigt Zeylonfche Lelie,

't Is de Methonica der Malabaarrn, Junglang

by de Javaanen genaamd en Nienghala op

Ceylon, zo de Heer Bürmannüs aante-

kent. De P( rt'igeczen noemdenze Raiz d'Em-

pofe, dc Nederlanders Croejteen. Zie hier, hoe

de geleerde Hermannüs haar befchryve,

„ De Wortel van deeze Plant ^ die uit den

„ rorden een weinig fainengedrukt is, heeft

„ dc fi-:uur van een Winkelhaak , waar van

„ de

(i) Gkrlofa Fol. CirthiferJs. Sy/?. Nm XII. Gen. 4»S"

Veg. XIII. Gen. 4I3. P- *65>. H. Cliff: 42I. FI. Ztyl.-\ti,

R. Lfcji*. 19. Methonica AUlabatoram. Hebm. Lu^dk^ öl».

T. 6»$. PLUK- Alm, 149. T. Ii4. f. j. Lilium Zeylani-

II. p, i7«. f. 7. Mensfoni. H. Mgt. VU. p. 107. T»
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„ de hoek de vStenscl uitgeeft, 't Zyn Krui- W
dige, ronde, knoopig gctakce Ranken, drie -'^'^^el.

of vier Voeten lang, weike of op den Grond Hoorn-

,y kruipen , of by Siruikgewas en Geboomte stuk»

„ opklimmen. Aan ieder Knoop hangt een

j, vlak , glad, Blad, dat , twee of drie Vinge-

,) ren breed , en byna een Span lang zynde ,

3, uitloopt in eene lang geklaauwierde punt. ,

„ Uic het end der Ranken , als ook fomtyds

5, uit de Oxels der Bladen, komt een Steeltje

,i voort , dat een naakte Bloera draagt , wel

„ Reukeloos, maar ia aartigheid en fraaiheid

5, van Kleur alle andere Ceylonfche en Mala-.

„ baarfche Bloemen overtrclFende. Dezelve be-

„ ftaat uit zes fmalle Blaadjes , een halven

Vinger lang , die airtig gefalbalaad zyn eo

even zo veel geknopte Meeldraadjes , met

j, een driepuntigen Styl in 'c mijJen. In de

3, cerfte Dagen is de Bloem uit den groenen

j, geelachtig en hangt nederwaards als die der

„ FritiÜaria; vervolgens breidt zy zig uit. De
„ Bloemblaadjes , Meeldraadjes en Styl , keeren

zig agterwaards om , en krygen allengs een

„ Goudkleur , tot dat zy hoog rood wordende'

a, verflenzen. Als zy afgevallen zyn groeit de

„ Vrugt ter grootte van een Ockernoot , rond-

acht'g driehoekig zynde en drichokkig , die

ryp wordende zig cpciz toe drie Lcdcracli-

.„ ti^e Vliesjes
,
gevuld \r,n kleine ronde hoe-

„ kige Zaadjes , welke op twee ryëa geplaatst

,» zyo."

RS fë
IJ, DSEL, XII. Stok.
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V. In de Tuin van den Heer Beverning heef»

deeze Plant weleer gebloeid, ichreef Her*

Hoofd- MaNNüs nu omtrent honderd Jaar gelecden,

ïTUK. De vermaarde C o m m e l y n gafze ia 'c Inatfle

der voorgaande Eeuw aan 'c licht , onder de

Planten van den i\müerditnren Tuin, doch hy

merkt aan, dat de Stengels wei drie Ellen oi

honger groeijen (*) , naar de gefteldiieid van den

Grond, Hy beeldt de Bloemblaadjes wel een,

Vinger lang af» die cigcnchk op de kanten ge-

golfd zyn , en zig opwaards lanicnvoegen boven

de Meeldraadjes , welke met den Styl byaa ho-

ïiTontaal zyn uitgeftrekt , zo dat de Bloem zi^;

als een Vlammetje op een Rooftcr vertoont,

gelyk L I N N iE u s het xinnAeeldig: «tgedrukc

heeft, in de Aantekening v/ordt gezegd, dat

deWoftel naar een Driehoek dcx Wcrküedtn

gdykè (fiwmm fabriUs in 't Latyn doch 't

is blykbaar , dat men daar door een Winkel-

haak verüaan meet. De Bladen zyn famen-

trekkende , maar de Wortel is vergiftig , zelfi

in kleine veelheid gebruikt zynde, volgens Her-
mankus; daar niettemin de Malabaaren hem
voor een Tegengift houden. Misfchien hangt

dit van de bereiding » gwlyk in de Yucca ,

diCj volgens den Ridder, veel minderden by-

naam van Gl&riofa verdient (fj. (a>

(•) Cat,lis Orryt/ii zegt LiKN^US /« AïaKtts/a Altera; diC

is: de Stog een iie=n lang.

<t) Dc Tucta CUr,.U heb Ik in het IV. Stuk , blailz-

^ékc mcii vilden kan in layn VI, Stüb, blacU. ^V-»
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(a; Leliepraal met gefpitfie Bladen, ^ V.

Ale in Senegal huisveftcnds , ftelt LiN-fj^^j^_

NJEüs deeze voor , die door den fchrandereniTus. .

M I LLEii genoemd is , Gloriofa met Eyrond-
^jl*

Lancetvormige fpitfe Bladen, De Bladen \an r-mpiel

deeze waren niet geklaauwierd , de Bloeraqa

bJaauw» De Ridder liadtze niet gezien,

Erythronium. Hondstand.

Een Bloem , veel naar die van 't voorigeGe-

flagt gelykende 5 zesbladig, Klokvormig; wa^
van het Honigbakje befcaat uic twee kaobbel-

tjes, by dcD voet der beurtliDgfe Bloemblaadjes

aangegroeid; onderfcheidt die Geflagr.

De eeuigfie daar van bekende Soort (i) guoeit
j

natuurlyk in focimigen der Zuidohke ''•'^«^^-n^^^n"^'^^-^

van Europa, iD Virginie en Siberië. By dc be-c«iü.

fchryvers der Planten van Ooftenryk , Langue-'
ö^*''*""*

dok en Prcvrnce , vindt men 'er een diep fcil-

zwygen van, doch Ra y vondc het overvloedig

Mant. 62. T- Gloriofa 1

im e<c. GROS. rirg. iji. !

elv. iKchoat. II. p,
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V. aan den Weg van Tirrin naar- Afty in Piemon»,

^j"^ als ook in 't Gebied van Genua , in 't Voorjair

Hooin- aldaar bloeijende ; gelyk ]. BAniiiNUsby
CTUi. Geneve. Op de Jüra groeide bet fchreef L qb e l ,

die het uirgcfcoken hadt in 't Gebergte aan hec

Meir van Laufanne. Het komt, omfcreeks,

Jdria, in ruuwe Bosfchagiën voor, zo Doftor.

ScopoLi aantekent, die hetzelve aldus be?.

fchryft.

Een Vleezige , witte , kn;»wcrpige , ge-

„ fpitfte Wortel " [als een Honds - Tand aiTchet-

zende ,
gelyk T o u r n e f o r t die zeer fraiy

afbeeldt, en waarvan dit Kruid den Latynfchc»

naam by de meefte Autheureo heeft,] Wor-
telbhden , die uitgebreid 7yn , ovaakchtig-

^, gefpitstjVlakIdg , met Je Steelcn de Stengül-

j, omvangende. Deezc is ron J , boven 't mid-

„ den rood. De Bbcm eenzaam knikkende.

„ De bloemblaadjes paarfch , met de N igels

a, overlweks witachtig ptocn, cn een Vleczig

„ Honigvoerejid ruggetje hebbende , van hec

,i welke twee eveowydige ribbetjes opwaard>i

5, loepen. De MeeldraadjL's wit, korter dan de

roodc MecIknopj('^ , d'e eindelyk zwart wor*

den. £ca afvvyker.de Scyl, die den S[cmpel

„ ruuw hetft door nicnigvjldige zeer kleine

„ Tepelt jes. Het Vrugtbeginzel groen , Eyrönd.

Het Zaadhuisje Eyrondachtig "

Aanmerkelyke Verfcf eidenheden of vcrande-

Öngep komen in dit kleine Kruidje voor. De
Heer Hallkb , die de hoogte op cco half

Vqa
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Voet ftelt; hadt van den Botanist le Clerk
een Ajuinachtig Bolletje daar van bekomen , Uj^^^"
't welk in ééne Scheede vier Tandacbtig© Hoof».

Bolletjes bevatte. De twee Biaden merkt hy*"^^'^*

als Stengbladen, niet als Wortelbladen, aan-

Jn Europa valt de Bloem doorgaans paarfch-

achtig, maar ook wel geheel wit. By de
i31oemisten vindt men het met witte , roode ea,,

paarfche Bloemen. In Virginie komt het met

geele Bloemen voor eo bemint 'er Waterige,

glaatfen. Men vindt het in Siberië, even als.

by ons, met breeder of fmaller Bladen, eQ

nieteene verfchillcDdhcid van paarfche, Vleefch-

kleurige en witte Bloemen, zo Gmelin
aantekent , dk; opmerkt , dat , a's de Plant

gebloeid heeft, de Vlakken gemeenlyk van de,

Bladen af gaaru Die met Vleefchkleurigc

Bloemen zyn zeer zeldzaam , zo wel als eene

met volbladige Bloemen , welke dezelven zeer

fraay in Kleur gemengeld , geen teken van

Vrugtmaakende deelen en de Bladen geheej

groen hadt.

„ In 't vroege Voorjaar fzegt hy) bloeit

„ dceze Flant , en in de Herfst is 'er nie»

van te vinden. De Tartaaren graaven der*

3, halve , in de voortyd, de Wortels uit, ea

„ droogcn die , aan een Draad gereegen. Zy

„ ftampen ze en mengenze in Melk tot Pap,

^ of kookenze tot Bry in Vleefchnau Het

„ fchynt , inderdaad , dat dezelven een zeer

„ goed Voedzel geeven , komende my ook niet

II, DEEu. XII. Stoxs.
^
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Afdeel
^^^^^^^^ voor, inzonderheid met Melk ge*

ïü.
"

»» ^^^^ zynde. Nietkwaqlyk neerat menze ia

Hoofd „ plaats van KarftcDgen ^ waar mede de Gan^
zen , die men braaden wil

, doorgaaDs voï

„ geftopc wordvsn. bat zy dicnflig zouden zyn
om de Liiitwormen te verdryven , kan ik

naauwlyks gclooven; alzo de Tartauren, die

5, 'er dagdyks gebruik van maaken , niet wei«»

nig daar mede zyn geplaagd. Zo zy de

j, Minnelust opwekken, zal dit misfchien eer^

j, der van de Oprpanaiogin Lyf oatftaan,

dan van de vogtige en warme zelfltandig-

3, heid dec-'er Wortelen , met eenige fciicrn-

5, beid gemengd , geljk Lob e l wil : want ik h-j'?

5, 'er nooit iets heets of fcherps in waargeno-

„ men. Van Ibmmige Tnrtaaren worden zy
5» Besf, vsLü anderen Kandyk geheten.

Dat men djt Kruidje Satyrium -Erythromum
genoemd hebbe , komc van de gedagte eigen-
fchap en van de roode Kleur der Bloemen

,

die echter niet zo zeer uitmunt. Diosco-
RiDEs verzekert, dat de Wortel, geheel in

de Hand gehouden , de ï\l5nDelus: verwekt.
Anderen hebben zulks van deszelfs inwendig
genruik verhaald. De Icaliaanexi rceraenze Her^

> modoBylus , volgens Lobel. By de andere
Natiën van ons Wereldsdeel heeft bet geen
naam, dan die met den Latynfchen Dens Ca-
nis

, in 't Nederduitfch Honds -Tand , ovcr-
eenkomllig is.

T
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T u L 1 i' A. Tulp. ^
V,

Dk GeHngt orderfcheidt 2ig door eeneziss-
^i^lxi

bladige Kickwormige Bloera te hebben zonder stuk,

Styl. Hcc bevat de drie volgende Soorten,

Tu?p ma de Bloem eenigermaate kmk- r.

kende en Lancetvormige Bladen, '

r ^fll

Deéze Tulpen , die wild groeijen m vtr-

icheidè ceelen van Vrankryk en Italië, heeft

L 1 N N ^ r s van «Ie anderen afgezonderd , daar

hy ze te vooren ailen in ééne Soort begreepca

hadc. '. Men viodtze ook hier en daar , uit de

Tuinen vcripreid , in 'c wilde groeijen, in de

de middeiae en zelfs in de Noordelyke deelen

van Europa ; gelyk by Luodeo in Schoonen en

elders in SweedenjZO de Ridder aantekent. Van

de volgende of gemeene Tulpen verlchilka

zy, zo hy zege, door de Steng hooger héb*

ben en de Bladen fmaller. De Kleur der Blüe*

men is geel , van onderen groenachtig , met de

Blaadjes fpitfer. Naby de Bloem is de Sten-

gel

{i) TuUfia Ftore fubnutajtfe , Foliis Lanceoiatis. S^/f^

II .DIKL* 211. S-vm,
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V. gel geboogen en knikt voor het bioeijcn. Ook
^^ffkêl. ijQjneo van deeze,zQer dikwils, twee drie

Hoofd- Bloemen op éénen StCDgel voor. Maar in'

STUK. zonderheid kan men ze onderfchciden, doordien

de Meeldraadjes aan den voet zeer dun en

boven den vcec ruig zyn^ De binnenfte Bloem-

blaadjes zyn aan den rand ruig en de Bloem,

heeft een aangensamen Reuk.

Voorts komt hier in aann erking , dat zy laa-

ter op den Dag ontluiken dan de gewoone

Tulpen , te tien Uureo naamelyk , zo L i N-

SM VS in Sweeden opgemerkt heeft , en de

anderen een weinig voor agtcn. Haare Bloei-

tyd , in tegendeel , is een weinig vroeger ,

komende tusfchen die der Vroege Tulpen en

der gewoonen. in.

De Haller , die deeze Wiide lulpen niet

^JJif"*voot eigentlyke Inboorlingen van Switzerland

hielde , hoewel zy hier en daar in de Velden

oraftreeks Bern voorkomen, merkte op, dat de

Wortel fcherp is cn van een kwaadaartigea

Reuk, Braaken verwekkende (*), Linn^eus,.
jDieitemin , haalt uit P a r k i n s on aan , dat

de gekookte Bollen , met Oüe en Peper gege-

ten ,
fmaakelyk en heilzaam zyn (f")- Dit zege

hy van de Bollen der Wüde Tulpen. Aan-

^aan-

tUll inchoat, lTp!°'i«."
" ^^'^

ft J Bulbi coQ:\ , cum oleo & Pigete adfumti ,
fap:ai cc

^utaies lunt. Parkins. Fl. Suee, uw.
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gaande de Tulpenbollen , in 't algemeen , is 't V.

bekend , dat de Rotten cn Muizen naar de-

zeiven zeer gretig zyn. „ Of zy dezelfde krag- Hoofd.

„ ten als het Satyrion hebben, weet ik niet dat «tl'k.

„ iemand tot nog loeonderzogt heeft , zegt Clu-

„ sius* Joh. Muller. , een Weener Apothee-

„ ker , heeft veele Tulpenbollen , even als de

Wortels van het Standelkruid , gekonfyt , weN

^, ken ik veel zoeter en aangenaamer van Smaak

„ bevond, dan die: doch of zy dat gene doen,

3, 't welk aan dczelven toegcfchreeven vrordt ,

„ heb ik nog niet vernomen," Pabkinson
fchryft ook , dat hy de Wortels der Tulpen

met Suiker gekonfyt hadt, gelyk men die van

't Eryngium en Orchis doet , en dezelven

niet minder lekker bevonden dan die van 't

Eryngium; doch of zy cenigc Veneriaalc kragt

hadden , wist hy zo min als Clüsius , en

hadt het ook van anderen niet verfiaaoi doch
dagt, wanneer 'er iets zodanig in de Wortels

van Orchis plaats had , dat zy dan ook daar

van geers;jins ontbloot zyn zouden (*;.

Iets zonderlings, ten opzi^c van dit Onder-
werp, brengt de gezegde Clüsius te berde.

Na dat hy zyne onkunde , of de TulpooHca
in kra»ten met de Wortels van het Standel-

kruid overeenksvamen , a!s gemeld is , beleeden

hadt, vervolge hy dus. „ Voor eenige Jaaren

zou

() RA?
,

fl:j?. riant. \l p. uta.

H, DEIL. XII. St«5,



,j Z'ó\i een Antwerps Koopman iets zekers aan-^

,5
gaande dit ftuk hebben kunnen befluiteo.

HooFö- „ Deeze geen klein getal zodanige Bollen, van

STUK» 2yne Vriend , uit Ko'^fhntinopolen ontvan*

gen hebbende met Zydea Stoffen , meende

dat her Uijens waren en liet *er eenigen Vao>

„ op de gewoone manier gekookc , raet Olie en

„ Azyn zlg tot een Avondmaal bereiden : de

5, overigen begroef hy in de Tuin , lusfchen

„ Kool en ander Moeskruid , daar zy , ver-

„ waarloosd, allen in *t kort vergingen; uitge-

3, nomen eenige weinigen » welken een Koo--

j, man van Mechclen , genaamd Georgius R : .

„ die een groot Liefhebber van de Kruidku..

3, was, naar zig naii] ; wij'"s v]y'- cv) /

„ wy verfchuldigd zyo , dac wy vervo:.^...

3, onze Öogen in een aangenaame verfcheiden-

beid van derzclver Bloemen hebben mogen

„ verlustigen CJ'\

é
"^^^^ Qverendfiaande Bloem en

CefairLla. Eyrond • Lancetvormige Bladen,

Hifi. 213. DOD. Pempt. 131. Lilio - Narcisfus feu Tulipaa

varioruin colomm. LoB. li* l%S - ijy. WEINM. Krutdk.

Tab. N. 98^-997.
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t)eezc zyn de Gewoore Tulpstiy wier benaa-

ming, in dé Europifche Taaien, gelyk de Fran-
^"^^Y^'

fche Tülipe, van het Uryn TuUpa sfkomflïg hoof^
is, dat Gesnerus, in den jaare ijöo, eerst >tüx«

in tre'n gebragt heeft. Men wil het7e]ve af-

leiden van den Turkfchen Tulband, hoewel de

Bloem daar weinig naar ge'ykt. Het Gemeen

roemfze Tulpen , doch de Geleerden Lelie'.

Narcis/en zegt C L u s i ü s. By de Bloemiften

hcettn zy hedendaags Tulpaanen.. Welken naam

zy by de Ouden gevoerd hebben , is nog te

raaden, MooiJyk zyn zy hun , als omtrent

den gemeldcniyd, eerst, uit de Turkfche Lan-

den in ons V\'erclddeel iBgevoerd zynde, niet

bekend geweest. Haar natuurlyke Groeiplaats

ftelt L» NNiEüs in Kanpadocie. Raowolf
vondt 'er verfcheide by Aieppo in 't wilde ,

en met geelachtige llreepen op den Berg Li.

bacon.

Een voornaame onderfcheiding der Tulpen is

in Vroege en Laate , van welk(? beiden men
een verbaazende verfcheidenheid van Meuren
hccfc. In de eerften hadt C l y s i d s dezelve

zo groot opgemerkt , &h in geen andere Bloe-

men, zegt hy, dan misfchicn in de Papavers,

grooosr was. Men weet , dat zy veel laager

cn kleiner vallen dan de Laate Tulptn , met
v,e:kcn,zy anders in Gewas veel overeenkomst

hebben. Zie hier , hoe hy dezelven ten opzigc

VBO de Kleuren onderfchcidde.

De
II. D»KL. XII. STUK.



Zesma»nigeLelië-

V. De Geele komt naby aan eenen Goudglfin^-

^Tu"^* ^® ^^^^^ ' '^^^ Nagels der Bloembla-

Huo - den zyn doorgaans Goudkleurig; de Reuk is

STUF als die van verfch Wafch»of ook van Saffraan 3

Tulpenf* ï'onityds in 't geheel geen of zeer flaauw.

De Kleur der Roodj is nu hooger, nu blee-

ker cn zeer bevallig, of cok niet fraay eQ

flets: de ïs^agels der Bloembladen zyn of ge-

heel geel' , of als met ecnig flaauw Rood in

het geele befprengd : in fommigen befmet flegts

een zwarte Vlak het midden van den geelea

Nagel ^ in anderen een groote, zo dat van hed

Geele flegts een ftreep , den zwarten Nagel

omringende, gezien wordt. Somtyds zyn die

Nagels zo groot , dat zy de helft der Bloem-

bladen bcflaao. Deeze hebL3en den Reuk wel

eens aangenaam , als van een Oranje -Appel 5

doch meestendeels zeer flaauw, cn eenigermaa*

te naar den Stank der Papaveren gelykcnde.

De Witte Tulpen zyn geheel wit , dan dat

de drie buitenfte Bladen aan de rug iets Afch-

graauws of fomtyds ook iets blaauws, daar on-

der vermengd, fchynen re hebben. De Nagels

zyn geel , de Meeldraadjes en derzelver Knop-
jes bleek.

Van de Paarfchen zyn eenigen of donkerer

en Violet- of Amethystkleur ; anderen als de

Bloem van de Peonie, of r^ok bleeker , naar de

Provencie * Roozen gelykende; fomtyds ccheel

witachtig ; doch allen hebben zy de Nagel?
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én de Mcellraadjcs f;f bleek of .fvcd von Kleur
.^j,^;^^^

hoewel fomniigcn ook de Mcelknopjes zware
j^j,

m derzelver Steeltjes cis mee ecnig Roet be-HooFDj

fmer. Men vindtze iosgelvks ruikende en zoii*^^"^' .

eer Reuk.
^

De Bonte 2yn zeer menigvuldig i ^ant het
'

Zaad, van alle vroege Tulpen, in den Grond;

cevallen of gezaaid, brengc zelden Jongen voort

'ie de Kleur der Ouden hebben, verbasterende

1 rfcheide Kleuren, zelfs dikwils in 't Geel»

.IC Witte , nogth3tis , heeft my de Onder-

rug geleerd , komen de grootlle Verfchei-

_ nhcden van Kleuren te voorfchyn. Uit Zaa*

den van eencn zelfden Bol , te gelyk in dé

Herfst gezaaid, kreeg ik in 't volgende Voor-
janr eenige Plantjes , die na 't vyfde , zesde

^

zc\ endè , ja fommigcn eerst na het ngtfte en

tiende Jaar, bloeiden, en derzelver Elocm was
of geheel wit, als die der IMocder- Plant, en
Vvit bont , of geel en geel bont, of rood en
rood, nf paarfCh en paarlch bont. Ik zal alle

Oec/.e Vcrfcheidenheden van Kleürcn, zo veel

doenlyk is, tragten op re gecven.

De Bloem der Gsel bonte , uitgefpreid, ver-

toont zig I. In de ter(Ie Dagen fomcyds ge-

heel geel, op den vierden eü vyfden van bui-

ten roet roode ft reepjes aan de kanten der

Biaden , doch blyft van binnen geel , met de
Nagels Roetachtig , de Mcelknopjes fomcyds

geel, dc Meeldraadjes bruio. i. Somtyds zyö
de Bloembladen van binnen met roode Streé-

s pje*
lU DEEL. Xlt. StÜR.
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V. p]ei getekend, die byna tot het end uitloopen;

lll^ met de Nagels Goudkleurig , de Meelknopjes

HooFr- bleek. 3, Men heeft *er met de Bloembladen
STUK. van buiten rood , van bicnen rood geftreept.

^*^\ 4, Ook komen 'er voor, die de buitenfte Bla-

den op de run; geel hebben, aan de kanten rood

gcftreept , van binnen hoog rood , zo wel

als de binncnfte, doch dceze geel gcltrcept ,

met de ^.IcelkDopjcs ywarcachtig en derzel-

ver Stedcjes geel ; de Nagels zeer groot en

Goudkleurig. 5. Anderen zyn 'er , die de

drie buitenfte Bladen fpits gepunt hebben en

geel , met paarfchachtlge randen, van bicnen

rood geftraald; de binnenfte rond gepunt, van

onder tot boven met rcode Strecpen, maar aan

de randen geel; metgrocte gecie N.fgels, Meel-

draadjes en Knopjes, aangenaam van Reuk.

6. Dan kómen 'ervoor, met de buitenfte Bla-

den ook rond, van buiten geheel Goudkleurig

,

maar dc randen en van binnen geel , met eenig

rood^ een weinig ruikende. 7. Ook m.ct alle

de Bladen rond gepunt , aan de rug tot het

end geel , met Goudkleurig roode randen en

getle Nagels , die het halve Blad beflaan ; de

Mceldrandjcs geel , en ; 8. Die blecker zyn >

met de Meeldraadjes cn Knopjes alleen verfehillcn-

4e. Deeze beide laatftcn zyn ook niet Reukeloos.

Van de Rood bonte Vroege Tulpen zyn door-

gaans de buitenfte Bloembladen fpits , de bin-

nenfte rord gepuDC. i. Somtyds hebben dezel-

ycn grootc Goudglaczige randen , en groote
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ideële Na?;els , de Meelknopjes of zwart oFJ^^^^^^

flets paarfch en derzelver Scecltjes als met Roet III.

befmer. Zy ruiken taamelyk wel. a- Sonwy- ^Ijx^fD.

len hebben de buitenftc Bladen van buiten"''
^J*^^^

geele randen en zyo van bioneti bleeker rood

;

de binnenfte insgelyks miar met breeHer gee-

le Randen , waar het rood Straalswyze in uic-

foopt, gelyk in de bu>ten(te - Bladen : de Na-

gels geel, de Meelknopjes Afchgraauw.s.Ook

komen 'er van deezen aart voor , die bleeker

Menie -Kleur zyn. Dtczc heiden hsbhcn ook

tenigen Geur. 4. Aoderen hebben de buiteofte

Bladen op de rug geel , met Bloedkieurigö

Itreepjes en gccle randen | de binnenflen byna

geheel rood en Goucl\leurig gezoomd , vatt

binnen meest gècl , zo vvcl a's de Nagels;

de iMeelknopjcs zwart. 5. De liloemb'aaen

van anderen zyn allen gcfpitst, de büitenftea

op de rug geel, voorts Bloecïkleurig , maar de

randen geel ; van binnen met Bloedftrecpen

over 'c geheel, doch geel gerand; de, binnen-

ften vao buicen geheel Blocdkleurig
j geel ge-

rand , van binnen geel , doch omtrent het mid'
den als een roode Ster hebbende. 6. Vatt

fommigen , die ook gefpitfte Bladen hebben,

zyn de randen Goudgeel , het overige rood,

behalve de rug der buiten fte Bladen, die eeni»

ge Goudgeels Streepjes heeft. De Nagels ea

Meeldraadjes geel , de Knopjes zwart , gelyk

in de beide voorgaanden. 7. Van fommige» zya

de buitentle Bloembladen fpits, de binDenfteo

S a lODd,
U. tIEEl.. XII. STUK.
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V. rond ,
geheel rood , maar de randen Goudkleur

,

AfD£EL.
jjjg straalswyze in 't roode uitloopt ; de buiten-

HooFB- ^® donkerer, doch allen van binnen meerGoud-

sTUK. kleurig; het overige als boven. b\ Ook vindt

Tulpen, men 'er die zeer fch.on rood zyn, met kleine

Gouden randjes ; de Nagels geel , de Meel-

draadjes a!s met Roet befmet en de Knopjes

flets paarfch.

De Wit bonte hebb2n of alle de Bloembla-

den aan 't end gefpitst of de drie binnenften

rond. In fommigen i. zyn de buiienftc t(:i

aan de punt toe byna geheel wit , dochpaarfch-

achtig of Vlecfchkleurig gerand , de binnenilca

meer paarfch : de Nagels geel en verder wit-

achtig, de Meeldraadjes cn Knopjes geel. i, In

anderen zyn de buitenile Maden witachtig van

rug , met paarfche ftreepjes , voor 't overige

purper QÏ incarnaar ; de binnenften geheel paarfch

;

vic Napels en iMcxldraadjcs j^eel. 3. Henigcn

hebben de binnenlle iJladen donkerer paarfch

dan de buitenfcen , die ook wit gerugd zyn;

de Nagels geel geftraald j de Meeldraadjes

bruin , met zwarte Knopjes. 4, Somtyds heb-

ben de buiccrfle Hladcn randen, die zo wel als
'

de binnenden geheel Vlecfchkleurig zyn. 5. Men
vindt 'er ook , die dc bioncnfte Bladen geheel

wit hebben , zo wel als dc buitenften, doch

beiden met pacrfchachtirre Streepjes getekend.

6. De binnenftc Dlocnibladen komen in fom-

migen van buiten pa rfch geftraald voor, zo

wel als (Ie buitenftc van binnen ; alles voor *c



overige wit, 7. An-tren hebben dc Iriitenrcon V.

gebee! wit, dc binncnfjen met ecnige paarlche^'^j^j'''^

fcreepjes aan den rand ; de Nagels zyn peel ? Hoofd-

de Meeldraadjes en Knopjes bleek. 8. Mcn-Tuic.

vindt 'er , eindelyk , die alle de Bloembladen T'^^f**.

VleLfchkleurigen Zilverwit gemengeld hebbsn,

mee d& Meelknopjes paarfcliachtig , de Draad-

jes en Nage-s wie.

Vaa de Paarjch bonte kcmeo 'er voor met

alle de Bladen fpits , ook met alle de Bladen

rond aan 'c end, en met tweederley Bloembla-

den. I. Van de eorften hehlxn fommigen in 't

geheel de Kleur als der Peonie-Roozen, mec

witachtige randen; de Nacels en Meeldraadjes

geelachtig , de Knopjes zwart. 2. Men vindt

*er ook , die van buiten grootendeels paarfch^, ^

van binnen Vleefchkleurig zyn m-t wiccchtige

randen , de Nagels , Draadjes en Knopjes geeL

3. Met fpitfe Bloembladen komen 'er ook voor,

die vnn binnen en buiten geheel paarfch zyn,

met witte randen en geeleiNagcls , de Meelknop-

jes in't eerst paarfchachtig , vervolgens, wan-
neer zy omgekeerd zyn, en giapen , met geel

Stuifmeel befprcngd, 4. Nog van den zelficfen

aart, die donkerer paarfch zyn, met witte Na-
gelen. 5. Anderen bleeker en levendiger

paarfch, insgclyk wit gerand, de Nagels bleek

groen, de Meeldraadjes ywjrtachtig m:t blee-

ke Knopje?. Van decze is doorgaans dc Bloem

met Reuk , van de anderen , zo wel als van

alle de volgende , Reukeloos. 6» Men heefc

S 3 !er
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paarfch , met gvoote witte randen , de Nagels ,

Hoo D- Meeldraadjes en Knopjes geel. 7, Van fommi-
STUK. gen zyn alle de Bladen voorzien niet groote

^*^P«»' witte ronde punten , vcor 't overige donker en

glanzig paarich^ de Nagels geel mee een witteu

l<ring » de Meeldraadjes geel , de Knopjes

bleek. 8. Van fommigen zyn de binneofte Bla-

den eenigermaate gerond cn bleek paarfch, van

binnen byna geheel wit ; dc randen van allen

wit en groQi, de Nagels , Draadjes en Knop-

jes geel. (>• Nog vindt men 'er, wier buiten-

fte Bladen gefpicst zyn en omgeboogen , van

buiten donker paarfeh ; de binnenften rond en

bleeker j bciJen met groote witte raftden en

.van binnen a's met een pasricht; krin;^, degCi

l^lfe Bloem in 't midden omringende; de Na-

fish fjcel met een witten zoom , dc Meel-

draadj( s ook :^rel en de Knopjes fiets paarfch.

10. TmiolI' !. -/yn 'cr ock, ^met alle de Bladen

?.a- . ' n de dne "buitenften van

1 n t-net groote witte randen

1 cel w it , uitgenomen een

midden van de Bloem;

: ovxn , de I^keldraidjee

w::rchryving van de Ver-

ich-io-iii.- .-.i Vroege Tulpen dus breed-

voerig op , om te doen zien , met welk

een caauwk^riijihcid de groote Kruidkenner

C L u & i u s zulks voor twee Ecuwen reeds

heeft
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nagegaan en waargenomen. De vermaarde V.

TouRNEFouT heeft zyne meer c^ai veertig ArnKeL;

Soorten ten deele van hem ontleend , op 'c voet- r-ïooro-

fpoor van Baühinus, die veeion u t den stdr;.

Eyftettcr Tuin daar toe betrokken heeft. Ie-

genwoordig komen deeze zo ze-er niet in aar,-

merkipg als de anderen, waar van Closiüs
aldus fpreekr.

„ De Laate Tulpen groeijen veel hooger , Laare

mot een Stengel van eeu EUe en fomtydsdrie
'^^^'^

Voeten , die dikker is enficviger, rond en

5, .gevuld , van buiten ais bedaauwd met een

„ fyne gryze Wolligheid. Zy wordt overhocks

„ van vier , fomtyds vyf Bladen omvat, dié

3> gekield zyc. fteviger dan in de Vroege Tul»

pen , dikwils opftaande, en met de randen

„ fomtyds zodanig gcboo^en , dat zy uitge»

3, hoekt fchynen te zyn ; füiiityds in geenen

„ deele. Op den top der Stengel, die doofr

„ gaans een Voet of langer, ja fomtyds eca

„ EUe , naakt boven de Biadcn uititeekc , zit

„ een enkele groore en lacgv/erpige Bloem ,

„ hol als een Beker, uit zes Bladen beftaanr

„ de , welke de uiterfte tippen vo^omeD ge»

„ fpitst of rond, of de drie buitcnften fpi s»

„ de drie binnenften rond hebben , even als

„ in de Vroege Tulpen, en het omgekeerde,

„ Het ZaadhoofJje is, even a^s in d:c, diie-

3, hoekig , Vliezig , dikker ten gvoociten dcc-

» Ie, en buikig uitpuilende; 't welk, van bo*

ven gaapcnde , zes rycn van platte Kraak-

S 4 ,» bcc'
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Afdeel
Zaaden

, die ros of roodachtig eti

* „ grooter dan in de vroege 1 u'|>en z\ n , ver-

EooFo^ j, toönt. De Bollen zyn eveneens ; maar d^or-
""^

5» gaans langer en grooter. Verder komen zy

3, daar mede overeen."

nZdcP'
^^"^ ^^^^^ ^^'^^ ^''^ Si-oote Kruidkenner zo

vcele Verfcheidenheden in Kleur niet waarge-

nomen; daar nogthans dezelven hedendaags

ontelbaar zyn. Die moet men aan den onge-

racenen iever, mee welken de Bloemiften zg,
federc zynen Leeftyd

, op de kwt eking der

1 ulpen toegelegd hebben , dank wyten. Of
men kan hec toefcliryven aan de uitzinnig-

heid, met welke de Licfhebbery der Tulpen,
in het voorftc gedeelte ('er voorf^aande Ecu»

we, in dit gedeelte van KiropT, zn!anif^ iQii

tJOp gevyzeld werdt , dat het Gebouw eer latig

moest inftorten en in zync Val den welvar:?::

van vcclc FUiishoudin,cron vtrp'ettcrJc.

Ik bedoel dien fpooreirio/cn 'J ulpcn-Han'lcl,

welke, zo men wil uit VrnnkryK afkomfL';' ,

indcjaaren 1634 tot 1637, in verlcheide llnl^

landfchc Steden , gedreeven wcrdt. Men ziet

'er te Hoorn nog een gedenkteken van , in re

Voorgevel van een Huis, th::n^ vcelc jaarcn

tot een Roomfchc Kerk gediend hebbende , 'c

welk (zo men zegt) verkogt is voor drie Tul-

pen , aldaar afgebeeld. Doch dit is niets , ia

vcrgelyking van andere Pryzcn. Dat een Pond

ïogenaamde Franfchc Kroaccn Bollen, voor

twaalf
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twaalfhonderd Guldens verkogt werdt , zegt V.

ook weinig. Men rekende hit Aas van fom-'^^J'j^'"-

mige Bollen op vyf tot tien Guldens. Dus ^oof'd-

wcrden vierhonderd Aaxcn van een Tulp/^uft.

welkc men Admiraal Liefkens noemde, verkogt

voor meer dan vierduizend Guldens ; twee-

honderd Aazen van de vSempcr Auguftus Bo!

,

voor vyfduizend en vyfhonderd Guldens, dat

is meer dan vyfentwintig Gulder.s het Aas on

het Loot zeshonderd zestig Guldens. Want
toen waren reeds aan verfcheidene van do

fraaist geachte Tulpen mamcn gegeven.

Men lette eens, in hoe verre die Pr\s de Waar-

de van Goud , Paarlen en Eiele Steenen over-

trof. Onbe(chryflyk zotte Koopmanfchappen

werden 'er ook ten dien opzigte gedaan. Zeker

Pcrfoon hadt gekogt een Viccroy , die in dc

Aarde geplant' was , voor negenhonderd Guldens

,

welke een ander van hem overnam, mfds hem
vereerende een Kleed , zo koftelyk als hy bc-

gccrcn zoude , en nog , wanneer de Leve-

rantie gefchiedde, ccce Som van duizend Gul-

dens. Ook werdt zo een enkele Bol verkogt

voor twee Lasten Tarwe, vier Lasten Rog-

ge, vier vette Osfen, agt Varkens, twaalf

Schaapen , twee O xhoofden Wyn , vier Ton-

nen agt Guldens Bier , twee Tonnen Bo:cr,

duizend Ponden Kaas , een Bed met zyn toc-

behooren , een pak Klecdcrcn en een Zilve.

yeq JBekcr , alles tc famen vyfemwlntighon-

S 5 derd
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V, derd Guldens waardig C*> De Sempcr Au-
AfdeeI" guftu5,-Bol, anderhalf Viercndcid Loots zwiar

,

Hooi'o- ^^^^^ verkogt voor de ,8091 van tweeduizend

sTyK« Guldens , onder beding , dat de geen , die ze

Ti4pin. gekogt hadt, dezelve niet zou mogen aan een

ander overdoen , zonder toelleraining van den

Verkooper ; die , verneemende., dat dc ander

zyn woord niet gehouden hadt, daar van drie

Bollen verkogt , voor de Soinme van dertig

duizend Guldens Bankgeld (f).

Tot zulk een ongelooflyke dolheid was die

Windhandel , ook tevens tot andere Bloemen

overflaande , in 't Jaar 1637 geüeegen , dat men
den 5 February van dat Jaar , tc Alkmaar op

de

ft) MOKtlNQ. U'Mtre Oefening Mtr Planten. Qiiarto. p.
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t!e nieuwe Schutters Doelen , voor de Erfgc V.

naamen van zekeren Wouter Bartholomeusz,
'^^IjY^'

die Kastelein in dc oude Doelen was ge-Hooyo.

wccst , in opcnbaare Veilinge verkogt heefc

,

ter Somme van negentigduizend Guldens aan

Tulpenbollen. Een eeoig Perfoon cc Amller-

dam hadt n:et dien Handel , in vier Maanden

tyds, meer dan zestigduizend Guldens gewon-

nen. Huis en Hof, Landeryën of Goederen,

niets kon daar tegen opweegen. Twaalf Mor-

gen Lands , in de Schermer by Alkmaar gele-

gen , werden gebooden voor eenen Tulp-bol

,

die daar vo^r niet was te bekomen, 't Gemeen-

fte Volk hadt zig , even als omtrent honderd

Jaaren laatcr met de Adtiën gebeurde, indien

Handel gemengd en fpeelde den ba is zndanfg
,

dac Luiden van Vermogen , in 'c be:-;in van

*t laatstgemelde Jaar, den aanftaanden Val van

deezen Windhandel voorziende , beflootea een

fpaak in 'c Wiel te tteeken. Want veelen

v/aren buiten ftaat om de Bollen , die zy ge-

kogc hadden , te bctaalen , en daar uit fprooten

Regtsgediogen , welken de Regeeringen der

byzondcrc Steden weigerden uit te wyzen.

Hierom troffen de Bloemisten , van alle de

Hollandfche Steden , binnen Amrterdam verga-

derd zynde , den 24 February van dat Jaar ccn

acccord , dat alle Koopcn van Tulpen , die

voor het end van November 1636 gedaan wa-

len, ftand zouden houden; doch van de laa-

te-

il. D««i.. XII, STülfc
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V. teren zou de Kooper mogen aflbppcn, miJs

^^^j^j^'" tien ten honderd aan den VerkoopergtcvCüd^

,

Hoofd- voor rouwkoop, en hem dc
, Bollen. laatende.

STUK. Tot beveftigin::^ hier v;in kwain den 27 April

T-ulptn. een Plakkaat dtr Stnatcn van [loüand en West-

friesland aan 't licht , cn dus raakte die dolie

Handel in 'c kort zoianig te riet ; dat men
een Bol voor vyftig Guldens koopcn kon , die

over de vyfduizend gekcst hadt. Sommigen

hadden 'er zig , gclyk naderhand inct de Akriëa,

door verrykt , anderen waren 'eïarm door ge wor-

den , en de meefiien van 'c Gemeen , die zij^

"daar in geftoken Indden, hcrdagicn met hart-

zeer hunne voorige wecidc cn^verlits van tyd,

Dceze Handel betrofinzcndcrheid.de Laate

of Gewoone Tulpen, w ar v^n mca, als ge-

zegd is 3 voor twee Eeuwci maar weini;Te

Verrchèidetheden kende. Cl i us hadt 'er

ilegts GeeJe of Goudkleurige en Roodc van

gezien , die docr *c znaijen hem ook weinig

veranderingen voortbragten. Munt in g ken-

de meer dan driehorïderd byzondere anrtige

Soorten van Tulpen. By Wei nma nn vindt

men, op zesricn Phaten, tusfchen de veertig

cn vyftig van dc aartiaficn , ract natuurhke

Kleuren afgebeeld. Menonrlerfchcidtze, hoofJ-

• zaakelyk, in Franfche Kroonen , die Bloedkleu-

rig jood zyn met Goudgeel of met wit; (een

fraaije Tulp , bevoorens in veel agtinge ge-

weest , doch thans geheel vcrfmaad ;) in Ba-

gmtUn en Bybloemen , die dcDkcrrood of paarlch

zyn.
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2yn, met wit, flrccp- en vlamrwyz e gemengd : V.

en in B'fardn, die meer dan tv% ee- Kleurig zyn Afdeel:

of in 't ^cc\ c:a roode vallen , vcrwardclyk ge- Hoofd»
mengeld, ten minfte geele Gronden hebben. De «tuk.

Bagiietten ,ook witte Tulpen genaamd, wegers

haaren witccn ,Grond
,
zyn de zwaarfle en groot-

Itc, met de diküc Stengels of Steelen, waar

van misfchicn de naam afkomffig is. Op dee-

ze is, in de Inaifte jaaren, Ivcr te Lande, de

TReeCte Liefh'jbbery gevallen, en da byzonde-

re fchakeerini» van derzelver Kleuren, naauvv-

lyks dan voor dc Liefhebbers van Mora on-

derfcheidelyk , heefc honderden Naamen doen

uitdenken , op welken zy worden verkogt en

geliefkoosd.

Omtrent de Tulpen , in 'c algemeen, moet mea
aanmerken , dat dezelvcn , door zanijcn verme-

nigvuldigd , gelyk men thans noi, wel in Bra-

i).int , Vlaanderen en Vrankryk , by de Kloos-

terlingen doet , meest Eenkleurigen voortbren-

gtn. Zeldzaam is "*t , dat men, meenige Jaa-

ren toevens , iiic de duizend Bollen, twee of

drie krygc , die van goede verwa^ting zyn ,

uitmuntende in zwaarheid van Bloem, fchoon-

heid of ftcrkte van Kleur, en hooge Steelen.

Zodanige Eenklcurigen , uit Zaad geteeld
, nog-

th?.ns , heeft men onderlcheiden door de alge-

meene bc'na'imin 'cn van Bagustten primo , Ba-

guetten Kig^ritts , Incmparables , Interpoorten ,

Triumphes de VlUe , Secunies , Grand Fiolet-

un , Beauregards , Droinedarisfen , enz, Uic

11- DiW., XII. STUK.
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V. zodanige Eenkkurigen zyn , allengs , oneindige
^
'lïf

veranderingen voortgekomen , die in de Afzet-

HooFD- zeis of jonge Bollen wel ftand houden, doch

B^"^- ook fomtyds vcrloopen. Hec onderfchcid bc-

JW;m.
^^^^^ j^^.jjj alken in de fynhcid van het werk

cn de zuiverheid van dc eene boven de andere:

want in de Eaguetten en Bybloemen is , als ik

gemeld heb, de Giond altoos vrk, metzwrarce

of bruine of roode of incuinaace Streepen door-

weven. In de Bifarden , uie den Grond geel

hebben , kan raeer fpeeling van Kleuren waar-

genomen worden ; om dac zy 'er dikvvils meer

dan twee en de tekeningen verwarder hebben.

Men acht die genen onder dezclvcn hoogst ,

waar in de Kleuren fterkft zyn , en tegen

malkander het meeftc aff.cckcn, voonl v/.n-

neer de werking wat regelmaaiig is. Even zo

is het met de Vroege Tulpen insgelyks gele*

gen.

Natuurlyk grocijen de Tulpen met écue en.

kele Bloem op een Steel of Stengel ;miar men
heeft 'er ook met twee of drie Bloemen , dac

in de Wilde geele Tulpen, voorheen befchree-

ven , gemeen is. Het komt in de anderen

fomtyds , doch zeldzaam voor. Voorts heefc

inen veelerley Tulpen die dubbeld of volbladig

zyn (*> Dan komen *er ook voor , van cene

f*) De manier om zodinigen uIcEnkelde te teelen , is om-
fnadig daoi den geleerden Heer Doktor Hill voorgcftcld,

ttz»itc (/"trhtrndtUHitn , bladi.^éy. ïl, -^5.



iMftreufe of wandalcigc figuur, 'c zy zulks in V»

de fcheefheid der Bloemen , de onccnpaarig- Aidfsl.

heid van Kleur der Bloembladen, of derzelvcr Hoofd-
byzonderc Ichikking plaats hebbe. Men vindc «tus.

*er , die de kancen der Bloembladen diep inge- ^"(t**"»

fneeden en met cene gekrulde Franje bezec

hebben , 't zy rood en geel of rood en wie

,

of anders gemengeld. Ook zyn de groene

Tulpen, die de randen der Bloembladen rood

en wit hebben , zeer aartig.

Wy hebben de Tulpenkennis , die reeds voor

twee Ecuwen plaats hadt , befchouwd co ge-

zien, hoe de dolle Handel, die voor bynaan»

derhalf honderd Jaaren indezelven plaatsgreep,

allengs is in verval geraakt. Nu zil ik nog

een Schets geevec van den tegenwoordigeii

ftaac dier Liefnebbery , welke voor die der

Hyacintheii federt heeft moeten wykcn. In de

Blqcmkweekery van den Heer Dirk Vöör-
HELM, de Buiskool genaamd , te Haar-

lem , die federc veele Jaaren door geheel Eu-

ropa beroemd is geweest, door menigvuldige

verzendingen aan Keizerlyke, Koninglyke en

Vorftelyfee Hoven , zyn thans te bekomen

Vroege TvLf-kAJfEHtgeel en roei
, 27 Soorten

flreepe^i, . 7»

JI« DUL.ZII. STin,
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en Kerjen. kleur

lette Strespen,

— BaguettsnRi-

31 '

Incemparahles, 23

^geelmet Oran.

je ofKerJenklei

Dit maakt een getal van négendhalf hon-

derd benoemde Tulpaanen
, tcrwyl zy rog vec-

le ar deren , daar van verfchillende , hebben ',

zonder naam : zo dat het getal der zogenaam-

de Soorten , tegenwoordig bekend , ver over

de duizend is. Onder deeze zyn de meeften

thans, zelfs fraaije , voor een Daalder of een

Kroon, de bloeibaare Bol, te bekomen. Eenige
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Veinigen, van de uitmuntendllcn , gelden "^^S^^^^g .

toe tien a twintig Guldens
;

gclyk de Guldé
^jjif^

Zon met geflrecpte Bladen, onder de Vroege Hoofd-

Tulpen 6; Dordrecht Royal reStifié , ceder de

Baguetten, 15, Duke of Grafton extra , 8;

Mof Oofienryk 6 , en Reine d'Hongarie extra 5

Gulden. Onder de Bybloemen fchynt nog wel

de grootfte Liefhcbbery te zyn. Daar van

vindt men by hun verfcheidene op jo, 12 en

15 GülJens de Bol , gelyk Roy de Pegu ^ Ro*

fe Parel Schaap, Rofs primo ; en Frince d'Oran-

ge , ondtr de Bifardcn , cp 23 üuldens aange-

tekend. Zy hebben ééne daar van , Sans Rival

genaamd
, geftcUl op den Prys van ico Gul-

dens

De Bloeit yd dtr vroepe Tulpen is op dcü

blooren Grond in Maart, die der laatere Tul-

pen in Mey , naar een g( woon Saizocn gere-

kend. Maar men heeft 'er ook als middeiflag-

tig, die tusfchen beiden komen, en van dceze

zyn injgelyks menigvuldige Vcrfcheidenheden

»

Eiec alken in de Kleur, maar ook in de Sta-

tuur ; alzo 'er grootcrc
, niiddelüag en kleinere

van zyn , welke laatltco niet meer dan een

Voet hoog groeijen , hebbende een veel grooter

Bloem, dan de vroede Tulpen, naar welken

zy anders in geftake wel wat gelyken.

De

n N.anielyW de tep,enwoordige B!oem[5ten in de Buis-

II. aWiL. 211. STWé
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V. De Tulpen leveren wel, door Afzetzels of

^'Jjr^'
Bollen, de zelfde Soorten uit 5 maar zy

Hoofd» zyn ^° z^^f aanmerkelyke veranderingen

TUK, onderhevig. Niet alle Bonte , 't zy Vroege of

Laate , zyn ieder Jaar even fraay. Somtyds

hebben de Roode of Paarfche fmaller, fom-

tyds breeder geelc of witte randen, , Boven-

dieu verdwynen fomtyds , in eens Tulp, de

fchoonlte Kleuren, dat men verloopen noemt,

en dit zyn zy meest door verzuim of door

eene flegte behandeling , orderworpen. Het

kan ook voortkomen van 't Saizoen , van veel

Regen cf van te fterkc Zonnefchyn: weshalve

de Liefhebbers gewoon zyn hunne Bedden

,

tegen 'c bloeijen der Tulpen, met Tenten van

Zeildoek te voorzien , 'c welk tevens haare

Schoonheid langduuriger maakt.

Het zaaijen baart wel de grootfte verbas-

tering in dit fiag van Bloemen. Daar komen
uit het Zaad der Vroege dikwils Laate lulpen

voort en omgekeerd. Van de verandering der

Kleuren heb ik reeds gefproken. Men vindt

Tulpen , die Bolletjes in de Oxels der Bladen

hebDen, gelyk zulks in fommige andere Bol-

planten gebeurt. Voorts zyn zy ook onderhe-

vig, dat men de Stengel, by 't uithaalen , op-

zyde uit den Bol bevindt te komen, daar de-

zelve niettemin, in 't eerst, boven uitgefchoo-

ten was , *£ welk aan des Bols aangroeijing of

ryzing is toe te fchryvcn; terwyl, in tegen»

dtcl ,
fommigen nieuwe Bollen fchieten, diep
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ïn den Grond , dootgsans veel grooter dan de V.
^

Ouden, die dan vermageren ,cn wit van Kleur/'^jfj^^'

Anderen verfpreiden zig zydewaards, geeven- Hoof'd*

de Jongen uit , die door Vezelen met de Ou. ""'^^

den als gekettingd zyn ; 't welk die groote

Plantcnminner , C l u s i u s , in de Bonooifche of

Apennynfche, als ook in de Spaanfche en der-

gelyken, in zyn Tuintje, zege hy, waarftam:

welke Tulpen zo aacgenaam van Reuk waren

als de Muurbloemen of geele Violieren.

Nu paan over tor c'e derde Soort van

dit Gefliigt , volgens hec S^-meriicjl vas den

Heer L i n n .ü. u s.

(3) Tulp met een, vc...
^

nu
.

Stengel en Linlaalc i. w»

T^cczc Kaapfche, met een :iy',t niam roode

Bloem uit den paarfchen , eerst door 'B re y»

Nius naar 't leven,' vol^'ens een gekweefctb

P'a'^t, raet ccn enkelde ^'.'oem in Plaat gebrast

,

heeft van hem den bycaaai. Onze beroemde

Ho: g'eeraar N. L. E ü r m a n w u s brengt wel

daar toe ook t'buis, een Plantje mee een veel-

bloemige Stengel , grootelyks daar van ver-

fchillenJe, door denvermaarden Plükenet

polyphyllo. F<M. L'ncsri'iuy»

rytinchi-.m exphcen ceo-nu-

f. «. Eüftsf. m. tiup. Frsdr;

T 2
lUDEBJbt ZII. STUK.
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V. afgebeeld , doch hetzelve was uit Oostiodie

'Afdeel, afkomftig. L i n w iE d s , niettemin , merkt aan

,

Hoofd- ^at deeze Soorc zes of zeven Steogbladen

ituk; overhoeks heeft , die Liniaal - Lancetvorraig

zyn, de boveoftcD allengs korter , en drie of

vier Bloemen aan den top, kleiner dan in de

Plant van B R E Y N , met de Bloemblaadjes aau

den voet fmalier en geen Styl. Want de Stam-

per beftaac in deeze, gelyk in de andere Tul-

pen , uit een Vrugtbeginz'jl , 't welk met den

Stempel is gekroond.

A L B ü c A. Stiftbloem.

Een zesbladige Bloem, met de binnenfte

Blaadjes van eeoc verfchillende figuur, en drie

van de zes Meeldraadjes zonder Knopjes; de

Stempel Priemvormig en omringd met drie

fpitsjcs; maakt de onderfcheideude KenmeikeD

van dit Geflagt uic, 'c welk de volgende Kaap-

fche Soorten bevat.

T. CO Stiftbloem met Lancetvormige Bladm.

Het Loof van deez2 Plant gelykt zeer naar

(i) Aliutét Fol. Lanceolatls. Sy/i. Nat. XII. Gen. 4»»'

yes. XllU Gen. 4*6. p- Z70. BERG. C^p. 87. BUBM. Fr#^r.

p. 9. Ornithogalntn Canadenfe. Sp. JRUni. I. p, jog. Ot-

dat

R«DB. Eiy,. I

tJS, /^y?. 11. p, 423

II. p. 140. f. 7. Raj HIJI. HS-t, M0«
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ranr dat vao 't OrnüJiogaium, wef>ha\vc zy oo!c V,

tot dat Gcflagt is berrokken gcwcesc en geel-
'^^^eel,

athiig groen Indifch Fogelmelk getyteld van Hoo?d-
CoRNüTüs. JHet heeft een ronden Bolwor-ifus.

tel, die de Stengel te gelyk uitgeeft met de

Bladen , welke lang en breed en gekield zyn,

byna als in 't gewoone Kruid van dien naam,

Dc Stengel is ongcvaar ccn Voet lang, rond,'

glad cn groen , met een blaauwcn waafem a's

der Pruimen of blaauwe Druiven. Van 't mid.

den toe den top is dezelve bezet met bolletjes

van Bloempjes , die in een hol Blaadje of

Blikje gevat zyn , waar uit zy allengs met een

Steeltje te voorfchyn komen , nederwaards

knikkende open gaan , en eene dergclyke Bloem

maaken , als in de zogenaamde Naakte Wyf-
jes. De drie buitenfte Blaadjes, naamelyk,

zyn uitgebreid en breed , geel van Kleur; de

drie binnende blyven tegen elkander aange-

voegd , befluitende de Meeldraadjes en de Stam-

per , die de voornaamfte byzonderheid van

dceze Planten uitmaakeo. Op een langwerpig,

driekantig Vrugibeginzel , zit een driehoekige

Styl , die een Priem- of Pontfoenachtigen Stem-

pel heefc , welke met drie tfwykeode puntjes

is omringd. Hierom neem ik die Geflagt 5^//-

Uoem. De Vrugt is een driekantig driehokki^;

Zaadhuisje, a!s in vcele anderen.

(a) Stifc^
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V. (i) Stiftbloetn met Elsvormige Bladen.

Hoofd. De verlchillcDdheid der Bloemblaadjes heeft

STUK. de vermaarde fI e r m a xN n i s ock in dcezc daar

11. door aargewcczcn , dat c!c CIcem als dubbeldis»

wiJr? uit twee driebladigen beftaande, waar van de

eene in de andere fchynt gegroeid te zyn,

groen van Kleur.

De Hcogleeraar N. L. B u r m a n n u s heeft

hier, onder den bynaam van yl liergnotjle , nog

een derde Soort, van de Kaap afkoraftig, by-

gevocgd, welke, zo zyn Ed. aanmerkt, door

de manier van Groeijing en de breedte der Bla-

den, die uitermaate lang zyn, van de anderen

altoos verfchilt i tervvyl zy ook dezelven ge-

ile ufd heeft (}.

De Sv/tedfche Hooglcer^ .r 13 f r c i u s , de

cerüe Scort, in de Tuinen van ons Land ge-

kweekt, b..rehryvcnde , nurkt ann , dat dezel-

ve rcouc Jilceinen heeft , en dat de helft der

lvIccUra::dj!.s cnvrLigtbanrc Knopjes hebben

,

zyndc witachtig van Kleur , doch de gchcele

Stainper KaTmo7,^n-rood, met een dikken Styl

en de S'ent^pe! uit den geelen, pyramidaal , aan

den rand luigachtig ; zo dat zy evenwel aaa

den naam van Stiftbloem voldoet.

(z) Miuea Fol. Subulatis. Bca.vf. Fl. Caf. Trtdu 9.

() Albwa max.ma Fol. oblongis Canallculatil lacgUfi*

mis. Blem. Fi.,C*f, Fndr. p. j>.
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H Y p O X I s. Ruigblad. ^.^^

Een zcsbladigc blyvendc Eloem, boven betHoolo.

Vriigibeginzel , dac een Zaadhuisje wordt van stuk.

onderen ^dunner , vervat in een tweekleppige

Kafiichtige Kelfc. Dus komen de byzondere

Kenmerken voor van dit Geflagt, waar in de

volgende, meest Amerikaanfchc Soorten, veel-

al aan de ruigheid der Bladen kenbaar , be«

greepen zyn.

CO Ruigblad, dat Haairig is , met Eyronde r.

Zaadhuisjes. trlaT^
Opficregt.

In Virginic en Kanada is de Groeiplaats van

dceze Plant, welke bevoorens Ruig Vogtlmelk

was geheeten. Zy gelykt , inderdaad , zeer

naar het Gcele Ornithogalum van C. Baü-
ti i nüs

, zynde een zeer klein Plantje, met

Gr?s- of Biesachtige Haairig ruige Bladen ,

veel langer dan de Bloemftengetjes die hoekig

zyn , niet ruige Bloemfteeltjes. Gcmcenlyk

komen zy tweebloemig voor ; gclyk de Hoog.

leer A, van Royen de I

( i ) Hjpoxls pilofa
,
Cnpfulis evatis. Syfl. Nat. XTI.

Sp. Plant
'

\, p. ïo6. Ornith. Scapo bifloro. R. Lnn
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Ap ERL
heeft: doch fomlyds KroMtjeswyz ' 3

'm*.*' eenblocmig. Het heefi iu 't Voorjaar

Hoofd- zynen Bloeiiyd.

TT. C2) Ruigbïad dat Haairig is, met -geknodp

ililIbtK*.
Zaadhuisjes,

Hier van gccfc de fchrandcre Miller,
ordtr den naam van Laag Anthcricum , met

Liniaale platte Bladen en ]egü;ende Stengetjcs,

de Afbeelding. Hy nierkt aan , dst dit Plan-

tje naar het Virginifche kleine gcele Vo^^cl-

me^k, van de voorgasnde So'^rt, veel g:lyke,

en naauwiyks in 't aanzien daar van verfchil-

le, dan doordien 'cr verf- h-ide Biocmpjes op

ieder Stcngetje zyn , a!s O-ik wcgons dc neer'

butkiog derzelven, en dat hcc bykans alle

Maanden Wocijc. Het h cf: de B!aden zeMcn
meer dan zes , de Stenjetjcs maar vier iJui-

men lang. Dc Bloempjes zyn van buiten

groen , van binnen geel , zo 't fehynt met O-
ranjekieurige Meeldraadjes. De Wortels , zege

MiLLER , waren van Jamaika , toevnlljg

,

overgebrapc cn door hem in een Brocy - Bak

geplar.s,- doch hy meldt de hoedanigheid dee-

1) «v;
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zer Wcrrekn Diot. Hy ?egt alleen, dat hy V.

ze onder die van ecDige Piment - Boompjes
C*)^^]^l'-''^*

hem toegt'zpnden , welke dood waren, leven- Hoofó-
dig vondt. Zo het de Crocus luet C!ad en^TUK.

Wortel van Scorzoneere, door Pi.umier in

Zuid - Amerika waargenomen , kon 7yn , dan

zou Blad en Bloem veel verfchilkn»

(3^ Ruigblad met zeer lange Bloempypjes, m.

De KTuidkundfge Hter R uss el vondt dee-r;{r""^"

ze, op zyn Lcvantfchen Reistogt , als eer. ^jgj^^^""'

nieuwe Plant, by Alcppo. Hy heeft ze Wild

Look, of klein Moiy, meteen grooie Bloem,

getyteld.

(4) Ru^gbhd dat Haairig is en ongejlengd , iv.

met de Vmgtmaakingen by den JVortel Jf^^:

Die zonderlinge Kruid heeft , hoe ook die

der anderen mogen zya , een knobbeligen

^VortcI. Het gelykt zeer naar de eerfte Soor-

ten, door zyne Gra^achtigc Hnairigc Bladen,

als die van ruig Gras of Biezen , maar het

f4> Hypoxis Pilola ac3ulis , Fnift.ficationibus tubrad cali-

bus t- Ornithogali Virginici facie Herba tuberofa Carolinien-

Ci. DttL. Elti. 198. T. HO. f. 287,
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Afdee
^^^^^ ^'^^^

' ^^^^ ^'^^^ Scen:^el

HL^*" zweemc. Tusfchen den oirfprong der Bladen

,

HooiD en dus by dan Wortel, even boven dcr^ Grond,

komen Bloempjes voort, die naauwlyks opea

gaan en evsrjwel dricliOkkigc Zaadhuisjes uit-

leveren, met rypa zwarcglanzige Zaadjes. Zy
was, io de Ekhamfe Tuin, toeval ig opge-

groeid uit Aarde, in welke andere Planten uit

Karoiina waren overgcbra;;t.

Ornithogalum. Vogelmeik.

E'jn zesbladige , opftaande , blyvende Bloem ,

boven 't midden uitgebreid en de Meeldraad-

jes beurtlings aan den voet verbreed hebben-

de ; maakt de byzondere Kenmerken van dit

Geflagt , 't welk de volgende Soorten bevat.

^T.^^^ A. Met alle de Meeldraadjes Elsvormig.

"^Eenbioe-
Vogelmelk, met een tweebladige Stengel

mg. en eenhloemig Bloemjieèltje.

Dit Vogelmelk , volgens den Heer Laxman
op den top van den Berg Sini Sopka in Sibe^

rie groeijende , gelykt in alle opzigten naar

het voljicnde , maar heeft een onverdeeld cen-

bloc

( 1 )
OrnUhezalum ScapD diphyüo , Pedunculo unifioto»



OF BoLPLANTEK.

Lloemig Bioemft'ecltje : dj Bloem is driemaal
^^^^^

zo groot j mee Lanccivarmige ftorapachtige m.
Blaadjes, die geel zyn, van onderen groen. Hoofd»

( 2 ^ Vogclmelk met een hoekige tweehladis^e u.

Stengel ; de Bloemen Kroontjeswyze fnet
^J/J^'f^'

eenvoudige Steeltjes.

^

Hoewel dit Geflagt wegecs de Melkwitte

Bloemen zyren naam heefc , komen 'er doch

ook in voor met geele Bloemen. Deeze Soort,

die op verlchcide plaatfen in Europa gemeen

is, Igroeit wild in dc Moeshoren by Har-

derwyk en in de Koornlanden by Zwol, vol-

gens den Heer de Gorter. In belom-

merde Moeshoven groeit zy maar al te veel

in Sweeden zegt de Ridder , byzonderlyk in

Oost - Gothland , alwaar, hy gebrek van andere

Spyze , de Bolletjes gegeten worden. Men
noemt het Veld- Ajuin, in 'c Hoogduitfch Feld-

Zwibel. Het is aan de kanten der Akkerlan-

den en Uakbosfchen in Duitfchland gemeen
,

zegt R A Y, H A L L E R , die hot ook op ver-

fchjkie plaat fcD in Switzerland vondt , 6e-

fchryft

OED. Dart!' $7%. Fl. Sutc. 270 , z%s, H. Cliff. 124. R.

fylv. DOO. Pempt. ai»» LoB. Ie. 1^9. Pyirochiton» Kl-
VE&LH. Spte. 91.1, 90,

II.DUL. ZU.
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V. fchryfc het , onder den Gellagtnaani Fhalaw

^"Sr' gmm, aldus r*;.

Hoor^- » De Wortel is een Vleezige ronde Bol,

STUK, „ geevende zeer weinige fpirfe Grasachtige

Bladen uit, dikwils langer dan de Stengel,

5, die een enkeld of cwee ongelyke Bladen

5, heeft , fomtyds drie, welke veel breeder zyn,

5, op dc kanten ruigachtig. Uit derzelvcr Üxe-

len ko-nenvccle ecnbloemigeSreeltjcs voort,

die glad zyn of maar weinig ruig. De Bloem-

3, blaadjes, op twee ryen , zyn gcftreepr, uit den

„ groenen geel , van buiten geheel groen ,

doorgaans glad. De Meeldraadjes , uit den

„ voet derzelven voortkomende , zyn nigc

„ breed, noch driepuntig: de Stamper is drie-

„ hoekig, dricdcelig."

m. Cs) Vogelmelk met hoekige tweebladige Sten-

gahim'mi-
-^^o^Twcn Kroontjesw^ze met Tak'

nimum. Hge Steeltjes*

Dit kleine geele Vogelmelk alleen is door

den Heer de Gorteu in Rusland waarge-

nomen. Het groeit ook by Montpellier op de

Akkers, alwaar de Heer Gouan het zelden

hoo-

C*; Phalangium Radice Biilhoft, Stipulif maximis hirfa-

)capo angulofo diphyllo &c. G

inus. C. B. Pin. 71, Hypoxi». B
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hooger dan een Haodpalm gezien heeft. In V;

Switzerland vondc de Heer Hall er hetA'^EEL;

ook , en zegt , dat het laager en Takkiger dan Hoofd-.

hec voorgaande is, hebbende vyf, zes of zc-'Tuk.

ven Blaadjes aan de Stengel, 'c welk tegen de

bepaaUng en tegen de Afbeelding van Clü-
siüs, welke door hem aangehaald wordt, ftry-

dig is. Die Autheur fchynt het in Ooftenryk

met een Stangetje , van maar een Duim hoog-

te, waargenomen te hebben. Onze Ridder merkc

aan , dat het in Sweeden , in de Tuinen , on-

der het voorgaande gemengd, doch niet over-

al en dus zeldzaamer voorkomt. Even 'c zelf-

de heeft in ons Land plaats. Het verfchilc,

zegt hy, niet alleen in grootte, maar ook door

de fpitsheid der Bloemblaadjes , die in het an-

dere zeer ftomp zyn ^ om van de takkigheid der

Blocmllceltjes niet te fpreeken Gmelin,
die het Geele Vogelmelk ook in Siberië op

verfcheide plaatfen vondt , hadt caauwlyks een

riant gezien , die in manier van grocijing , in

hoogte , in breedte der Bladen , in grootte ea

Kleur derzelven en der Bloemen , meer ver-

anderde (*) : zo dat hy dit kleine voor eene

Verfcheidenheid fcheen te houden van de voor-

gaande Soort (t).

(4) Vo.

(t) FUr, Siber, I. p. 47.

li. DKEL. XII. STUK.
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V. (4) Vogdmelk met een zeer lange Tros
,

Afi.kel. Lmcetvormige Meeldraadjes : de Bloem*

Hoofd- draagende Steeltjes egaal en uitgebreid i

5TUK. de flriigtdraagende digter aan de Stengel.

f
lü»''*'- Deczc groote Soort , met witachtige Bloe-

ren^icum.
^ vondt dc Hecf Rauwolf by Aleppo

neekSr in de Tuiner. Zy is g meen op de Gebergten

van Oostenryk, Switzerland en Karn iolie; doch

inzonderheid op de Pyreneen, waar van Clü-

siDS 'er den bynaam aan gaf. Naderhand

merkt hy aan , boe hec jaar 1606 hem geleerd

hadt, d::t d'^'cze geen andere Pianc ware, dm
de Bolworteli^e ^ffodiilen van GAtEjJUS, by

DoDONéus a-'gebeeld, en ooar LobelH.v-

ücinth - Affodillen getycrid, o:n dnc f
.'

tros' ««oi-Ö*^*^''' iiyacmcb.! ,

verfcheidö plaatfén ia Switzerland is hec -

den ODver.nocideo Kruidleezer , den grco:

Halleu en anderen gevonden, die hec u-.'

befchryfr.

„ De

(4> OrnitÈogjiüM Ricemo longbGmo , Filimeniis Lanceo*

niaiu. dilauto-Linearibus , Caps. cteótis. Jt. S:L.'ziol

Ornith. Spica longisGmt, Fil. triangulaxibu». Hall. Helv.

Z9A- Grom. Oriënt, iio. Oinilhog. anguftifol. majus &c. C.

ïl. Pin. 70. aODB. Eiyi. 11. p. 134. f. j. Ornith. majua.

CLUS. Hifi. h p. 1S7. Orn. Pannon, albo floie, Ps-nn. nt.

REN. Sptc. 91. T. 90. Asphodelas hulbofus Galeni. DOD,

Ffmpt, 209. Hyaciatho-Asphodclus &c. Lo*. Ic. si.
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5, De Bol is dik. De Bladen zagt, gekield V.

., en raar den Grond omgeboogen , vergaan ^'^^^'^

„ ras. De Stengel , van twee Voeten en hoo- HoofI).

,j ger 5 niet Takkig , draagt een zeer lange ^tuk.

„ Aair, met zeer veele Bloemen. Witte Stop-

„ peltjes heeft zy, die omvattende zyn, breed

„ van voet en lang geftaart. Opflaande Bloe-

51 men , in 't eerst toegekneepeo , breiden al-

„ lengs zig meer en meer uit. Van da Bloem-

blaadjes , uit den groenen f^cel , met tuitte

a, randen, zyn de drie buiteaften fraaller, de

„ drie binnenben breeder cn koricr;alle Meel-

„ draadjes breed gefpitst : de drie buitenlten

„ fmalst. De Stamper is korter dan dezelven:

„ de VrugtEyrond, met rordachrige Heuvel-

„ tjes beftipt" (*),

De Meeldraadjes maaken in dit GeH^^c een

voornaame onderfcheiding. Dezelven worJen,

in deeze Soort , van fommigcn gezegd drie-

hoekig te zyn of driekantig , van anderen Li-

niaal verbreed. Doktor S co po li zegt, dat

dezelven Elsvcrmig , opftaandc, glad, aan den

voet breeder en korter dan de Scyl zyn, Hec
één ftrekt tot opheldering van het andere. De
Stempel, voegt hy 'er by, is runw door wit-

te , ronde , famergehoopte Tepeltjes en drie-

ledig a>

(5) Vo-

(•) Helv. tKchoMt. IT. p. 101.

(tJ FUr. CarnM. p. 241.

II. DKEL. Zi!. Stuk.
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(?) Vogelmelk met een langwerpige Blosmtro:^

en Lancetvormige Fliezige Meeldraadjes ; ds

Steeltjes en Bloemen uitgebreid,

Dcczii Soort wordt van Gerard cn an-

r'.uercn ^.houden voor eene Verfclieidenheid van

de vcorg:i3r,de. Wat de Meeldraadjes aan-

gaat 3 zou zc nader komen aan die van H al-

ler, dan dezelve ; maar de Bloemen vind ik

aangetekend van binnen wie te zyn, van bui-

ten gioeu mee witte randjes , en dus zond;T

Geel. Dat Veld-Jjuin met gebaarde witte

Bloempjes van Montpcnier, by Lok el, 'c

welk D O D O N é D s Narhmfch no.mt , -iceit

op de Velden in Provence,en is volgers.

:

Heer Gerard, ollcenly-v hiLinc- J^n .r-

gaande. Hoe de Meeldraadjes Vii z;g Lh' -

cetvormig, en tevens Elsvormig kunnen zyi:,

beiden vo'^^cns L i n n iK us ; laat ik OLbcflist (^]

,

(6) Vorrelmelk met een zeer korte Tror , Laii

*J. cetvormige Blikjes van langte als de Bloe-

men , jlompe Bloemblaadjes en Elsvormi-

[[6 Meeldraadjes, (fj
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(7) Vogel melk met een zeer lange Trcrs, 'en VJ

Lancemrmige Degenachtige Bladen.
AfdeblS

Van de voorgaaode is de Groeiplaats onbet""^»

icend: deeze wordt gezegd in Arabie en Egyp- ollhht'

te te hüisvestCD. De vermaarde Forskaohl, f-l'^;»
^

T5iettcmiD , heeft daar niets anders gevonden "
Vreei-;

\dan een Geelbloemig Vogelmelk , op byzonderc^^^*^^*

phatfen byzonderlyk genaamd.

Het tegenwoordige heeft Bladen van een

Voet lartg , niéer dan twee Diiimen breed,

ilet draagt een Blocmaair die zeer groot is,

fomtyds met honderd Sneeuwwitte Bloemen.

Des vindt men het ook onder de fraaijü Bloem-

planten gerekend. Het wordt by S w e a t i u è

Alexandnnfe T.e'ie ge'tyteld. Clus 1 us heefc

daar vjn [;cfproken.

(8.) Vogelmelk met een Kegehi^rmige Tros en ^vm;.

menigvuldige opfiygende Bloemen. iaii^

V
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y. Deeze is mede een der allergrontfte Soor-
'Afüeel.

jgj^ ^ verfcbillende door de Smalbladigheid

HoopD' meest van de voorgaande. Men vindrze, on-

iTUKé der den naam van Zeer groot Melkwit Orni"

thogalun, in de Verzan eling der bloemi lar.

ten van den Eyttetter Tuin, en wd (nder

de V'oorjaars - Bloemen , afgebeeld. De af-

kon^t is van Heuvelen in Portugal, zegt de

RidJer.

E* Met de Meeldraadjes beurtlings uitge-

IX. (S>) Vogel melk met getuilde Bloemen y de

Deeze , door C l u s i u s Arabifch , door

DoDONiTus Groot Ornithogalum getyteld ,

werdr gf^mtenlyk Jlexandrynjè Lelie genoemd,

volgens Lob el; weKsc raam men zoude mo-

gen denken van Akxandrie in Egypte afkom-

rand.

Bloemjleehjes laager dan de Stengel; de

Draadjes eenigermaate uitgerand.

)rr.'-hccr. anpuftifol. Spicamm mi-
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flig te zyn > doch daar is c?o]: een Alexandria V;

in Ligurie, zo Dodon^us aanmerkt. In-
^''^J*^^'

dien zy gemeen was by de gedagte Stad , HoofIw
zou immers Foxskaohl dezelve waargc- «^w**

nomen hebben.

De Wortel is een witte Bol, van onderen

plat , en , 70 wcl als de Bladen , veel naar

die der Hyacinthen gelykende : de Stengel één

of anderhalf Voet hoog, glad, naakt, dun eil

groenachtig, aan den top omringd met eenigd

verwardelyk groeijcride Steeltjes , Bloemea

draagende van grootte als der Narcisfen , maat

van figuur als die van 't Vogelmclk-, en evea

als dezelven des avonds zig fluitende. Zy be*

Haan uit zes geheel v/itte Blaadjes , terwyl

een zwart Knopje, dat driekantig is, het mid-

den van de Bloem bcfiant, vnn zes Meeldraad-

jes omgeven , die wit zyn mee geele Knop-

jes, Deeze Bloemen zyn zeer aangenaam eft

balfamick van Reuk. Hall er zegt, dat dö

JMeeldraadjes famcn. egroeid zyn

Eenmaal hadt CLtisrus deeze in Neder*

lard zien bloeijen , en vervolgens, in 't jaar

if7S, te Weencn; doch nergens bragtzyZaad

voort. Zefft hadt deeze Rol, zo hy aanmerkt

^

een zonderlinge n:;tuur : willende geen Blad

fchietcn , dan alle J-iarcn uit den Grond ge-

nomen en voor den Winrer weder c,eplanc wor*

deU*

{*) Stamtna connata. HALL. Gont. ii.SyJl.HauPig,tiXU

V 2
II. D5EL. XIL 5TUK.
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V» wordende. Ook geene daar van hadt hy zieti

jjl"' bloeijen , dan van Konftantinopolen gebrast

Hoofd- zynde. Men noem deze Zunbul Arahi, 't welk
8TUK. Arabifche Hyacinth betekent; maar hy gaf 'er,

om dat zy meer naar de Soorten van Vogel-

melk geleek, den naam van Jrahifch Ornithoga-

De Bloemtros , inderdaad, zo als hy dezel-

ve in Afbeelding bragt , welke de zelfde is

als die van Lobel en DoDowéiTs ,
gelykt

zeer weinig naar eene Hyacinth j als de Bloe-

men byna egaal van hoogte hebbende ; wes-

halve deezc Soort ook zeer groot Kroontjes-

draagend Vogelmelk genoemd was by B a it-

HiNUs. Ik kan derhilve naauwlyks begry*

pen, hoe de Dames te Wc enen dezelve IFit'

te Hyacinth konden noemen , gelyk hy zegt.

Immers de grootte der Bloemen , derzelver

figuur en plaatzing, hadc geen de minfte over-

eenkomst mee de Hyacinthen. Ook verftaa ik

niet, hoe de Steeltjes der Blwmcn laager kun-

nen gezegd worden te zyn dan de Stengel : ten

zy dnt zulks in tegenftelling met de volgende

gezegd ware. Immers de uitdrukking van wy-

Ico den beroemden Hoogleeraar A. van RovEif

billykt decze twyfeüng; alzo hy niet de bepaa-

ling van de Ridder heeft ; maar zegt , dat de

Bloemftecltjes naauwlyks hooger dan de Sten-

gel zyn (*).

LiN-

(•) Otnithog. Flor. Corymbofis, Peduncu?ij Scapum riï
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LiNNvBUS merkt aan, dat deeze Soort W
flok aan de Kaap der Goede Hope voorkome. jj^^*^-

3k heb van daar een Bloemtros ontvangen , die HoopV
iu 'c gezegde opzigc meer raet de gedagcc be- «tuk.

paaling ttrookt en welke ik derhalve onder^
^

J^^^'j**'

den bynaam van Twyfelaclaig Vogeimelk voor-*'"-»-

Itel. Men vindtze, in de Natuurlyke grootte jachtrg!^"^'

in Fig, 3, op Plaat LXXXII, afgebeeld. Hee
jf^^-^/jJ^

nevensgaande Blaadje toont, dat zy het Uijen- fis* a*

achtig /^oge/me/^ niet kan zyn van Herman-
wus(*}; gelyk ook de Meeldraadjes geene

Wolligheid hebben. De Blikjes, die de Bloem,

ileeltjes omvatten , zyn niet Hartvormig, hoe-,

danigen de Ridder tocfchryft aan bet Arabi*

fchc (t) : maar zy loopen zeer fpits uit. De
onderfte Bloemüeeltjes zyn vry wat korter of

Jaager dan de top des Stengels, cn maaken met

de bovenflen eene byca picramiedaale Tros,

van tien of twaalf Bloemen. Deeze hebben

de 7 es Blaadjes taamelyk fpits , en geel vati

JKIeur, ovaal- of Eyrondachtig.

(10) Vogel melk 7yiet gmiilde Bloemen^ de x.

Bloemjleeltjes hooger dan de Stengel; de^aïl^'uml

Meddraadfes aan den Vmi verbreed. bdiatum.

(10) Ornithtsaium Flor.

Ü, D£iL. zii. Stuk.
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V. De Waameeming der Meeldraadjes heefr, ia

'Ai^EEL.
tjee^e Gemeene Soort, ceneaanmerkelyke ver-

HooFD aodering ondergaan. In 't eerst fielde de Heer

t,iNN^os dat zy uitgerand waren i op 't

laatst aan den voet verbreed. De uitrandiog

werdt bevoorens door zyn Ed. miar aan dr:e

Meekiraadjes , beurtlings , vervolgens aan al'e

tocgefclireeveD.

Dit Kruid , dat men Wit Fogümelk üoemt^

komt door gehee! Europa, ten rninfte wat de

Zuidelyke en middelftc deelen betreft , op ver-

fcheide plaatfeu voor. „ Het groeit op Vel-

„ den omftreeks Drcsden aan de Elve (/egt

„ LiNNJs.vs) ; in Italië by- Padua en revens

„ Villanova ; omftreeks Lyons in Vrankryk;

„ ja ook door het groo:f:c deel van Duitfch-

land." Dit *yn , op ver naa, alle dcszelfs

Groéiplaatfen niet. In Langiiedok en Proven-

ce is het alom op Akkers en Velden gemeen.

Omftreeks Paiys ontbreekt Iv^t ook niet,nnch

in Engeland, en in onze Keuer'anden^ als ook

in Brabant , komt het op verfcbeide piaatfen

voor. 't Is niet te denken , dat het daar ge-

zaaid

libus, F;iaroen:;s baü aüat^ris. Syfi. Nat. ft?^. XIII. —
Klam. eraa-binjris. Sp. Plant. II. Gobt Belg. 9S GOUAH

«30. fiulUus leacjnthetnm minor. f. OrnithogaUim. DOD-

rtmpt. 2M. Ornithogilon. Lob. /c 14$. Eüocarmos»

^« «8. T. ?7.
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za-^id zou zyn. R au wolf vondc hec zelfs V.

by A'eppo procijen. De Franllhcn rojmen ^
^^^^^

het Or-uitliogale , dc E"^;circhcn Star of Bsth ^o^pi»-

Ishem \ de Duitfchtrs Feld - Zwibtl , dat ibsruï.

Veld-Ajnin. Ik zi h:er de befciiryving in-

lasfchea van den Geleerden H a l l e r , die

hec in Switzerland , hier cn daar , op Gras-

wegen , tusfchen de Wyngaarden en in Velden ,

overvloedig aantrof

De Bolwortel heefc aankomelingen De

5, Woriclbiaden zyn zagt , gekield , weinig

breedcr dm een Lyn, doch ook tweelynig,

3, ftomp. Aan de Stengel, die ee» Span hoog

„ is, komen witte, zeer groote, gekiel JeStop.

5, p^ltjes voor. De Bloemen zyn geaaird, hoe-

9, wel zy zig als een Kroontje vcrtooren,'c

5, welk uit eenbloemige Steeltjes beftaac,waar.

3, van de onderfte, die zeer laig zyn, boven

j, de bovenfte korteren uitfteeken. Een dub-

„ belde ry is 'er van Bloemb'aadjes, ym bin-

„ ren Melkwit , van buiten met een breedc

3, groene Streep getekend. De Meeldraadjes

5, zyn breed , Sappig , drie eenvoudige, drie

uitgerande, welken het Meelknopje uit de
verdeeÜDg uirgeeven. De Styl is enkeld

de Vrugt Eyrond , ftomp."

'l Is zonderling , dat gezegde Rcer aan dit

Vogelmclk geaairde Bloemen toefchryft; ü'.o

zy

(•> lUlv. inchoat. T.m. II. p. rc,.
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V, zy in 'c geheel de gedaante niet hebben v&n,

• ïlL^ een Aair , en naauwlyks ook die van een

Hoofd- Kroontje ; hoewel nien het gekranst zou kunnen
QTUK, noemen of getuild. 'c Vcrfchil in de figuur

der Bloemtros is nogthans aanmerkclyk. De
aankomelingen , die men Bolletjes of Klifters

coemt, zyn in de Afbeeldingen blykbaar. Dac

het in gebruik zou zyn, tot Spyze of Genees-

middelen, vind ik niec aangetekend. VVat de

reden zy, dat Linn^us het voor de Dui'

ven- Mest i welfce in de Belegering van Sama-

lia 70 duur verkogt werdt houde (f),

is iny duifcer. Het zou daar overvloedig moe-

ten groeijen en in menigte in gebruik geweest

zyn in 'c Beloofde Land. Hasselqüist
voadt, in 't jjar 1750, by Smyrna een Kruid,

dat hy Ornithogalum umbelktum noemt , ciï

pmftandig befchryft^ doch maakt daar van geen

gewag (IJ.

(•j n. ICmngen VI. vs. li.

(t) Stettus ColumI>inu.n Liiim. Sy,1, Nat. XIU. Steici».
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(11) Vogelmelk met eenzydige hangende Bloe- V.

men en een Klokvormig Honigbakje van^^f^^^'

Meeldraadjes. Hoocd-

In 't Napelfche werdt , nu meer dan twee

Jaaren geleedcD, deeze zonderlinge Soort doorf xi. '^'r.u

'

Glüsius waargenomen en befchreeven. De^'^^j^j^^j

zelve heeft Bladen , naar die der Hyacinthen

gelykcnde , zegt die vermaarde Kruidkenner,

en een dikke taamelyk ftcvige Stengel, glad

en groens een Span lang, van boven met tien,

twaalf of meer , aan Steeltjes van een half

Duim hangende Bloemen , die vsric van Kleui^

zyn, van buiten groenachtig. Hy merkt aan,

dat deeze in 't midden een Kelkje hebben
,

ook van zes Blaadjes , waar in zig zes wittp

Meeldraadjes, met geelachtige topjes en csn
witten Styl , venoonden. De iilocmen, zegt

hy , 7.yn geheel Rcukeloos , ca daar volgen

driehoekige dikke Hoofdjes op , met zwart

Zaad gevuld , door haare zwaarte de Stengel

nederdrukkende. De Wortel was een witte

Bol, m^t een bruinachtig Huidje, bovea pun-

tig , onder plat , en niet ten onregte werdc

1X« DESin Xllt STtns*



314 Zesmannige Lelie-

V. deeze Plant in 'c Napelfclie, daar zy zeer fre-

meen, was, l^ogdmdkichüge Akker - Hyacintk

HooFj') geh-ten. Want men kan ligt' begrypcn, dat

STUK. de Bloemtros veel naar die der Hyacinthea

gelykt.

XV. (^2) Vogelmelk met Hartvormig - Eyrondt

Bladen.

Kaapfch. zonderlingen Wortel heeft deeze Kaap-

fe Plant, zynde bvna een Vuisc groot , knob-

btlig , vuil paarfch van Kleur , brncl jn met

veric^cidc Knobheltj.es , als jonge VVorf leo

,

be^roeÜ Dc Bladen , welken dezelve, iwee

of drie in getal, uitgeeft, worden , door r^cn

vermaarden Chkyn, als lU'r-hcn die v.n 't

Varkens^rood cn., VVater - Siangckruid midJcl-

ll%tig ,
aangetncrkt, CoMi,iELyN oordeeltze

volmaakt naar die van de brcedbladigc of

Roos -Weegbree te gelyken. TusfchcD dezcl-

ven fchiet het een Stengel, van anderhalf of

twee Voeten laog, naakt en dun, van 't mid-

den tot dea top yl begroeid met Bloemltec!-

tjcs , ieder een klein Bloempje draagende, dat

blaauw- en groenachtig is van Kleur, en uit zes

Blaad-

(u) Omitbt^alum Foliis Cordsto - oratis. BOBM. ProJr.

ïlantag Koiex fo io, Radice Tuherofl. COMM Hort. 11. p.

17S ii Q.rithog, affins Radice tuHeroft, Cyclaraiaii

folio. UHETM Cm. T. 41. KVO». £iys. l, p. ij». f. 14.
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Blaadjes beftaat , die een Bekertje maaken. V.

Somcyds zyo de Bloe nlletkjes , inzoDderheid^''°^^ï'«

de onderften , wel een Virjger lang, naar bo-H[(i,^,

ven gekromd. De Bloempjes, die op 't laatspTus.

wit worden, bevatten een driekantig Zaad-

huisje , dat driehokkig is, met ronde Zaaden,

De Meeldraadjes zyn , ia deeze Soort, tot

een Cylinder famengegrceid.
,

S c X L L A, Squille.

Een zesbladige uitgebreide afvallende Bloem,

met DraaJachcigc Meeldraadjes, ftrekt tot on-

derlcheiding vaa d;t Gcllagt , waar in de vol-

gende Soorten zyo begreepen.

(1) Squüle die de Bloemen naakt heeft, met ^ i.

geknakte Blikjes. JS-*"'

De cerfle is dc Squilla der Apotheeken, die^j"'^'

mrn by ons gemèeolyk Zee- juin ,m't Hoog-

duitfch Mser-Zmhel noemt. Iq Spanje groeit

(1) Scilla nuiifkjra Era^els refraais. Syfl, Nut. XII. G«

IS. yéz, XUI. Gen. 419. p. 271. Sdlla Radioe tonica

Mat. Mtd. i6i. //. CliJJ. itz. Ups. 89. R. LngM.

alU. C. ü. Pin

II.PUL.ZII. STtS,
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AfmEL. dezelve niet alleen natuurlyk , maar ook ia

UI.
*

Italië en elders op Zandige Oevers aan de

Hoofd. Middellandfche Zee. By Lisfabon, in Portu-

gal, is zv ook niet ongemeen. De Wortel

wordt door de Engclfche Schepen , die dc Ita-

liaanfche Kusten van Cailipolis bevaarcn, zegt

S £ B A , medcgebragt. Hier door verltaat hy

de Stad en Haven van Gallipnii , op een uk-

ho' k g< legen in 't Ryk van Napels. Volgens

R AU WOLF vindt men dit Gewas ook by Tri-

poli in Syrië.

Dc Afoeeldingen , welken Louel en Do-
DON^us, in hunne Kruidboeken, zo van

den Bol als van de Bloem geeven, zyn even

de zelfden als die van Cldsuts; door wel-

ken grooten Kruidicezerde Squille op vcrfcuei.

dc plaatfen van Spanje en Portugal, aan den

Zeekant, in Auguflus en September bloeijcn-

de werdt waargenomen. Dien zelfden Bloeityd

houdt dit Kruid hier te Lande, cn heeft dit

byzonders, dac de Bollen, op een Zolder ge-

plaatst, buiten den Grond Steng fchieten en

bloeijen. De Stengel is in de Nacuurlyke

Groeiplaats doorgaans een Ei Ie hoog , regt

,

en in de bovenite helft, Aairswyze , begroeid

met vccle vvirte gefternde Bloempjes, kleiner

dan die der AfFodillen , zo Clusiüs aan-

merkt. Op dezelven volgen driehoekige Zaad-

hui'jes, als famenp-e Irukt en ledig, bevattende

eer /wart plat kuffig Zaad. Na dat het Zaad

ryp is cn de Steng verdord , tegen 't end des

Jaars,
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Jaars , fchiet de Bol vyf of zes brcede, groote , V.

groene zeer dikke Bladen, op den Grond leg- 'j^^*^*

gcnde, en cenigermaace gekield (*). Hoofd-

De Wortels of Bollen van dit Gewas, o.stuk.

verkomeude , zyn van een half tot vier of vyf

Ponden zwaar , en dus dikwils uirermaate

groot, Zy zyn byna van fi.,uur als die der

Hyacinthen, uit veele Rokken , gelyk een Ui-

Jen , famengefteld. „ De buitenfte zyn by den

„ Steel, (ze^t Seua), als afgeror , droogen

„ bruin op en vertoonen als een marmering

„ door het allengs uitzetten van de witte Ly-

mige boven- Schi'. In de Grond gezet, fchiet

„ de Bol dunne Vezelachtige Wortelen **(t).

VVy vinden een Squilla met roode en eene

met witte Wortels by de Autheuren opgete-

kend : waar van de eerfte eigentlyk Medici-

naal zou zyn ; doch B a u h i n ü s merkt aan ,

dat 'er geen verfchil is ia de hoedanigheid.

Ook fpreekt Clusius van een witten Wor-
tel en 3 E B A van een witte boven - Schil. Vee-

leo twyfelen, of deeze Plant wel de Sküla der

Griekfche Geneesheeren zy. Salmasiüs
heef: zulks met kragt ontkend; doch dit doet

weinig ter zaake , aangezien de onze de zelfde

uitwerking beeft, als die, waar zy van fpree-

ken.

(*) Ctusiüs zegt dit , die de Plant op de Natuurlylcc

plaats kaïlt z en groeljen. Limn^s zegt , dat de Bladeif

iancetvotoug ea geftrckt zyn.

U. DEEi. 211. STOK,
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V. ken. Raauw is de Bol , hoe Lymcrig öok ,

^^j^j*^"zo fcherp, dat men Puistjes aan de Handen

Hoofd- ^^rys'^ » ^^^^ ^^"S te behandelen. De Smaak

STUK, is oDverdraaglyk bitter, hcec en fcherp. Men
begrypc ligt t dat zy , dus ingenomen , den

Keel en Maag verrchrocijen en derhalve een

Vergift zyn zou. OndertUfilchen geeft de Squil-

Ie, door üeftillade in een Kromhals, een zuur-

achtig Water. Loogzouten bencenien haare

bitterheid en fcherphcid grooten deels. Door

*c braaden wordt de vinnigheid ook getem-

perd; doeh het verdikte Extrakc, met Water,

behoudt dezelve. Het Pocijer van den gedroo';-

den Wortel, tot eenige weinige Greinen, met

andere Middelen, die de fcherpheid maiti^^en,

ingenomen, is door HeUendar;:c :e i 'roeven

-vao een byaondere kragt bevonden in de Eng-

borftigheid en Waterzugt. AHe Kwaaien , die

uit een langduurige verftopping door Slymige

Stoffen ontftaan , kunnen dienst h bbjn van

een voorzigtig gebruik daar van. De vSquille

bevordert altoos de Waterloozing ; fomcyds

doet zy braaken of afgaan en verwekt ook

wel de Stonden. Behalve de Koekjes daar van

in de Theriaak , heeft men ia onze Apothee--

ken een Azyn van SquiUen, waar door iemand,

met 's avonds en 's morgens twee Lepels

,

verfcheide Maanden lang , in te neemen , van

Qcn Steenachtig Graveel verlost werdt. 't Ge •

bruik dat de Gemeene Man van de^zen W6r*
tel , duor hem op Sterken Drank tc zetten ,

maakt j
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maakt, is wereJdkunriig. Men Iran uitwendig V,

ook de geflampte verfche Squü'e , a's een
^^^{f^^'

fchroeijend cf Brardmi 'del , opleggen. Dushoofd-

ditnt zy , in p'aars van de zogen.^amde Spsan-*'^^^*

fche \Miegcn ; doch lang legpferde of flyf ;.an.

gedrukt j vreet zy in , en maakt foiniyds een

diepe Zweer (•).

(a) Squille met een gefchubden Wortel.
^

Tot dit Geflagt brengt de Ridder die Bo\-i]*„,^J^'

plantjes t'huis , welken Tournëforï bc-
j^y'^^^'^^J^^

greeptn heeft ondtr den na^m van Lelie"

Hyacinthen : alzo hec Blad en de Wortel veel

gelyJa naar die der Leliën. Ar derch haddenze

geflernde Hyacinth geheten , om dat de Bloem

zig Sterswyze opent; hoewel een Tros ofAair

maakcnde als de Hyacinthen. Dus gelykt de-

zelve ook veel naar die der Squi'len. De
Groeiplaats is in verfcheide deelen van Spanje

en op de Pyrereefche Bergen.

Uit een Bol - Wortel , van gemelde hoeda-

nigheid , fchiec dezelve zes of zeven breede

Lclieachtige Bladen , en daar tusfchen een

Bloemileel van een Span hoog , aan den top

II. Dxu. III. Stuk.
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V. pjes hebbende die zesbladig zyo , als een Ster

A'^^J^^'mtgefpreid, gemeenlyk blaauw, doch ook wit

Hoofd- of roodachtig van Kleur. In 'c laatst van 'c

«TUK. Voorjaar bloeijen zy en daar op volgen drie-

hoekige Zaadhuisjes met zwarte Zaadeo.

Cs) ^'^qi^iïle 7net een langwerpige Kegelachtige

ntt. Tros.

Italifche.'

De afkomst is onbekend van deeze fraaije

Ster - Hyacïn/th , door T o ü r n e f o r t tot de

Ornithogala betrokken. Men noemtze even-

wel Italiaanfche. De Bladen gelyken naar die

der gewoone Hyacinthen en vallen meest op

den Grond neer. De Bloemfteel , tusfchen

dezelven, is naauwlyks een Voet hooa:, cn op

den top getrost of getuild met t wintig of der-'

tig Bloemen , blaauwachtig Afchgraauw of

witachtig van Kleu^ Ieder Bloemftceltje hcefc

twee fmalle Blikjes , 't een langer dan het an-

dere. Dc Bollen zyn digt van zelfilandigheidji

byna gelyk die der Tulpen^

C4) Sqil-

(l ) Seilla Racetno Conico objongo. Sy/l. Nat. p-eg, XIIÏ.

Scilla Corymbo confcrto heroifphacrico. Sy/l. Nat. XV. Sp*

FUmt. II. ScUIa Radlce fol.d4. Flor. Cotymbofis confer-

tisfimis. H. Clif, m. R. Laidh. }z. Goüaw A/or.sp.

Hyacinthus ftellaïis fpicatus cinereus. C. B. Pin. 4«. Hyi-

cinth. ftell. italicuj. Besl. Ey/l, Vtrr., 41. f. i. Ctüfc



U) Squille met een

tuil.

Êen ongemeen fchoone Bloemtuil maakt dec- stus.
'

ze , die gemeeülyk Peruviaanfche genoemd worde iv.

iti navolging van Clusius; hoewel menre

ook in Portugal groeijende aantrefc. Sdmmi- /«u-

gen meendtn , dat zy eerst uit Peru óverge-

bragc ware ; maar op den uithoek Lands vaa

Kadix, in Spanje, groeit zy ook menigvuldig.

GouAN merkt aan, dat de Stengel minder

hoogte dan de voorgaande heeft cu dat de

Bloemen kleiner zyn , doch de Tuil is grooter

en aanzienlyker, zo dat men dcczen onder de

fraailtcn rekent van alle Hyacinchen. In Bloera

komt de Spaanfche volmaakt overeen met de

Peruviaaöfche , doch deeze heeft de Bladen

Uit een gerokte Wortel, die als met Spin-

newebben is overtoogen ; weshalve Clüsiüs
'cr den naam van BuWus Eriophotus (dat is

Woldraagende Bol,) aan gaf, komen in 't

Voorjaar groene Biadic, byr.a een Duim breed

m ; item Orn.tri. Eriophorutn PemFianum,

381. Hyacinth. ïtrd niilfj. Stellatus. C B,

!. Elyi. l. p. 37. I. Hyacinth. Stellatus
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en een Span lang , in 'c ronde op den Grond

verfpreid. Daar tusfchen rysc een Stengel of

. Bloemfteel, van dikte als een Schryfpen , ter

langte van een Span , die aan den trp me-

nigvullige dunne Bloemdeeltjes uitgeeft,

paarfchachtig zwart, wellve ieder een Bloem-

pje draagfn, dat uit zes gefpitfte Bl >adjes be«

ftaat , die als een Sterretje ui-gebreid zyn ,

paarfchachtig blaauvv , of donker j aarfch en

Violet, of ook uir d-n witten roo achtig van

Kleur. Zy hebbf n in 'c raidden ten Vrugthc-

ginzel dat hooz. p aiTch is
, omiingd r.ct zes

Meeldraadjes, die taanielyk breed en Pypach-

tig hol zyn. De Bloem heef: geen Reuk , maar

de Bladen, aff'erukc, rekken zig in Draadjes

uit. , Als de Bloemen cud worden , krommen

zig de randen der Bloemblaadjes cm. Zy bloeic

in de Meymaand en is in de Tuinen van voor-

naame Liefhebbers niet onbekend
; gclyk meo-

ze ook by de Bloemisten kan bekomen; docb

de tederheid van 't Gewas en der Bollen maakt-

2e duur.

CS)
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hoeks, eenigermaatc knikkend-e i en een ge-

hoekte BloemJtseU

Decze, die in den jaare 1590 van Kon- si

ftaptinopolen overkwam, wordt deswegen Kon-

Jlantinopolitaanfche by foinmi^en getytcld. Zy
Aerfchiit van ue voorigen , doordien zy vcp-

fcheide Stengels of Bloem (teek n uit e* n Bol,

die digt en Vieezig is , uitgeeft. Di-> Stengels

z^n ho'-kig, een Handbreed of een iidf vocc

laniï, en diaagen dik-wüs ieder maar twee Bloe-

men, w ike volkomen als die der gemelde Ster-

Hyacinthen gefatfoeneerd zyn , van eenc zeer

bevallige blaauwe Kleur. Drie Bloemblaadjes

zyn van biunen aan de tippen l-lekig of gc-

r.ciK-;_- ; ^ ( v-, rct..kcnd. Het

I\ a-.v : , in 't midden der

Llüc. , ,1 is door een kleia

\\:z7. verïijfiillen, op by-

> -e en Kleur, ko-

. uw, ook fomtyds

cii wit voor. zegt

r ig vindt men , by

. ii-oo-river. , ^<J v.ci witte en roode als

(6) Squille met hyna ovtrmd jiaande Bloemen^

%'siniger m getal Scuu

Men

,

(é) Sc.lU Flor. cicttius

U. DESL. SU. STUK.
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Men vindt van deeze , aan welke ook een
Aï'DKKL.

jjgj.^ Wortel toegefchreeven wordt, vier Soor-

HootD ten by T ou r n e F o R t , order den naam van

STUK. Duit/ch twee of driebladig rogelmetk , met blaia-

we, donker bl auwe , VI efchkltunge of wit-

achtige Bloemen
,

aangetekend. De Groei-

plaats, naamelyk , is in Duitfchiand vy alge-

meeo , hoewe! n^en 't ook overvloedig in de

Elzas , in Switzerland cn in de Zuidclyke

deelen van Vran^^ryk aantreft. R a y melde , dac

het op zekere Eilandjes aan de Westkust van

Eng:eland, in de lerfche Zee, inzonderheid op

Bardfey, voorkome. Het voert by DoooNéos

den naam van Hyacinth van Füchsius; om

dat 'cr die Aurheur de eerfte A<"beelding van

gegeven hadt. Dezelve noemt het Mertzen-

bluniy dat is Mautfbloem, alz > her in 't Voor-

jaar bloeit; doch geeft dien naam ook aan Druif

•

Hyacinthen , enz. De beroemde H al-

ler noemt het Phalangium met een Bol- Wor-

tel , zècr hreedc llompe Bladen, een Aairmet

weinig» Bloemen en zeer kleine Stoppeltjes. Hy
befchryft hetdus (t>

ii
Een

H Cliff. izj, K. Luidb, jï. GOUAN Mixsp. 174. Hyacin-



„ Een UijeDachtig'" Bolwortel; met twee of

drie hreede itompe zaG;ts Ijladen , en e^-nc^

„ naakte Sfen<2;el , van een half Voet of eenu

„ Span. Een losie BUm-Aair, van twee of.^

„ drie, op 't hooglle tien Bloemen (). Zeer

kleineStoppelrjrs. Uitgebreide, ook ivelom-

„ geflagen i^ioemen, zeer korc famengcknoopt,

j, groen genageld, de Blaacijes ovaal tn blaauw,

„ door een donkerer Streep verdeeld. De bui-

„ tcnlte ry der Blaadjes fmaller , de binnerfte

breeder: de Styl enkeld met ren fpitfe tip;

„ het VrugtbegiDzel Kegeinchtig tn brctde

„ Meeldraadjes" (f).

Van decze Ster- Hync'nth zyn de Bloemen

vry groot en fra^y, en vcrficren in 't Voorjaar

de Velden in Duitfchlard en elders niet weinig,

wordende in Engeland Our Ladits Flower , dat

is Onzer Vrouwe Bloem , geheten , zo Lobel
aantekrnt. lo de Tuineo plant zy zig tterk

door haare Bo'letjes voort (f).

(7) Squil,

II. DuL. sns.
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SeiUa Lu-

V. (7) Squille met een langwerpige Kegelacl^f..

Atdeel. j'j.^j g„ gejtreepte Bloemblaadjes,

trvK^ Van deeze , die in Pcntiigsl groeijende i;^ ge-

vonden , maakt de Ridder thans een lituwe

Soort, en zegt, dat naar de Vyfde geNkr.

gSfchc.
Stergel is rond en draagt een Tros van

afllandige Bloemen , die byna korter dan de

Steeltjes zyn. Zy hebben ovaalc, (lompacbt'ge

bloemblaadjes , Sleufswys' geftreepc en uitge^

breid; een weinig larger dan de Meeldraadjes,

die geel geknopt zyn.

vui. (8) Squille met een zeer lange Tros , de BlcC'

fiSr"" men korter dan het gekleurde Steeltje.

Hyacinth.

««hoge
vern^Garde T o r u n f f c r t heeft , in

zyn Ccrollariutn , geen gewag gemaakt van s-ulk

een Ornithogalum, m: r.r Itcit Oi^der dien na-^m

een Soort in zyn Werk vonr, tot welke 1'y <Je

Woldraagi.nde Bol van Ci.us.us betrekt

Op weiko plaats de Heer Gou an van detze,
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nijrvuldii^ in getal en klcio : dc

verlpieid , Draadachtig , blaauw,

C9) Squi'le met Draadachtige LiniaaU Bladen
^

getuilde Bloemen , de Steeltjes naakt

opfiygende , van langte als de Bloem. Hetfsifche.

Decze wordt Herft/che Ster - Hyacinth ge-

tyteld , oro dat zy in de Nazomer bloeit, By
Kaap Lezard in Engclaad vordt Ray dezelve

overvloedig. Zy groeit ook omüre.ks Parys

cn verder iu Vrankryk Zuidwaards , als ook ia

Spanje en Italië
,
op Zandige Grorden- I 'e v^tcn-

gel is een Handpalm hoo^ , rordac hrig , de

Bloempjes niet grooter dan een Erwc, zonder

Blikjes.

(10) Scuüle Ti:e' een rondachtig Blady op zyde
^
x.

_

eenigermaate geaaird» Eenb'iadi-

d; SciU* Folio tcretlus

. Dk£i.. ZIL Stuk.
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V. lo Portugal was de Groeiplaats van deeze by
'Ajdebl.

j5Q„^jgre Soort , cic ongemeen zeldzaam is. Cli>

HooF^. ï'ï^s hadc een Bol daar van by een Franfch-n

iXUK. Blocmkweeker , in 'c voorfte der voorgaande

Eeuw , voor Geld bekomen. Zy fchiet uit

den Wortel een Bicsschtig Blad , van een Vccc

langte , om laag Slcufachcig hol , en aldaar een

Bit)emfteel befloitende van ongevaar een Hand-

breed langte , welke op den top drie witte

Bloemen draagt, naar dc Plant naamel-yk groot

en zesbladig , met witte Meeldraadje?" en een drie-

hoekig Vrugtbeginzel De Bol was niet grooter

dan een Hazelnoot , bruin , en gaf twee zo-

danige Binden uit, ieder met een dergelyk

zydelings Bloemtrosje.

CdptH/^s, Behalve de Herftlcha Ster - Hyacinth betrekt
Kaapfe.

^^^^ BuRMANKÜS, onder de

Kaapfc'ne Planten, eene daar hy den naam vaa

KaapJcJie Sqnille a^n ceeft (*). Dezelve was

by den vermaarden C o m m e l y n afgebe( M
en belchrerven , als zig in de Amfterdamfche

Kruidtuin bevindende, f^ie heeft de Pl.^nt ,

wel is waar, genoemd ylfrikaanfche Squillamet

een kleine groene Bloem en een zeer groooten Bol :

maar ^\/.o by melde en vertoont , dat de Bloe-

men , die ann een Stengel van dr;e Voeten een

laage Aaix uitmaaken , niet zesbladig, maar

ifl

CaiSL. Luji,an, Bulbus monophyllm flore albo. J. B.

II. p. <Jzx.

(.*) SciUa C3pcnlis, Co^m. Hirt. Amfl. \\. T. 9^.
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ïD zesfcn gedeeld zyntzo kan die Plant naauw- V.

lyks toe dit Geflagt bchoorcn. De Bol was düe-^^

mcql zo groot als die der gewoone Squi 11e, zegt Hooik
C O M M E L Y N. Aanmerkelyk is 't , dat zy een stuk.

bloeijeide Stengel zonder Bladen fcboot: 't

welk htar , in de eerftc opflag zelfs , genoegzaam

van myne nieuwlings ontdekte Kaapfe Bolplaric,

die ik tot hei Geflagt van ylsphodelus betrok'

ken heb , onderfcheidt.

Cyanella,

Een zesbladige 13loem , met de drie onderfte

fte Blaadjes neerhangende, en het laagfte Meel-

draadje larger, van de anderen afgebüogen,

onderfcheidt dit Geflagt.

De ecnigRe Soort , daar van bekend, voert i.

den bynaam naar haar afkomst van de Kaap
captn/lt.

der Goede Hope. Eenige gelykheid naar de Kaapfe.

Koornbloemen , Cyarrf , fchynt aanleiding ge-

geven te hebben tot den Geflagtnaanj. De
aangehaaLfe Afbeelding van Plu ke net, on-

dertusfchcn , voert by hem den tyrel van Klein

Leliebloemig Fhatangium met Goudgeele Bloemen»

L 1 N N iK ü s oordeelt dezelve flegt te zyn, en

inderdaad, zy gelykt weinig naar een Plantje,

dat de Geftalte van de Squille heeft , zo de

RiJder ad^.te^c^.t , die ook aanmerkt, dat de

Bloemen onregolmaatig zyn, As-

(I) Cyaneih. Syfi. Nat. XII. Gen. 4i«- V'fS- XHI. Goa.

II. DUL, ZII, Sim,
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A s F H O D E L ü s. AfFadil.

Dit Geflagt heeft de Bloem in zesfen gedeeld

en het Honigbakje beftaat uic zes Klepjes, die

het Vrugtbcginzel bedekken
,

ze^^t de Ridder»

Voqrts moet men in aanmerking neemen , dat

de Bloemen Aairswyze aan een lange dikke

dikke Stengel groeijen en de Wortels eene

byz3ndere gedaante hebben, als by veele lang-

werpige Knobbe.'s te gelyk aan één Stoel han-

gende in de gcmeene Soort. De drie volgende

heeft L I N N >E u s opgetekend.

I. (i) AfFüdil met een gebladerde Stengel en. drie-

gejtre^pte Bladen,

Op Sicilië groeit natuurlyk dceze , die zo

gemeen niet is als de vo'g :nde Men achtze

te zyn de Plant Ipliyon genaamd by Theo-
PiriRAsTvs en het Erizamba der Arabieren.

Gemeenlyk wordt zy geele Affodil genoemd en

was by de Ouden het Wyfje , tot ond rfchei-

ding van de volgende, welke zy het Mannetjf
noemden. De gebladerde Stengel, die de hoog-

te

(i) Aspbo^las Cauie foliofo , Fol. triqMCtris Syfl. Nat.

Xll. Gen. 417. yfg' Xai. Gen, 4*1. p. ijz. jACq,.
Bon, T. 77. Goe4N Montp. 174. H. Cliff. 127. Upi'

%%, B.. Lugéh. 3,. Asphodelu» luteus Flore er Radice. C.
B. Pin. 28. Ajphod. foemina. Cam. Eph. 171. Asph.

lateus. DoD. Vtmpt. loi. Asph. luteiu minor &c. Lob.

V.
Afdeel»

III,

HoOfD-
•TUK.
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te van een Elle of daar omtrent heeft, maakt V.

hetgrootlte veplchil. De BlaJen, immers, ko-^^ü'''

men in deeze ook fomwxlen i^pachtig voor,tlooFo-

hocwcl zy meest maar geftreept zyn. De Bioe-''^"^«

men , geel van Kleur , hebben groote witte

Vliezige Blikjes.

(2) Affodil met een naakte Stengel en Degen'- u.

vormige gekielde gladde Bladen.
RaJnJ^!'.

Deeze, de W'iffff of Mannetjes AfFodil'e ge-

Eaamd, groeit in de ZuiJelyke deelen v:in Vrark-

ryk , in Spanje, Portugal, Italië, in Switzer-

land, als ook in Ooïtenryk , volgens Linn^eus;

Ik vindize nogthans door Kramer of Jac-

QuiN niet aangetekend; maar in de Krain

groeitze op *t Gebergte, volgens S co poli.

H A L L H R maakt wel van de voorbaande Gee-

le ) doch niet van deeze Witte, onder de

Planrcn van Switzeriand , gewag. R a y heefc'

dezelve op Gebergten by Mesfana, ais ook op

Steenige Heuvelen, omftreeks Montpeliier, ge-

vonden. GouAN zegt , dat zy aan de Zee,

naar Frontignan enCettein Languedok , groeije.

Op

II.DIBL.m STUK.
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V. Op dorre Bergen, in de Zuidelyke deelen van

ApjEEt. provence, wordt zy, volgens Ger&rd, ge^

Hoofd vonden.

•TUK, Daar deeze Affodil zo wel ongetakt als

Takkig voorkoTit , vind ik den bynaam riec

zeer dg^n. Clusius noemt de ongetakce

Witte , de Getakte Groote Asphodelus , van

welke laatfte hy , van Lisfabon naar Madrit

reizende , de V\ ortels door d?n P!o-g uitge-

rukt vondt leggen , wel tweehonderd of meer

in getal, aan éénen i^toel hangende, zyndezeer

dik als Stek-raapen: des hy d^gt , dat de gc-

heele Plant wel vyftig Pooden gewoogen had.

De Steeg, zegt hy, valt fomtyds wel twee

Ellen hoog, zyrde rond en glad, boven in

BioemdraagtnJe 1'akjcs verdeeld , en anders

geheel naakt. De Bladen, uit den Wortel of

Stoel voortkomende, zyn langwerp'g, fmal,

driekantig en als gekield , gefpitst , voos en

taay. De Bloemen zyn zesbladig, van binnen

wit, van buiten ieder Blaadje met eenpaarfch-

achtige Streep getekend, Zy zitten op korte

Steeltjes en hebben die eigenfchap , aan de

meefte Bolwortel'ge Planten , welke eeoAair of

Troiachiige Bloem draagen, gemeen; dat zy

van onderen op ontluiken , en dus de onderfte

Blcemen reeds verflenst of afgevallen zyn , eer

de bovenden open ftaan. Een paarfchachtigc

Affodille, met bonte Bladen, vmdt men door

Baüiunüs opgegeven. De Zaadhuisjes zyn
byna rond , met drie verhevene Ribben , in
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drie hollighedea verdeeld , een zwart drickan- ^^^^^
tig Zaad bevatteode. UI.

Hoofde

(2) Affodil , die de Stengel naakt heeft, en

gejlrekte , Blsvormige , geftreepte ,
byna ^.^W^^i^

Papachtige Bladen.
^i^pbiadi.

Deeze , die de Stengen minder dan een Elle^

hoog en altoos getakt hetfc, is in Spanje ieer

gemeen , cn komt oOk voor in Languedok ea

Provence. In de Woeftyren by Kairo in E-

gypte is een Pypbladige Affi)dil door F o r s-

KAOHL waargmonen. De Wortels zyn van

die dergemeene AfFodillen verfchilkndc : wanc

zy hangen Vezelig aan den Stoel, riet verdik-

kende. De Bladen zyn fomtyds Pypachtig

,

maar ook dikwils halfrond, aan de eene zydo

vlik . aan de andere geftreept , veel bkeker

dan die der gewoone AlFodillen, welke insga»

lyks Zeegroen zyn. De Bloemen vallen klei-

ner en witachtig , hebbende de Meeldraadjes

aan de tippen verbreed; de Zaadhuisjes en het

Zaad komen nagenoeg overeen.

Dat deeze Affodil ook op Creta groeije.

delus FoL Fiftulofis. C D

Hifi. l. p. 197. Hi^p- p.

Fhalangiam Cietz. Lob. .

U.DXBL. XII. STUK.
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V. heeft L T N N ^ u s meer dan eenmaal gemeld (*),

Afoeel.
j^gj^ moest daar door volftrekt verftaan het

Hoo/ü- EilaaJ Kandia ; alzo dat woord op zig zelve

>TUK, nooit anders gebruikt wnrdt. Ook zegt Ge-

ra Rn 'er van Oritur in planitie Creta: maar

dit gcrJt Ganftonds aanleiding o n te denken ,

dat die Authcur daar door een Vlakte in Pro-

vence vcrftaa. Nog meer moest zulks blyken

,

wanneer Loeel dit Gewas noeiiit , Phalan-

gium Cretcs Salonenfis t en ModisoN zülks

verklaart met de Fianfche benaam'ng k Crau

de Salo. Zie hier , hoe Lobel zelf daar vaa

fpreeke rt)-

„ Doen wy van Montpelliers fpcleo ende

„ herbariferen gingen n;ie Marfeille in Pro-

„ vencea onder ons Clercken , d.-or du gruys-

„ achtighe en de dorre plcyren giicnaamc

Craux van Salon , als ghelyck weCcnde van

„ natueren den Eylandcn Grcta oft Cindie;

„ foo vonden wy daar in groottr meoichtc een

„ ander foorte defen anderen niet onghelyck,

„ verfchillende alleene in de grootte, als nau-

„ we etncn Voet hooghe zyndc , en minder

„.van Bladers, maar dicker ende veel Ilyver,

j, den Gariophilaet zeer nae comende. In Ju*

„ nio gaft fyn Bloemen ende 't Saedtin Au*

j (*) Spec. Plant. 11. p. ^^^. Alwaar mea ook lUn. Cllff-,

In, in p!33t van Ups. vindt.

(tJ Hcrbarius of KtmUbtth^ W. tfo.
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j, gufto den anderen ghelyck , manr minder (*)." V.

De AfFodillen zyn d-or de Ou !en aange^
j^J^^'

merkt geweest, ali de Waterloozing cn Ston-HooFD^

den bevorderende; doch tegenwoordig geeft "lu^*

men *er naauwlyks plaats aan onder de Ge-

neesmiddelen. De Wortels zyn zeer beet en

fcherp, kunnende derhalve uitwendig dienea

als een Schroeiend middel. Inwendig zal men

'er niet ligt gebruik van maaken. Door de

Zwynen worden zy fomtyds uit den Grond

gewroet en opgevr-rcen.

Onze kundii^e Hoogleeraar, N. L. Bur-
MANNUS, telt onder de Kaapfe Plaijten twee

Soorten van die Geflagt. De eene, door zyn

Ed Capenjis gebynaamd , heeft een naakte

Stengel die Takkig is en Lancetvorrai<ie plat-

achti;»e Bladen : de andere , met den byiiaam

van JlriStus , een naakte Stengel en Liriiaale

gcftrekte Bladen, die laqger zyn dan de Üten-

gei (n
Tot geen van beiden behoort die Kaapfe

Bolplant, in 't voorlceden Jaar 1778, hier. te

Lande mooglyk allereerst , en in 't -byzoodec

QOfc

Zandige Vlakte tuifchen de Steden Arle? en Aix ge'cgea

ïy, omftteeks de StaJ Salon. Zie dc Tegtnvj. Staa; vuk

FféOiknk.n. Deel, +59-

(Ti Aspbodelus Capenfis 3c ftriftus , Preir. Fl. Ctp,

tU D%tU XII. £TUK,
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V. ook by my gebloeid hebbende , welke ik , zo

^^nf.^
wegens de deelen der Vrugtmaaking , als we*

Hoofd- gens de Geftalte , niet nader brengen kan daa

tot die Gcllagt. Ik maak 'er derhalve een nieu-

we Soort van , onder den naam van Asphodekis

Comofus of Bladerkroonige Affodil , om dat dc

Bloem -Aair met Bladeren gekroond is, en geef

die op raec de volgende bepaaling.

IV. (4) Affodil met eennaakte Stengel, de Bladen

^'a^ful.
Lancetvormig , Geutachtig, gegolfd y van

Blader-
*

onderen gekield.

Lxxxiir. Naar de leevende Plant, in een Pot by my*

als gezegd is, uit een Kaapfe Bol gekweekt, cn

inde Zomer des voorlceden Jaars.zeer ficrlyk

in Bloem ftaande , is de nevccsg lanJe Afbeel-

ding, tot een derde der Natüarlyke hoogtö ver-

kleind , door onzen kundigen Plaatfnydef , dén

Heer G. Philips, getekend en vervolgers

in 't Kopergebragt. Deezen Jaarc 1779 heeft 7y

ook nog, zo wel als toen, met vcrfGheide Sten-

gels in de Hortus Medicus alhier gebloeid en

Zaad gedragen. De Kenmerken
, op de manier

van den Ridder , door my ten naauwkeurigfte

daar van opgemaakt, toonen , dat dezelve toe

dit Geflagt behoore
; naamelyk

;

be Kelk ontbreekt.

De Bloem is eenbladig, zesdeelig, metLan-
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cetvormige vlakke uitgebreide Slippen, die wit V,
zyn, aan 't end geknoJst en groenachtig; niet

^^^^1^^^
Hooi"».-

Hec Hojiigbakje beftaat iritzes paarfcheSchub-«TUi.

betjes , die Kegelswyze famenluiken , dekken-

de hec Vrugtbeginzel.

De Meeldraadjes y zes Elsvormige uitwaards

Boogswys' gekromde Vezel*;, van gelyke laog-

te, de flippen der Bloem aan den voet inge-

plant: de Meelknepjes langwerpig opleggende,

opftygende , tweelings of gefplecten , neder-

waards Vorkachtig; vervolgens Eyrond, dwars
opgelegd ; het Stuifmeel Zwa velkleurig.

De Stamper: een rondachtig F'rugtbeginzel

,

binnen de Schubbetjes van hec Honigbakje by-

kacs verborgen : de Sryl Elsvormig roer een ge-

kno{ten Stempel

De F^rugt : een Kogelrond , Vleezig, drie-

kwabbig , drieliokkig Zaadhulsje ; niet alleen

gekroond met den Styl en de blyvende Bloem;

maar zelfs door de Meeldraadjes gefchoord»

Zaaden verfcheiden, tot negen toe, in ieder

Hokje der Vrugc , die Eyrond gefpitsc zyn , aan

de ééne zyde bultig.

Op Plaat LXXXiri, hier nevens, zyn ter

w<;derzyde van de Bbcmfteng de deeïen der

Vrugtraaaking , in alle Afmeetingen verdubbeld

zynde , onder 't oog gebragt. Dus ziet men
by A de Bloem vertoond , zo als zy na de

oBtluiking voorkomt , de Slippen , naar Blaad-

jes gelykende, half wit , half groen, aan 'c

y end
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V, end !;cknodst: de zes geboogen Meeldraadjes,
AïnEEL.

j^^gj. VorkagtigeKnop}es omringende het Krw^J-

Hoof'd' heginzel, 't welk by B af/.onderlyk vertoond is

,

fiiM, ZO wel als de Meeldraadjes fw C eo D. Hier

openbaart zig in deezc la tO; n een aanmerkelyk

verfchil , naar dat deze ven nog; in Raat tot

Bcvrugtirg of reeks uit;r- werkt zyn ,
gelyk

men dit ook aan de B]f> :m';^-n^^ , die van on-

deren op b\nck , k"i wnarnccr-en. Zodanig

iets hcefc p aat^ in de bïyv o.!e Mcelknopjes

van allerley Bloemen > Zy keeren zig om en

fchudden a's haar S(u'f:v.ecl uit, waarna zy

allengs inkrimpende verdroogen. De Vrugt ,

clie onder groen, boven paarlchachtig is , ver-

toont zig by E , in de overblyvrnde üloem

levat , mee de Meeldraadjes onuing l cn met

den Styl gekroond. By F ziet menze over-

dwars doorgefneeden , zo wel als de hollighe-

den der drie Hokjes cn de ZaaJcn , daarin

vervat, wier figuur nader blykt by G, alwaar

zy, zo van de eene als van de andere zyde,

vertoond zyn.

Befchryving der Plant,

De Wortel is een Schubbige Bol, niet rond,

maar Kegelvormig , onder geknot en als dwars

afgefneeden, witachtig geel, van aanmerkelyke

grootte.

De Bladen zyn Lelieachtig, anderhalf Voet

en daar over lang, by den Stoel [derdhalf

Duim



D ni brcH ,
- - > - ,11"^ o' t

toe, verin "( d , ^ C nac'^ . , mo
onderen biiUig gckieldj öp de kanten gegoIfJ,rT

niet il!r'*cp;!i]pc , aan de bovcnzydo donker groen ,
''^

vnn agtcrai pcdachrig en aklaar, mdc bencclen-

ftc hclfc, nrcr p:i ii lciie Vlakjes getekend.

De Bioemjterig is aanzü-Oiyk, fchuins uit den

Wortel Ichictcti-ie en verder regtopftaande

,

ftcvigj van bereden tot het midden een Vinger

dik, cn ter hoogte van drie Rvnlandfchc Vnc-

ten opgroeijen. Ic. /.odanig is de hoogte van de

ecnc myner Pianien, in Potten, geweest, ik

had fii g een nndcrc , inct twee Bloemflengen

vjn m:iidtr h.)OL,cc. In dc Hortus Medicus

was zy, deezeu J ;are , met vcHcheide fJlocrn-

flc-^gcn \'*n vctfcii 1 ende h^o tc , ^l en \- i^-

ven met bl idertjes gt kro.ind.

Het middeKie en bovenfte gedeelte hsidt m
de ccTscg'cme'dc

,
by mv » ongevaar zeventig

BiOv. n , ^e 1 i op (-ciib ' a - 1

bo < Mts i^oi . }3l E' \n op-

flvg-rdc, 1,1 t n /i c : ieder o tr nt

een Drm breed. Het o der'^e van de Sten-

gel , du h i,r cnf>f is , 'il on ^ >lk 1 n

de Bla 'en , d e oprc 2"^^,^,-^ d

ek nder liaan , get. cl. IK b »vc is

geeler en hoekig door tafgecvcn vandeuioem-

fteeUjes allergs verdunnende.

De afgcbiocide Bloempjes vyorden , op dc

Y 2 Z01
II DEEL, STUKt
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V. Zon ftaaode, aan de randen paarfchach tig ^ maar

^'ui?' Vrugtbeginzel , dat in 't eerft paarfch was

HoofÊ- bekleed , wordt van onderen groen of geelach-

«TüK, tig en by aanryping uit deo geclen paarfch.

A N T H E II I C D M.

Dit Griekfche woord is van Pliniüs voor

de Affodille , by Theophrastus voor de

Steng der Affodillen : wajrfchynlyk wegens de

menigte van Bloemen , daar aan zittende , in

welk opzigt zy de meeftc andere Planten over-

treft , gebezigd. V\'a;!rfchyolyk zyn de Witte

AfFodillen daar mede bedoeld , dewyl men *t

Latynfch Albucum daar mede gelyk ftclt. LiN-

NAUs gebruikt het bier voor een Gcflagt vao

Planten , dat niet alleen in Geftalte zeer veel

van de AfFodillen verfchilt, maar ook de Bloem

zesbladig , Sterswyze uitgebreid heeft en het

Zaadhuisje verhevener , Eyrondachtig. 't Geflagt

van PMangium by T oor n e f o r t , zo wel

als deszelfs Liliafirum , en dat gene, 't welk

de Ridder bevoorens BulMne getytcld hadt,zyn

bcgreepen in de drie volgende fmaldeelin-

gen.

A. Phalangium : met de Bladen gefleufd ,

de Meeldraadjes mecflendcels glad.

(I) An.



co Antbericum met platachtige Bladen j de V.

Steng eenhloemig»
ApivrzlI

Dceze , bevoorcns voorgefteld onder dsn^^xj^' -

Daam van Bulbocodlum , van anderen onder de

Narcisfcn of iJasterd- Narcisfen geteld geweest

is een loutere Bergplanc, voorkomende op Swit- L^atbioc

zerfche Alpen en andere Gebergten der Zuide-™'^'

'lyke deelen van Europa , als ook in Engeland

volgens R A Y , die dezelve heeft afgebeeld.

Hall ER befchryftze dus.

De Wortel is een langwerpige Bol , met eea

Netje omweven, die veele dunne ronde of drie-

kartige Bladen uitgeeft, en een Stengeltje van

vier Duimen of een weinig hooger, met veele

korte Blaadjes. De Stengel draagt een enkele

Bloem , die van zelf famenluikt , gelyk die van

't Palangium des avonds. De Blaadjes zyn Ey-

rond - Lancetvormig , wit , van binnen en bui -

ten ros, met donker roode Streepen en een geel

Nageltje. De Styl is Prismatiek; de Vrugcdrie-

kantig- Kegelvormig.

Het is , zegt hy, een Voorjaars- Plant, en

36j. Bulbocodium Fol. Subulato - Lin.

41. Sp. Plmt. I. p. 294. Bulbocodiuir

lium. RAJ. AngU

.lio.C. B. Pin. ji. Prtdr.
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V. betrekt 'er niettemin toe de Kleine Herfst - Na-, ^

^'iTr ' van J. B A u H 1 N u s , als qok de Laatbloemi-

HoorD- ge Narcis van Glüsiüs, "t welk tegenllry-

sTu::.
di'g fchynt , ó^ch niettemio den bynaam bil-

lykt van onzen Ridder

11, C2) Anthericum met vlakke Bladen , een en^

GrïcumT ^^^^^ Stengel en getuilde Bloem.

Gneklca,

Dit Kruid, in de Levsrt docr Tourne-
FouT waarg^:nomen , heefc ecD Eolwcr;ei en

LiLiaale ghdde Bladen
, byna zo lang als de

Sttng&I , die ccnvcudig is met drie of vier

kor:'.rc> Bladen , hebbende op 'c end een Tuil-

tje van vyf Bloemen, op drie Steeltjes, het

middelfie ccnhlocrni:^. De l]]'em is wit, met

de Meeldraadjes kort en dc 5i:yl nog kmtcr.

TU.
. T:-} A-rhcrfr'jtn vlakke Bladen, de Sten-

^jUrAfo^
^.^ Mtcldraadjes WolV.g hebbende.

^52« Deeze Soort, In Portugal, by Kaap Spizel,

in de Maand April bbtïjcnde gevonden door

den

(*; De Afl cclJIng van de Narch/us Aatumnaiis minor,

nigeaoeg overeen , of dceie is daar van ontleend; maaide



den Fleer Vandelli, hccfc, volgens hem,' V*

de Wortels dik , langwerpig, geelachtig; ^^J^^
Worre'b'r.den Liniaal, vlakachtig , gert.reept,,Ho!Qttti4 .

eenigermaate gekield, met het end omwonden,«^"^^^^
Elsvormig : de Stengel Takkig met Lancet-

^

vormige Blikjes en de BIoemfteelLjes eenigcr-

miate gecrost: dc Bloemen rood, van grootte

als in het TakUigc , dat volgt, met Wollige
^

Draadjes , gcelc Mccuxnopjes en den Styl kor-

ter. De Gertalte is als die van 't voorgaande,

maar de Bloc\men zya kleiner en hebben geen

gladJc Meeldraadjes (*).

C4) Anihericui-n met driekantige ruuwe Bh" iv.

den , een Takkige Stengel en cmgekmudeeum ''rtvi

bloemen,
^KTóm

Tot de Kaipfc Planten moet, volgens den

Heer MuRRAY , deeze Soort behoorcn, als

zynde in de Hortus alhier, nu negentig Jaar

geleeden , uit Zaaden van de Knap gefprooten,

Zy maakte een Gewas, met Bladen als vaa

Prey , de Stengels anderhalf Voet hoog ea

Tak- 1

(*) Gdyk hetzelve, wil zekerlyk de RIWerze,>gcn ; Manu
l,c. cit. en daarom heb ik Filamer.üs Lür.*:is , dat \-t bygc-

C4> ylKthericum Fol. trigonis fcabris, Scapo Ramofj, Co-

r.-l!is revolutis. Phalangiutn ^thiopicum Ramofum Flor, -j

aVbif . Pe:a;is refleiis. Comm. Hort. L p. 67. T. 3+. MüBB»
|

10. TouR«.
Y ^

II. DEEL. XII, Dbel,
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Afd . L
"^^^^'^ ' I^IoeracD zesbladerig , agterwaard?

'lü!** orngekruld, gelyk die t'er Hyacinthen, en wit^

Hoofd- de Zaadhuisjes langwerpig drieknmig , bevat-
»Tüx,

jgj^jjg bjuinc ruüwc Zaadjes
,
driehoekig zynde

ci> met drie zeer kleine Gaatjes doorboord.

V. (5) Anthericum met vlakke Bladen , een Tak-

eum^'R/'' ^^ë^ Stengel
, platte Bloemen en een reg-

-feig.
""Stamper.

Dit IS het Gemeen of Groete Phalangium,

dat, in de Zuidelyke dceien van Europa, op

Kalk- ofKryt-Rotfen groeit, volgens den Rid-

der. Dien Griekfchcn naim leidt men daar van

af, dat dcszolfs Binden, Bkcm en 7aa'J, op

VVyn gezet , een nuttig Geneesmiddel tegen

de Beeten van Spinrekoppen. Scorpioenen en

andere Venynige Infcktcn znuden uitleveren.

Hierom noemen fommigcn btt cok, in 't lir-

gelfch , Spiderwort , in 't Hoogduitfch Erd-

^ fpinntnkraut , dat is Aard - Spinneokruid. Op
verfcheide plaatfen, in Duitfchland, groeit het

op Heijcn cn Bergvelden en komt in Swceden

voor.

(j) Antheruum Fol. planis , Scapo Ramofo, Coroll- p'a-
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(6) Anthericum met vlakke Bladen , een ge- V.

heel eenvoudige Stengel, platte Bloemen en^^'f^l^

den Stamper neergeboogen. Hoofd-
stuk.

Deeze, zo wel als de andere , groei c in me-
JJ^-^^^

nigte op de Switzerfche Bergen , als ook oipcum Li-

drooge Vlakten in Provcnce. Li NNiEUs ^oudt^Q^'^^^^^^^

deeze laatfce zelfs in Sweeden en verzekert

dat zy een verfchillende Soort zy , hoewel de

Heer Gkrard ze als een Verfcheidenheid

aanmerkt van de voorgaande. Het voornaam-

fte verfchll is aangeweezen.

De beroemde H aller noemt deeze Iaat*

fte een fraaije Plant , die de Wortels Vezelig

tot een Knobbel vergaard heef^ en famenge-

groeid ; waar uit veele Grasachtige Bladen

voortkomen, die ftevig cn een Voet lang zyn.

De Stengel is een E.ile lang. Bladerloos, mee

e:n losfe Aair van tien Bloemen , welke uit

twee ryën Bloemblaadjes beftaan ; de binnenfte

breeder Lancetvormig ovaal en zuiver wit ; de

buiten fcen met een groenachtig ftreepje. Ieder

Bloem is by de twee Duimen breed en zy ge-

lyken veel naar die der Affodillen,

Van het Takkige Phalangium , zegt diegroo-

fimplIcis(imo&c. Coui

Ups. »i, Fl. Suec. II. :

ramofum. C. B. Pi». :

LOB. Ic, 4». JACQ. Ht
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V. te Kruiclkcaner, is zy voor 't, overige weinig

Afi)E2l. verfehillendejdaiidat zy de FJoenien veel kleiner

Hoofd heeft, en dus ook veel minder aanzienlyk is.

STüs. De Stengel verdeelt zig boven in vcrfcheide

Takjes , yl met Eloemen beladen , welke by

nagt geheel geQooten , op den n.iddag volko-

men uitgefpreid zyn, en op detusfchen-Uuren

in een gemiddelde ftaat. lu Swcedea bevondt

L 1 N N /& u s , dat zy van zeven Uuren 's mor-

gens , toe drie of vier Uurcn 's namiddags

,

waaken. Wegens die zonderlinge eigenlchap

heeft M u L L i£ a D s de Plant het Uurwerk van

Flora getytcid (*).

V!i. (?) Anthericum met vlakke Bla^.en^ een ge-

Van dcezc 0'ocmplar t hadt To

u

r N e fo k t

:n byzonder Gefjugt ge-T;aakt, onder deo naam

n Liliajirum, om dat zy een Bloe;n heeft m
:,ui- naar die der witte Leliën gclykendei

j.h vcr/chillendc daar van , inzonderheid

,

Jieel eenvoudige Sicm^ei , tn KlQkvori.uH^

Bloemen , met neergeboogene Aleeldrciadt

jss.

door-

(*> Vid. Mem de la Sodeié de E'.me. 1766. T. IV.

Zsmpanulntis , St.mini'ius declinatis. Hemerccallis Lilia-

HALL. lulv. ipo. Liliaftmtn Alp-nura minus. TOURNï' /«T^»
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doordien de Wortels aan den Seoel hangen als V.

Stekraapen. Anderen hadden ze onder dc Pha-^^^^^^^^^

langia geCchikc, en door dc groocce der Bloem Hoófd- I

van dc voorgaande onderlcheiden, L in n^üsst-ji»

plaat fte dezelve bevoorens in 't Gefiagc van

Hemerocallis , wclke benaaming de Heer Hal-
lek nog behouvicn heefc (*).

Overvloedig kwam het deezen voor, op de

Bel-gvelden der Alpen in Switzcriand , zelfs op

de allerhoogften gelyk het ook groeit op die

van Provence, rair den kaot van Piemont en

Savoije. De Wortels , zegt die Kruidke-ner

,

beftaan uit veele ronde zeer lange Vezelen.

Hierom is 't zonderling , dat Linn^us 'er

een knobbel igen Wortel aan toegefchreeven

hebbe (f^. Dc Bladen zyn Grasachtig, zagr,

brecder dsn twee r.yncn, die nic den Wortel

zeer lang. De vStcniiel ongebladerd , van een

V^oct of een iïlïe, met een ylc BloetiaaiFjOver

écre zyde. Dc Bloemen komen gaapende voor

,

op eenblocmige Steeltjes , met gekleurde Ey-

rond Lancetvormige Stoppeltje?. Zy befla:m

uit zes tedere Sneeuwtviite Blaadjes , die de

punt orageboogen en dikker hebben, met een

groene Stip getekend. De Meeldraadjes zyn

byna zo lang ea flip; de Stamper is langer,

(t) Hc-nerocnllis Radice tu',eroa , CoioUis liexipetalis.

II. DML.riI. $TCK.
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V. aan 't end geknopt ; de Vrugt Eyrond Kegel-

'^m^^' "vo^^S » hoekige Zaaden. De Bloemen

Hoofd- zyn welriekende.

ITÜK»

viii.
_ (8) Anthericura met een omgedraaide Bloem-

eJ%rr7~ ftengel.

drSidf^" Aan den voet des Leeuwenbergs , aan de

Kaap der Goede Hope, kwam dit Plantje dea

Heer Koknig voor, dat federt in de üpfal-

fche Akademic-Tuin is waargenomen. Uiteen

Bólwortel fchiet het een Stengeltje , dat van

onderen als met beginsels van Bladen bekleed

is, doch Bladerloos blyft. Dit Stengeltje , een

Handbreed hoog en Draadachtig dun, is Schroefs-

wyze gedraaid , een weinig klimmende. Het

draagt drie of vier Bloemen , op eigen Steel-

tjes 5 die viermaal zo lang zyn , aan den top

:

terwyl ieder Bloempje flegts de grootte van

die van 't Varkensgras heeft,

B, Bulhine, met Vleezige Bladen en gebaarde

Meeldraadjes.

^ 11.^
^

(</) Anthericum met FUezige Spilronde Bladen

Hwftedg.'* en eene Heejlerige Steng, We-

(9) Anthericum Scapo Spiraü. Mant. 224.

(9j Antberhum Fol. CatnoCs teictibus , Caule Fratlcofa,

GOUAM iVe«j^ 175. Anthericum Caule3cen$. WACHlWD.

30J. Balbine Caulescens. H. CUf. lu. R. Lugdi. iJ. Fhal.

Afiic. Fol. Ccpaceis , Flor. fpicatis Aureii. BOEBH. Lu^dh

II. p. i3i,Phal. Capenfe Ciulesccn». DiLt, Eltk, iio. T.

231. 2J>«- Bü«M. Fr$dr. 10.
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Wegens de gellalte hebben fommigen dit V.
^

Kaapfe Heefterige Gewas ook tot de Phalan- ^'ï"^*

gia t'hiiis gebragt. De groote Boerhaave Hoofd-

noemde 't zelve AfriKaanfch Spinnekruid , met'''^^''^
'

Bladen als van Uijen en geaairde Goudkleurige

Bloemen.. De Ridder heeft het, met de vol-

gende van deeze Afdeeling, onder den naam

van Bulbine , tot een byzonder Geflagt betrok*

ken gehad. Immers dit erkent Dillenius
het zelfde te zyn , als zyn Stengmaakend Kaaps

Phalangium , 't welk hy aldus befchryft.

j. Een regte , Houtige , ronde Steng , van

„ een Duim dik en een Voet lang , Takken

„ uitgeevende met Bladen van dergelyke of

„ meerder langte , die glad cn groen zyn , van

„ boven plat , van onderen rond en niet hol

:

zo dat zy niet volkomen met Uijenbladcn

„ ftrooken. Zy omvatten Scheedswyze de

j, Takjes aan den voet en florten
, gebroken

„ zynde , een Jymerig bitter Sap uit. Naar 't

„ end der Takken komen uit de Oxels Stec-

„ len , van één of twee Voeten langte, die

„ gelyk de Eereöprys geaaird zyn met Bloe-

men a's van het Spinnekruid , geel van Kleur,

„ hebbende drie breedere, drie fmallere Blaad-

jes. Het Vrugtbeginzel , dat een dun StyT-

3, tje beeft, is met zes Meeldraadjes omrini;d,

„ Ieder Bloempje duurt flegts éénen Dag , doch

„ wordt dagelyks van anderen vervangen; zo

dat de Plaqt bynadeageheelen Zomer bloeit."

(10)
lU OSKL. XII. STUK.
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y. ( lu) Anthericuni rrM FlceiSgs Eisvorm:ge
Aei^eel. platachtige Bladen.

3:uK.° Dit wordt door den beroemden DitLE-
Nius , in tcgenüclüng .

van 't voorgaande ;

rkum'Ji' Kaapfch ojigejieeld Phalmgium getyteld. Het

'"'^''^„^^j^^hecfc de Bladen zo zeéir naar dis van Aloë

tig.' gelykende, dat uien het, zonder Bloemen, daat

voor zou aanzien. Zy zyn Lincetvormig, ?an

de bovenzydc Gcutswyze uicge :o!d en komen

tropswyze uit den Worcel voort, die een kor-

te , breede , geele Knobbel is, Vezeis liitg c-

vende. Met een weinig behundellng !.n"ii't;

men deeze Bladen en krygt aan de Vm'vjrs

een lyracrig Sap, als Eywjt, dat, in 'cec sc

Smaükcio'^s , een gevoel van fcherprc or> dc

Tong agterJaat. . Deeze tedsrneid doet de Hla-

den , ligtelyk, van 't end af Tèrdorren , en de

PJaiK h niu gcmakk^lyk te bt-houden. Zy
geeft uit den Wortel Stengels va?ï een of twee

Voeten lang, met Aairen in 't eèrst byna als

die van Weegbree, vervolt^ens ontiui'ccnde met

dergelyke Bloemen , a^s het voorgaande.

Ciiff. ixj. a.: Lugal>. a. Phaiangium Cipcnfc fcsiilc £cc.



II) Antherïcum met Pleezi^re Elsvormige W
half Spilronde gejb ekte Bladen, ArnEEL.

i 2 ) Anchcricum met yieezige Elsvormige Sok!""*

rondachtige Bladen , tn een byna Trosdraa- x'.^

gende Stengel. eumAspZ'-

Dceze twee Knapfcn verrchillen in het Loof AHodiUig.

vau de voorgaancc byzoi.dcr weini,:;. Ook is
^^-^l^

de manier van groeijin^ byn.i eveneens. Vol- jiariyks»

gens VV A c H E N D O » F hccfc dc ccrftc de

lihJui pUacluig \an b ven, 'c v.e'k bvna

overeenkomt met d(C <.Lr ilceftcrige Van Di l-

LF.Nius, en de Laifle zou dezclv-n fmai'er

h bbin dan de S^er.el 7y zyn irevi, er inde
' "

. , \ , '
•

'
^

. : ,

"'y' ^ in70*\ler-

c'fc'-:! -
' ovcTwirterc,

r.-ngen heb-

(13) Anthericurri met Vkezige
^ fameng

te, fickelise Bladen.

arnofis Sabulatij Seasite

<U) Arjh:rhitm fol. Carnofis romptcsfis

II. DEXL, XII* Stuk.
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V. Deeze , ook aan dc Kaap huisvestende , heeft

,

volgens den Ridder, een Vezeligen Wortel,

HüOFD- met byna Vleerige , famengedrukte , geftreep-

•TüK. te Bladen , een half Voet lang , omgekromd,

overal be/.ec met fteke^ige Haairtjes , zo wel

als de Stengel , die eenvoudig is en een Bloem-

tros draaft met Lancetvormige Blikjes, zolang

als de Bloemftecltjes en ook fcekelig. De Bloe-

men zyn wit met een groenen Kiel en geele

Mcelknopjcs.

Bedcnkelyk wordt hier van zyn Ed. t'huis

gebragt, die Plact , welke door den fclirande-

ren Miller , onder den naam van Jffodil

met een naakte Takkige Stengel en platte Lan-

cetvormige Bladen , is afgebeeld en befchrce-

ven. 't Vcrfchil , ondertusfchen , is in de e?r-

fte opflag zelfs vry groot. De '1 akki^^e Srengtl

fcrydt tegen een eenvoudige of enkelde zeer- De
Blad,'n waren in dcczc glad , zonder ccn'ge

fcekeligheid : hebbende negen of tien Duimen

langte en anderhalf Duim breedte in 'c mid-

den en loopende aan beide enden fmal. Dit

vetfcfaik veel van famengedrukte
, Vleczige,

omgekromde Bladen. De Wortels waren Affo-

dil-achtig als dunne Stekraapen. Uit Kaaps Zaad
was deeze in Engeland geteeld, die aldaar Zaad

uitleverde , in driehokkige Zaadhuisjes vervat.

Van deeze zelfde heeft , dat ook zonderling

l Caula nudo Rainoro,
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is, de Heer N. L. BuRMANNUszyn Pha- V.'

langium Ramofum , 't welk ik hier voor he-ij^^
fchreeven heb, gemaakt. Hoof'd-

Mooglyk zal tot ééo der gemelde Soortens*o«-

van Bulbine die Kaapfe Plant behooren, waar

van ik de Afbeelding ia Fig. 3 , op Plaat

LXXX, heb gegeven. Immers, dat dezelve

een uinthericum zy, blykt uit de zes Meeldraad*

jes en het Vrugibeginzel binnen de Bfoem
, ge-

lyk onze Afbeelding duidelyk voorftelt: maar

de Meeldraadjes zyn niet Haairig of gebaard,

als blykt by Letter alwaar men ziet, hoe de.

zeJven uit den Voet of Nagel der Bloemblaad-

jes oirfprong neemen,en vrygrootc Meelknop-

jes hebben.

C. Nartheciunit met Degcnvormige Bladen.

(-14) Anthericum met Degenvormige Bladen xiv.

en gevolde Meeldraadjes.
ot/!*

In de Noordelvke zo wel als in de middel
-^^^JJ^"-^

lle declen van Europa groeit dit Kruid , dat
'

'htrieum Fol- Enfifotmibas
,

. 96. Fl. Sutt. 269, ^*7' C
,
Lapp. 135. R. Lu^dh 4f 1

psluftri» Angliciu. C
:,dis folio. TOUBNf. /:

OD. Ptmpt. »03. Asp
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V. het zo beruchte Beenbreekend Gras is onzer

Afdeel. Voorcuderen. Het komt overvloedig buiten

Hoofd- Hardcrwyk op de Gagelkamp voor, by 'sHee-

«TUK. ren Loo ; in Vrieslaod op de Berguraraer-

Heyde en elders in de Wouden , volgens den

Heer de Gorter. Men noemt het, zegt

zyn Ed. , Geele Water - AffodilUn en fay de

Boeren Egelgras. In Engeland fchynt het by.

zondetlyk zyn Zetel gevestigd te hebben, al-

zo hec den naam van Engelfeh of Schotfch

voert by de Auiheuren . ja zelfs by fommigen

Lancaster- Affodil getyteld wordt. Het is 'er

op Moerasfige plaatfen zeer gemeen , als ook

in Noorwegen en Sweeden. Het zelfde verze-

kert de HeerH aller van Switzerland, doch

nergens komt het overvloediger, zegt hy ,voor,-

dan by Bern in het Veld de Eymatte, daar de

Beek eerst uit het Bofch komt vloeijen , als ook

op andere Moerasfige plaatfen ; doch zelfs in

de fchuinte der Bergen.

De Wortel , die wit en Vezelig is, geeft

veele Grasachtige , harde , platte Bladen uir,

cn een regte Stengel, om laag gebladerd,

welke uitloopt in een lange Bloem - Aair, be-

zet met paarfche Blikjes. De Bloemen , kort

gefteeld , hebben twee ryën van Blaadjes, uit

den geelen groen en een Draadachtigen Styl •

met gladde Meeldraadjes , volgens dien Au-

theur. Dit is te verwonderen , daar de Heer

L I N N A t s getuigt , dat in Swecden de Bloe-

men door haare gebaarde Draadjes aanzicnlyk

zyn.
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2yn. Zou dit dan ook een weezentlyk ver-^^^J^^^

fchil maaken ; aangezien H a l l e r zegt : „ dce- 'iijf
*

„ ze onze Soort heefc geen Beenbreekende Hoofdj

kragren , om welken een dergelyke Plant

„ in 'c Noorden berugt is" ? Maar de Heer

Gmelin heeft zelfs in Siberië ook deeze

Plant met gladde Meeldraadjes waargenomen;

zo het niet de volgende is, welke daar mede
verward wordt by de Autheuren.

Die Beenbreekende hoedanigheid, ocdercus-

fchen, fchynt eene Herfeofchii-n te zyn. Dé
vermaarde Babtholinüs bragt dezelve te

voorfchyn uit een Gcrugc , 't welk ten dien

opzigte in Noorwegen heerfchce, daar men *t

^torregras noemde. Men zeide, dat het de

Beesten , die daar van aten , kragtelüos en tot

bewccging cnbekwaam maakte , zo dat zy zig

als Bcecderloos vertoonden ('^).SimonPaul-
L I , die in zyn tyd een bekwaame Art» was 3

meende zulks door zekere Lood- of Kwikzilve-

rige Stoffen , welke aldaar in de Grord mogten

zyn, te vcrklaaren. De Franfche Schryvcrs

vnn het Journaal der Geleerden, op 'tjaar 1675^

ftaken 'er den gek mede, zeggende; datBAR-

.y TiionNüs van dit Noorweegfche Kruid ver-

s, zekerde, hoe hetsselve , van de Katten ge-

,j geten, derzelver Schenkels als door de Huid

heen deedt komen , zo dat zy niet loopen

5, koö.

(*) BABtH. ASa Hafn, II. p. UÖ.

Z a
II. DSIL. JUI. STCKi
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V. „ konden in die toeftand. Men g^f haar

,

^Tn!^ '> tot Gcneezing, Poeijer van gedroogde Been-

Hoofd- j, deren , dat eene fterke Kwyling verwekte.'*

STUK. omtrent verantwoordt Bartholinüs zig

zeer wel , maar voegt 'er by , dat in Jutland

,

alwaar het overvloedigst groeide, geen Mine-

raalen waren , en dat het Vee aldaar, zonder

hinder, dit Gras nuttigde In onze Pro.

vincièn heeft men 'er ook geen nadeel, r.ocb

voorde Runders , noch voor de Schaapen,

van bevonden; hoewel LI^c^^us aanmerkt,

dat men het by de Boeren, in Smaland , voor

het Wolvee fchadelyk oordeelde. Men achtte

het in Engeland tot Geneezing van Wonden
kragtig, cnmetde Bloemen, in Loog geweekt,

maakten de Meisjes het Haair geel, volgens

LobkLjZoRay meldt. Misfchien ziet dit

op een andere Soort van AiFodillen.

Hihfri.
^'^^ Anthericum met Begenvormige Bladen,

ewSf cJ]5f.' drkkwahbige Kelken; de Meeldraadjes

'^^S- S'^^ » Bloemen driewyvig.

blocmig. Op

(•) Eadem T. IV. p. loo,

(ij> Anthericum Fol. Enfiformibas
, TerlanthuJ triloWs,

rilamentis glabris , Flor. trigynU. GooAn Mvmp. I7J. f'.

Smc. a69, i88. Gmel. Sih. \. p. n. T. i%. f. i. H.

JAC(^ yhtd, m. OiD. Dan. aS. Phi

14. PfciidoiAiphodcIus Alpinui. C i
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Op de Gebergten van Swirzerlsnd, Lapbnd V,

cn Siberië , niet alleen , maar ook in Icalie en ^'J'kkl,

tMers, groeit dceze wonderb iare Lelieach'ige tiooFo-

Plant , zegt de Ridder , welke in de geheele stuk.

GcftaUe naauwlyks van de voorgaande te on- .

derfchciden is, maar grootelyks verfchik in de

Vrugtmaaking , a's hebbende een driehoekigen

Kelk en geen Siyl , drie Vrugtbeginzcls en kaa-

le Meeldraadje*. Seguier vondtze in een

kouJe Valey van den Baldus - Berg op een vet-

ten Grond , en geeft 'er een Afbeelding van ,

welke zeer goed is, zo Go üan aanmerkt,

cn niettemin aanmerkelyk verfchilt van dc Lap-

landfche van L t n ü s ; nader komende aan

de Sibcrifche , door G m e l i n uitgegeven :

boewei die de Stengel met Bbdertjes bezet

heeft, 't welk deeze Kruidkenner ih eenc Vcr-

fcheidenheid aanmerkt.

Zy valt veel kleiner , de Bladen zyo naauw-

lyks een Duim lang , bleek groen , en als in

malkander (teekende: het Stengeltje van langte

als een Vinger j Draadachtig dun en beladen

met kleine witte Bloempjes: zo dat deeze Soort

in fraaiheid veel te kort fchiet by de voor-

gaande.

De een of andere , doch inzonderheid

ecrfte , heeft men in Sweeden llograes ge-

noemd, om dat men de BoLtigheid der Schaa-

pen daar ann toefchreef, dat zy veel van dit

Gras nuttigden. Terwyl,nu, foramige Wei-
den , in Noordholland , hier ook aan onderhe-
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V. vig zyn, zou het onderzoek, of deeze Soest

^'"J'^*
van Gras of dergelyken , daar ook groeiden.

Hoorn, riet onnut zyn (*>
ITVK» 3j Geeo GeHagt , { zegt L l n n us ) (f)

,

. 5, wordt, in de gehede Klasfe der Lelieachti-

3, gen, moeieiyker dan dit bepaald. Het ^Uzn-

„ breekcTid en Ktlkhloemig Anthericum is in de

3, gehcele Gtüalte zo overeenkom ftig , dat

„ menze , de Vrugtmaaking uitgezonderd ,

a, naauwlyks onderfcheiden kan ; doch de laai*

sa fle Soort heeft gladde Meeldraadjes , een •

„ byna Klootrond Zaadhuisje, drie Stempels

3, zonder Siylen en een driekleppigen Kelk.

3, Hec Stecnbreekende is met de vyf voor-

3, gaande Soorten door zyne ruige Meeldraad-

„ jes vcrknogt , doch verfchiic door een pie-

a» ïamidaal Vrugtbeginzel , kaffige Zaaden cn

3, een blyvende Bloem. De zeven eerfte Soor-

35 ten verfchillen van de volgecden door g'ad-

a, de MetlJraadjes cn Gcftalte der AfFodülcn:

j, derhalve moeiten alle deezc Planten of in

,j één Gellagt begreepen, of in vier byzonde*

re vo<^rgcfl:eld worden, als wanneer men zeer

moeiclyk de Kenmerken der zeven eetilen

3, z<>u bekomer." Zie daar de reden van de

öpgegevene fchikking en becaamingen.

LE-

() oemecnlyk leidt mcnze vaa de nauighcid af ; zi?

^sya I. J?. HI.StüK, bUdz. 23».
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Leonti C£. Lecuwenblad. ^ V.

Dc Kenmerken van dit Geflagt zyn , een
i^^lj^^^

ïLesbladige Bloem en een zesbladig Uooigbak-sTUK-

je , op de Nagels der Bloem zittende , met

een uitgebreidcn rand ; als ook een afvallende

zesbladige Kelk. Het bevat de vier volgende

Soorten.

CO Leeuwenblad met gevinde Bladen t de ge» i.

meetie Bladfieel enkekU cbr^figl

(i) Leeuv^nblad met verdeelde Bladen i de Enkd-

gemeene Bladfieel driedeelig-
'"^'Jj^*

LMKtt.

Deeze beide Planten heeft Tou^hnefoktP'*^^
in één Geflagt betrokken , ocder den Griek-

*

fchen naam Leontopetalon , die Leeuwenblad

betekent. Zy hebben haare Groeiplaats in de

Zuidelyke deden vaq Europa, in de Levant

O) Ltontict Föl. pinnatis, Petiolo communi Cmplicl. S>y7.

Hat. XII. Gen. 423. Ktg. XIU. p. 071 H Cliff. hi.Gbon.

Otlinu N. m. Leontopetalon, Fol Coftat fimp'ici innjs-

ccntibus. Toürnf. C»r. 49. Leontopetalo affinis Fol. Qoer.

nis. C. B. Pin, 314. MOBi». Hift 11. p. i»j.S. 3. T. 15.

f. 7. ChryfogonuiB Dioscaidi». RAUW. Itin. ic*. Kh}.HiJJ^

(ï) Lecntice Fol. decompoCtis , Petiolo coimnunï trifida.

H CËff XXX R. Lugih. ?4. GRON. Oritnt. 114. Leonto-

Leontopetalon



V. en de Ooftcrfche Landen. Beiden groeijen zy
Aram-

Aleppo onder 'c Koorn. Wh el er vondt

Hoofd- 'er een grooic Vlakte, by Athenen, mede be-

ixox, zet.

„ De Vraag is , (/egt L i n n üs (*) ,) of

„ men deeze Plant, ineen Natuurlyke Klasfe,

j, onder de LeHeaehtigen mag t'huis brengen»

„ Dit wordt aangeraden door de naikteBloem,

„ met zes rcgelmaatigc Blaadjes, de zes Meel-

j, draadjes en een Knobbelwonel : doch de ge-

daante, de famerg' ftelde Bladen , en de een-

„ bokkige Vrugt, ftryd^n 'qr tegen." Ik heb

echter dezelve, geen beter plaats weetende>

op 't voorbeeld van den Hoogleeraar A. van
K0/EN5 daar loe bewaard.

De laat.^tgc'TicIdc, die dc BladOeelen Takkig

verdeeld heeft, acht men het Leomopetalon der

Ouden rc zyv; ren nfiinfle voert zy by alle An-

theuren dj«n naam. R u e l 1 1 u s zege , dae

men het Pata Leonis in de Winkels heette en

de Duicfchcrs noemen het Lownntap , dac is

Xeeuwenpoot , in 't Franfch Patte de Lion. Dc
^ Bladen , immer & , hebben veel dat naar dczel-

ven zweemt. Zy gelyken in Kleur naar die

van Kool en de Wortels naar A irJ ippelen ,

zyrde wel een Vuist groot
, ongelyk geknob-

beld , V3n binnen geelachtig groen , en bitter

van Smaik. Tusfcfeen deB'aden fchiet eenSteo-
gel van één of anderhalf Voet hoDgte, wellfein
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Takjes verdeeld is en Bloemen drangt als die^^J^^^,

der gewoone geele Veld - Ranonkeien. Het

Zaadhuisje, dat *er op volgt , is BlaasachtigHooFo-

cn heeft veel dat zweemt naar die der Kne-

ken over Zee , maar bevat verfchcide ronde

zwarte Zaaden, als van*t Oostindilch Bloeip.riet.

Het Leontopetalon heeft, volgens G/^le-

Nüs, uitwendig op Gezwellen gelegd zyrde,

een kragt van vermurwing, verwarming en

verdrooging in de derde Graad. De Wortel,

zegt DioscoKiDEs, met Wyn genomen,

helpt de genen die van Slangen gebeten zyn.

Diestyds werdt dezelve veel in Klyfteeren ge.

dann , om de J ichtpynen te doen bedaaren , en

was in dtezen van goede uitwerkinge.

De eerfte Soort , die vee! naar 'c zelve ge-

lykt, acht men het CJiryfogomn van den laatst-

genoemden te zyn. Sommigen hebben daar

voor het bekende Kruid, 't welk men Cinera-

ria neemt, anderen de Tormentilla gehouden;

doch dit fchynt hcc echte te zyn. De Wortel

Is ook een Knobbel , maar van binnen rood;

de Bladen zyn ingefneeden , als die der Eikea,

tü ftaan kruislings om den Bladfteel , donker

groen van Kleur; de Bloemen, ook geel, zyn

aanzienlykcr , a!s kleine AnjeHertjcs ; voor 'c

overige komt het in Gewas byna overeen ,

dan dat de Stengetjcs dunner zyn , zig over

den Grond uitbreidende.

ZS
II. UKU.. XII. STUK.

(3) Leeu.



36a Zesmannige Lelie-

Afbekl.
Cs) Leeuwenblad met het Stengblad driemaal

drievoudig; het Bloemblad tweemaal (*_).

»Tux. Die van Parys zyn gewoon die Kruid Tha-

LKKtUt
^^^^^^^^^ noemen , zegt de Heer G r o n o-

Thaiie- V I ü s. Het groeït in Virginie op de manier

lynbiadig. van 'c Epimediain , volgens den Ridder, die

het dus befchryft.

„ üe Steng is naakt , bepaald door drie uit-

gebreide peflceide Bladen. Ieder Bladfteel

^. is driedeelig . met negen aangegroeide Claad-

„ jes, waarvan de twee zydeiingfc ongefteeld,

„ tweekwabbig , het middclfte gedeeld , drie •

„ kwabbig enz. Aan 'c end loopt de Steng

uit, in een losfe overecd ftaande Tros vanBloe-

.

IV.
^ (4) Leeuweeblad met enkelde driedeelig veel'

deelige Bladen , en eenbladige gekelkte
;eiticeiig. Bloemen.

Dit Kruid, in Oostindie groeijende, endoor

Amman in de Petersburgfe Verhandelingen
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afgebeeld, heefc de Geftalte van die Geflagt, V.

doch de Bloem fcbynt veel te verfchillcn.
^''J'^^^'^'

MisfchicD zou men 'er een byzonder Geflagt Hoofo.

van mogen maakeo, zegt onze Ridder, die het'^"^«

niet hadt gezien.

De drie hier op volgende Geflagtec van As-

paragus , Dracana en Convallaria , reeds bc-

fctireeven zynde, komen wy toe dat van
^

PoLiANTHEs. Tubcroos.

Dus wegens de menigte van Bloemen , die

de Steng verfieren , cn wegens derzelver fraai-

heid , genaamd.

Hec heeft een Trechterachtige , kromme

,

gelykrandige Bloem, die eenbladig is, met

de Meeldraadjes in de Keel ingeplant, en het

Vrustbeginzel op den bodem.

Dc eenigfte Soort (i;, die haar afkomst i.

uit Oostindie , van Java en Ceylon, heeft

maakt een Bloemplant uit, welke, en wegens ^^"'yi«^*

de Gellalte en wegens den Reuk , zeer bemind

wordt.

CO Polianthcs. 5xf. Nat. XII. Gen. 4ii. XIII. Gen.

76. GoOAM M<mip. 17». R. Lugdh. 17. Fl. Zeyl, 125. Hya-

cimh. md. tubcrofus Floie Narcisli , ittm FIojc Hyaciurhi

Oriënt. C. B. Pin. +7. RüDB. Elyt, II. p. 39, j8. f. 4
s Ind. tu')eroft Rad^ce. Clüs. Hiji i. ijs.

. FU lnd.u 81.
^

^

\\4 PWL. XII. STUK.
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V. worde. Men roemtze gemeenlyk Tuberoos,

^'ïn!^ in 't Franfch la Tubereufe of Tuberofe; welke

HooKD' benaaming daar van afkoaiüig is, dat het den

STUK. Wortel van onderen knobbelig heeft , cn hier*

^**'"'*'om voert het by Bauhinhs den naam van

Jndifche Hyacinth met eensn Knobbelwortel, R u m-

pHiüs htreftze Nugt-Liefjte of Nagt-Min*

naares genoemd , naar 'i Maleitfch Sondal-Ma-

ramy om datze by njgt lic ffclyker dan over dag

ruikt. ,5 Het is een van de welrickendrte B!oe-

men , zegt hy , in Indie , uit het geflagt der

Hyacirthen ; want onder by de Wortelen

„ m^aktze een B )l als een groeijende Ajuin

,

„ hier op Amboina een paar Duimen , maar

„ elders wel een Vuist dik, en aan'tonderfte

„ derzelve vcele dwarsloopende VczcliDgcn.

„ De Bladen verfpreiden zig in 't ronde , zeer

„ fmal , van een EUe of langer, een Pink

breed, Geutswyze gefatfoeneerd , dik , Sap-

„ pig, doch flap en meest gebroken hangende.

„ Uit het midden der Plant fchiet een enkelde

„ ronde Steel, drie of vierdhalf Voeten lang,

„ niet eenige korte Bladeren bezet , welke

„ zig fomtyds in zyd- Takken verdeelt. Aan

„ het oprerftc van dien Steel (,f Stengel ko-

„ men Bloemen voort , twee by elkander uit

„ e-n klein B!a;-dje, als uit een Scheede, on-

j, gedeeld , doch met een langen krommen
3, Ha's ; des menzc altoos over zyde of ne-

„ d Twaards geboogen ziet. De B'oem heeft

^, de gedaante van die der Hyacinthen, gaan-



„ de *s avonds open als een Klokje , van zes V.

„ Mèlkwitte en geftcrndc dikachtige Blaadjes
^'^^JJ^^*

„ of Slippen. De onderfte Bloemen gaan al- fjoofd.

„ toos eerst open, en duuren maar éénenDag,*"^"**

s, doch worden telkens door anderen vervan-

„ gen , tot aan het hovende van de Stengel.

„ De onderïie zetten inmiddels tot Vrugtknop-

pen of Zaadhuisjes maar zonder Zaad : des

„ men dit Gewas moet voortteelen door de

3, Knobbels, die ter zyden uit dtn Hoofdwor-

j, tel ichieten. Men plantze aldaar meest in

5, Potten of Kasjes , in goede zwarte Aarde

3, en zetze voor de Venfteren , wordende de

5, Bloemen 's avonds afgebroken , om in 'c

j, Haair te fteeken of op de BedJen te ftrooi-

jen. Men zee ook wel de Bloemftengen in

5, Water of de geheele Pot met de Bloemplant

j, in een Kamer , om die des nagts te vervul-

„ len met den aangenaamen Reuk, als vanLe-

„ lién en Narcisfen."

Nu ruim honderd Jaar geleeJen was deeze

Plant eerst op Amboina gebragt van Batavia,

alwaar de Natuurlyke Groeiplaats , als gezegd

is, fchynt te zyn. In Egypte vondt Hassel-
QoiST de Tuberoozen in Auguftus bloeijen-

de, en merkt aan dat men aldaar, door infufie

der Bloemen, een zeer welriekende Olie, gelyk

met Jasmyn - bloemen , vervaardigt. In Italië

en in andere deelen van Europa zyn zy door

de konst der Bloemisten zeer verbeterd en ver-

fraaid, zyfide aldaar reeds meer dan anderhalve

Eeuw
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V. Eeuw bekend geweest. Men vindtze nog wei

inet enkelde Bloemen , gelyk die, welke Ru m-

HooFD- PH r üs afbeeldt en dus a's Hyacinthen; doch

STOK, qoIj j;nec dubbelde Bloemen, naar kleine Nar-

^•^""^•cisjes of Roosjes gelykende, wit met eenig

mengz 'lvan Roozekleur C*). De enkelde z\n

zesbUdig , maar de dubbelde of volbloemige,

hebben negen, twaalf, agttien of meer Bloem-

blaadjes en een veel groeier Bloem. Zy komen

ook met verguld gezoomde Bladen voor. Het

gene de manier van behandeling of kweekiog

betreft, veel tot het begrip van deeze Bloem-

plant dienende, zal ik hier overneernen (f).

De Tüberoozen begeeren eenen vetten

„ Zavelachtigen, wel doormesten Kleygrond,

„ in eene vrye opene warme Lugt me: vccl

„ Vogts. Wanneer men dez^jlveo aldus plant

„ en onderhoudt , vermenigvuldigenze zeer

fterk , en brengen , uit ieder Bol , verfcheidc

„ Bloeraftengen voort ;
't welk niet zo zeer deer

de grootte van den Bol, maar voornaame-

„ lyk daar door veroirzaakt wordt , dat de

„ Bol , van onderen , met eeoen gezonden ,

vaften, dikken Wortel voorzien is, uif wel-

„ ke veele kleine Haair- of Houtige Wortelen

„ fchie-

Zie de AHjeelding by WeiNMAN* , in zyn Kryidboek ,

Plaat N. $84, doch ongdyk fiaaijet in 'r Werk van den

tagiïn , enz. 1. Dtuk , aan 't end.

(tJ Uit het laatstgcindde Weik , bUdz. 4^;.
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fchreten , die aan dcezen Plantbol , by aan- ^•

„ houdende Warmte cn Vogtighcid, een ge-
j^jf^^

duurigen groey veroirzaaken door gefcadigen HoohB*

„ aanwas van Klifters. Die is, myns weetens

,

„ san geen ander Plrntgewa» zo eigen en ik

„ heb het door de Ondervinding geleerd. Wan-

„ neer ik zodanigen groeten onder- Wortel

,

„ zonder Bol . die alleenlyk op zyde eenigc

„ kleine uitbottingen hadt , van grootte als

„ Speldenkoppen , geplant had ; bragt decze

5, niet alleen in het zelfde J ar, in Auguftus

,

j, vyf Blocmrtenjzen, ieder met over de dertig

„ of veertia; Bloemen, voort: maar was ook,

„ in Oktober uit den Grond genomen zyinde,

tot een groote Klomp , van tien groote

„ Bollen en een menigte aanwasjes van klei-

„ ne Klifters, gegroeid. Ook bevond ik, dit

„ een groote Bol, het ééne Jaar gebloeid hcb-

„ bende , indien hy flegts met een goeden

cndcr - Wortel voorzien is , het volgende

Jaar niet minder Bloemfcengen voortbrengt;

„ alzo ik 'er dus vyf te gelyk op zyde heb

„ zien uitbarfter.

3, Koude en natte Damp is deeze Bolplanf

„ zeer nadeelig^ maar een zoel Najaar, met

veel Vogts , doet dezelve met ongemeene

dikke Stengen en veele Bloemen praa'en.

In tegendeel zyn dc Stengen , in groote

„ Zomer -Hitte en droogte
, mager , dor met

„ weinige Bloemen : weshalve men dezclven

„ alsdan overvloedig endikwils begieten moet,

zelfs
11. DWI.. XII. ST««,
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V. „ zelfs fonntyde twee of meer maaien in de
A^rEEL. Week."

ITÜK. Hyacinthus. HyaciDth.

Dit Gcflagt , 't welk tegenwoordig de voor-

naam fte Liefhebbery van Flora behelst, wordt

bepaald door een Klokvormige Bloem , en dat

het VrugtbegiDzel drie HonigvoerenJe Gaatjes

heeft. Voorts komt daar by , de algemeen be-

kende Geftalte, uit hoofde van welke, buiten

de gewoone , hier ook verfcheide aodere Bol-

planten t*huis gebragt 2yn , in de volgende

Soorten»

HyJhubut
Hyacinth met Klokvormige zesdeelige Bloe-

nnftrtp. men, aan de tippen omgekruld*

landSle.' Dat deeze Hyacinth , by fommigen , den naam

van non fcriptus , dat is niet befchreevene

,

voert , is in le^enfcelling van de bcnaaming Hy-

acinthus fcriptus i welke oudtyds toegepast

werdt op de Oranjekleurige Leliën ; ora dat

derzei ver Bloemblaadjes met zekere Merkte-

kenen als befchreeven zyn. Hoe die vergefy-

fi) Hyaththut Cotollis Campanu'atis fcxmnhis ,
apice

p. 176. H, Ciiff. 115. R. Luiik Z7. SAuv. Monsp. 17. Hyi-

cimh. non fcriptus Dod, Pemfft, iió. H/ac. Ang'icus öc
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'king plaats kan hebben , daar zy in gedaante ^^^^j,,

20 zeer van deezc Hyacinth verfchillen , is m.

ëuifter. Dezelve voert , by anderen , naar den aooFo^

Landaart, den byn.aam van Éngelfche en zelfs

van Nederlandfche. „ Oefen hebbe ick willen "^"^
^

„ hceten Eogelfchen ofte Ncderlandtfchen Ja-

5, c nih , om dat hy nergens ter wereldc in

groen Bosfchen en Btmden overvloediger

, en groeyet, danin Engellandt, Nederlandc,

5, ende principaal by Öoornick , aan den Berg

3, van Trinitc geheten ende desgrlycke by

„ Bruesfel," zegt Lonpx. De Heer Schwenckè

heefcze in *t Haa^fe Bofch gevonden cn meii

noemtze Hyacinthus Belgicm by dc Bloemis-

ten. In Bosfchen en Mcg-cn van Engeland,

aan de kanten der Akkeren in Spanje en de zui-

delykc declen van Vrankiy!: , als ook nevens

de Wegen in dePiemor.tecAlje Landsdouwen^

ïlelde L>NN^Ds de Groeiplaats. In Langue-

dok of Provehcc; , ondertusfcheQ , vind ik zé

onder de inlandfche Planten niec aangetekend

cn dc Spaanfche van Clus i us verfchilc eeni-

germaate van deezc, die Ray Eogelfche Hy
acinth of Haazenklokjer noemt. Misfchien val-

len zy , in onze Provintiëa , dan ook wel cider*

vrild, als mede io üuitfchland 5 hoewel zydoor

Kramer niet onder de Ooltenrykfen geteld

zyn. In Switzerbnd vindt menze op ecnige

xvoe'ae Stecnige Bergachtige pbatfcn , zo Hal-

tEa aantekent , die de'eze Hyacinth aldus be«

rchryfcC*)-
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^' „ De5ol is als die der anderen en geefc Gra?-

lll^^' J'
achtige , zagte, breede Bladen uit , vün caa*

Hoo/d- fi melyke langte , als ook een Bioemftcel , met
*TüK, eene oingcboogene Aair aan 'c eed, van wei-

„ nige Bloemen , die Pypachtig zyn , aan den

„ voet buikig ; voorts rolrond en aan 'tcnd in

„ Slippen verdeeld, drie grooter , drie kleiner."

In de natnurlyke Plant zyn dceze Bloemen

blaauw , maar men heeft 'cr zo veel Verfchei-

denheden , in 't witte en roode cf Roozekleu-

rige, van bekomen , dat onze Ridder hier de

agttien eerfle Soorten van To urm e fort
Thuis bragt. Baühinus heeft 'er ten,

van Hyacinthen met langwerpige Bloemen en

de grooce Bokrhaave zes opgetekend (*).

11. (*) Hyacirth met Klokvormige zesdeelige

^ Bloemen en een knikkende Bloemtros,

De bynaam van Cernuus onderfcheidt dee-

zen niet belKX)riyk , alzo de andere ook vol-

ftrekt knikkende Bloemen heeft. Hier wordt

thans de Spaanfche van Clüsius t'huis ge-

bragt, die, zo L-nn^us aantekent, de

Bloemen raetr knikkende en voorü buiki^er

heeft (t), van eene Koozekleur, jnet de Slip-

pen



Plaat t.xxxiv.



OP B O L P L A N T E ^r.

peb weinig omgekruld. De Bhkjcs ook, die de V.

Bloem befchutten, dikwils langer dnn dezelve /''^^^^

zyn van een zelfde Kleur of hooger rood- De Hoo»'d*

Stamper is korter dan de Meeldraadjes, en 'cstuk,

, Gewas kleiner.

(3) Ilyacioth met de huilende Blomhlaadjes nr.

byna onderfcheiden , de binnenjien te fa-^Ztu,^
men vereenigd, ^,^4-^;

Cec7e was, onder de voorf^emeldc Vcrfchci-

dcnheden van de Eetfle Soort, bevoorens me-

de geteld door den Ridder , doch naderhand

daar van afgezoiiderd. Hy ftclt c'e natuurlyke

Gice'plaats in Spanje cn Uarbarie. DeBIoem-

tros (zegt hy) bloeit a^in ééne zydc : dé

5, Bloemen ïyn drocvij; of s v ;n kleur en

„ evenwel by nagt o-et weiri' k.ndc: deB'oera

is zeSdeclig , met de drie huicenfte Slippen

j) hcurtüngs ,
byra tot den bodem toe, van één

j, gefclieiden en orngekro'TiJ.*' De Kleur is ,

volgens Clusiüs, uit den paarfchen bleek

groenachtigi

(4)
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V. (4) Hyacinth met de buitenjle Slippen der

'AiDEEL. Bloemen Èlsvormig en zeer lang,

S'ük!° Deeze zeer aardge Hyacinth, van de Kaap

iT. afkömftig , hadt de Heer Bürmankus Ic-

^^f^Jjf^vendig gehad, fchryft Linnteus, die aan-

Groene, mc-kc , dat de Geftalte als van de volgende is,

lïxxm ^^^^ Bloemen groen heeft. De drie

Fig. j. buitenfte Slippen, beurtliogs , zegt zyn Ed.,

zyn eens zo lang als de geheele Bloem, ea

loopen Elsvoroiig uit in een zeer fpitfe punt.

De Ridder fchynt dezelve niet levendig ge-

zien te hebben. Ik had deezcn Zomer het ge-

luk, van die aartife Groene Hyacinth uit my
ne Kaapfe Eoilf n in bloey te krygen en der-

halve heb ik ze ia ArbcelJirg laaten brengen, ge-

lyk zy in Fig. 1, op Plaat LXXXIV, naar

't Leven is vertoond.

Men moet in agt neemen , dat deeze Bol-

plant alles groen heeft, uitgenomen de Lan-

cetvormige Blikjes , één by ieder Bloem, die

Vliezig witachtig , en de naauwlyfcs zigtbaare

Meelknopjes in de Keel , die geel zyn. Voortt

zyn de BIcemen met een paarfchachtigen waa-

fera als bed^auw.J. Ce Stengel of Bloemfteel

beefc onitreac een Voec hoogte. In de Hor-

tus alhier heb ik ze dit Jaar ook blocijeode ge-

vonden.

(5)

(4) H)cchtbu$ Cüioll. exrcfioiiüus LaduiJs Subu'atis Ion-
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{5) Hyacinth tnet Klokvormi-ge half zesdeeli' V;

ge Bloemen , die aan den bodem Rolrond ^"j^j'^^*

^yn» HooFD-

Drie f3oiletjes van deeze Soort, in Spanje ver-
,

zaraeld , hidc C l u s 1 u s ontvargcn , cn twee ^IZZju-

derzelven gaven Bloem. De Plant hadt lange "^'^^fch-

fnia'le geftrccpte Bladen, van onderen gekield , achtigc.

groen , zeer Hap en door;!aans op den Gronl

leggende. Een regtopftaand Stengeltje of Steel-

tje, van ccn Span iaug, paarfchachtig gekleurd

,

droeg zes of zeven Biocmen , kleiner dan die

der gcwoone Hyacinthen en wyder, van blaauw

achtige Klcür uit het eene, wis uit het andere

Bolletje , cn uit dergclyke zouden ook roode

Bloemen vooitgekomcD zyn. Met paarfchach-

fige Bloemen , ondertusfchen , is dceze in de

Bloemhoven niet onbekend.

(6) Hyacinth met Trechterachtige Imlf zet'
,
vi.

deelige Bloemen i die aan den iodem Bui- clVo^ne,

kig zyn.

,1 Naauw-

(5> Hysclnthus Corpllls Campanulatls fe-ni • fcïfidis, bafi

Cylindficis. H. Ups «j. Hyacinth. oï-longo canu^co flore

minot Hisp, anguftifoiL. ]. B. Hi,1. II. 5/7- CLUS. Cur.

App al.er.

Ual.' Vcntricofis. H Oiff 125. U?u ,j. l.u^ih.

7«. Hya^^ ncnn .» Sp. 1
,^

IL DMU JII. Stuk.



374 Z E s tï A K N I c E Lelie-

V. „ Naauwlyks is *er een Bloem , die de Wet-
^'^"^ 3. ten der Kweeking bckwaamer ondergaat, cf

Hoofd- daar door bcfcha fder gemaakt wordt, dan

sTur. jj deeze ; zeidc Linn-^^üs. Hierom v/ordt

Jlj/Mintkn zy , hedendaags
,
by de Haarlrmmcr Blcc-

„ misten, als de Konirgin der Bloemen gjëcr-

„ bied en gekoesterd; inair, de Kweeking ver-

3, waarloosd zynde, neemt zy allengs, weder*

j, om, haar wilde manieren aan."

Dus fprak de Ridder , nu ruim veertig Jaar

geleeden , toen hy den Cliffortfon Tuin be-

fcbreef, van deeze vermaarde Bloemplant , die

tegenwoordig neg de grootfte Liefbebbery der

Bloemisten uitmaakt. Verwonderlyk is het tc

xien, met welk eene zorgvuldigheid de Grond

der Bedden , waar in nieoze plinten wil, be-

reid worde,om vryheid en Vocdzcl te vcrfchaf-

fen aan de zwaare Wortelvezclen der Bollen

Verwonderlyk is de zwaarheid der Bladen ,

Stengels cn Bloemen, door zodanige Ofifening

gekweekt l Vcrwof^dcrlyk dc fchoonbeid drc

Bedden, in haare Bloeiiyd praaiende met ecu

oneindige Ve;fcheidenheid van Hyacintbeo ,

blaauvv, wit, Koozekkur en rood, ja zelfs

thans



een ander Oog, dan dat der f']o.'m;G:cn, r?.-

prpsan te worden ! Vcrw.nJicdyl- , dat z'j';:

; ene Flaot de Neusgaten nitt ivinder ftrec'r

t'nn het Ge?.igt , door een hy uitfiek i'cflykcn''

Creur; hier in de fchGonQe Tuipeaj Ranookc-

icD cn andere Bloemen , overtr^lFende

!

Korteiyk zd ik van den oirfprong des naams

en van de plaats der afkomst fpreeken. Hya-

kintim is een zuiver Griekfch wooi-d , van

DioscoRints gebruikt , dat by de Romei-

nt n met den tongval van Hyacinthus overgeno-

men werdt, cn nog heden door geheel Europa

zwerft. De Italiaanen ze^pjcn Hymntho, de

l>anfc':en jacinthe , de E igelfciien en Duic-

Ichers, gel)k wy, Hyacinth. Daar zyn 'er wel,

die ze in 'c Spaanfeh Mayos FL-res , in 't Hoo-

•

duitfch Mertzblumtt in 't Engclfch Grape Flo-

wer , in 'c Nederduicfch Hondslook heeten ; Joch

die bcnaamingen zyn of op byzondere Soorten

tocpasrelyk , of in geen gebruik. Men ge.fc

'er , by 't gemeen , 't zy wegens den Reuk,

'c ?.y wegei s de figuur , in ons Land wel dan

naam van Nagelbloemen aan.

Of de Hyaciuthen naar zekeren Jongeling

van dien naam genoemd zyn; als uit deszelfs

Bloed, wanneer hy door Apollo, onverhoe !s,

al fpeeletidv, dcodcïyk gekwetst was, gcfproo-

ten zynde , laat ik voor de Fabel -Hillorie-

kundigen ter beflisfirg over. Die Bloemen ^

Aa 4 weK
11. DSEL- XII. STUK.
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V. welken O v i d i u s daar mede bedoelt , fch^^^

^
nr^*

geeoszins onze tegenwoordige gewoor e

Hoofd- Hyacinthen geweest tc zyn (f). Zy hadden»

«TUK. immers, de grdaarte van Ldico,en waren

Iiy«i«/i«*paarfch van Kleur. „ De Hy.icinih ffcbryfc

DioscORiDEs,) geeft Bladen als een Bol,

en een gladde Stengel van een Span hoogte

,

„ dunner dan de Pink, Grasgroen van Kleur,

„ met eene bultige knikkende Tros van paar-

„ fche Bloemen.'' Dit zou nader komen aan

de ecrfte Soort , of mi^sfchien op de tweede of

op de vyfde kunnen zien, die in de Zuidtlykc

deelen van Europa groeijtn, dan op de gewoo-

Be hedendaagfche Voorwerpen der Licfhcbbc-

ry, welke haar afkomst hebben uit de Ooller-

fche Landen. In Italië worden zy genoemd

Oriemaalfcbe Uyacintb, zegt ÜOüONé )s cn

Lob EL tyteltze Hyacinthen van Konfiantino-

polen, 't Is wel waar, dat dceze ook van eco

Griekfche fpreekt, doch daaruit op te maaktn ,

dat zy in Ciicktnland iiatuurlyk grocijen zou-

(t) Imtncn de tekening der Letteren of ^Ja »indt

open duiddyk>t in de Ridderfpnoren , jelyk ik ficmcld heb ï

}h D, IX. Stub, bladz. ua.
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den, was ongegrond. Matthtolus, im-

mers, die de woorden van Dioscorides
verkbaren wil, verftaat 'er door een Hya-j

cintü, in Italië wild groeijende, aldaar CipoUe t-^VK,

Canine, dat is Honds- Ajuin genaamd, en dce-^^'i^"

ze is niet oowaarfchyolyk één van de volgen-

de Tros -Hyacinthen, wier Kleur in 'c paarfche

valt, en waar op het kan zien, dat deze!ven

knikken , naar den Grond hellen of ook fom-

lyds op denzelven neerleggen ; gelyk fommi'

ge Handfchriffen de hacfte woorden van

Dioscorides hebben (*> Matthio-
Lus zelf verhaalt, daar nevens, dat hy onze

thans gewoone Hyacinth , die hy aflieeldt,

ontvangen hadt van den Kruidkenner Cortü-
sus, wien dezelve uit de Oofterfche Lmien,
waarfchynlyk van KonÜantinopolen , was ge-

zonden. Dezelve was ook, ten tyde van Cto-
SUIS, reeds onder den naan^ van Orientaalfche

Hyacinth bekend; zo dat zy geenszins de Hya-

kinthos van Dioscorides kan zyn en

den Ouden waarfchynlyk niet bekend zal

zyn geweest.

Overtollig zou het derhalve zyn , het ver-

fchil van Kleur te trachten goed te maaken ;

dewylmende Gewoone natuurlyk flegtsblaauw

III.
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V. cf wie aantreft. Van meer belang acht il: her,

At-deel.
]QiiQn op het groot verfchil van de figuu-j

Poo,"d- t we!k plaats heeft in de Bloemt n der enkel»

sTr'K. de en dubbe le Hyac'rthen. De Bloem der

H:iMinthn [,:nkclden maakt van onderen , daar zy op 't

Steekje z't , een Knopje; weshalve ook onze

R dj.^i ir. dc bcp.i-a.ng deezer Soort, dezelve

z"gt aan den bodem Buikig te zyn : daar de

Bloem der rcgtc zogcoasmde lJub;;eldc cf vol-

blotmige Hyacinihon zig Klokvorruig als een

Vaas, ja in ibm;nigcn byna g'^hcel phc, als

een Roo^jf , venoout. De reden , cu , hier

van , isblykbaar, wanneer men acht gcc/t op

hu maakzel der Bloemen en de Vrugtmaa-

keade declen.

In de enkelde Hyaci'nthcn heeft de Bloem ,

welke fommigen zeer verkeerdtlyk dc Kelk

noemen , ccne Trechterathcige gedaante , ver-

toonc ndc zig , wanneer menze vergroot be-

fchouwt, byna als een Trechter met zyn Tuit

geplaatst op den bodem van een omgekeerden

Bottel, wiens Hals dan het Steeltje verhccldr.

Dc rand van den Trechter is in zesfen gefnee-

dtn en meer of minder omgekruld. In de Kec!

,

cf het ondrrfte van de luit, lievinden zit; de

Mannelyke Teeldeckn , naamelyk zes Patet-

achtige zogenaamde Meeldraadjes , naauwlyks

grocter dan een Zandkorreltje, ieder een lang-

werpig Metr-copje hebbende , dat driekantig

is <' f Pr smatiek , aan twee zydcn b-^zet met

Stuifmeel , re^t overend Itadcjc in de opge-

regte
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regte Bloem. De holte van den Bottel, dat V.

is het Buikig Knopje der Bloem , bevat hef^'^^^Eu

VruRtbeginzel , waar in men, door 't Mikros-HjoFn-

ïcoop , zeer duidelyk de toekomilige Zaadcn'^'r'^^»

waarneemt, in een driehokkig driekantig Klooc-^V*^'»"*"»

rondachtig Huisje zittende. Die is mee een

taamtlyk dik Styltje gekroond , dat zeer kort

is en den Keel der Bloeiii nietbcreikc, liebbenda

een broeder Stempel.

De geleerde Heer Marquis deSt. Simon,
door wien diczc Vrugcmaakendj deeUn zeer

naauwkeiirig in P^aat gcbragt zyn (*) , geeft

op de volgende Plaat, tot vergelyking, de Af-

beeldingen der Bloemen van eece Enkelde en

vtrfcheide Dubbelde Hyacinth.:n ; waaruit men
ziet, hoe dat de Vrugtmaakende deelen door

d- Bloemblaadjes, r.aar derzelver meer of min-

der menigvuldigheid, ook' in meer of minder

j raa 1 verdrukt en in de hoogfte trap van voj.

bloemigheid als geheel vernietig j w:)rden. Dit

zyne AfbceM'ng der doorgefoeeden Bloemen

blykt , dat zy niet
, ge^k fjinmigen zig ver-

beeld hebben (f), haare bionenblaadjes van de

Mecl-

LsDEP MULtSB , fn zyne Mikrc kaof'fche Vermn^kl k.'^iien ,

T. Deel, PI. 2i - die ecH. in 't Fianfch le Vcursmjurg, in

Ct; Zie ons 1. DEEt , dcezer Natuurlef:! Hi^trieM. 14S.

II. DEEl.XII. JTÖK,
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V. Meeldraadjes bekomen ; alzo dexeUcn in den
'Afdeel,

i^ggj ^j^^ Bloem, en deeze Blaadjes in den

HooiD- bodem ingeplant zyn. Te minder , alzo de

STUK. Meeldraadjes, zowel als de Viugtbeginzels,

Jhatintbtn»-^^ fommlge dubbelde Bloemen nog te vinden

zyn : ja dat meer is ,
aangezien de Dubbelde

Bloemen fomtyds viugtbaar Zaad voortbren-

gen.

Dit is een twistappel. Linkje. us zegt.

dat volle Bloemen nooit Zaad geeven, dewyl

zy io 't geheel geen Meeldraidjes hebben (*;;

terwyl gezegde Heer , in de Bloem van de Hya-

cinih, genaamd U Fainqueur, dat is de Over.

winnaar , dezelven zeer duidelyk aantoont.

Niemand , nu , zal dezelve niet voor een vol-

bladige Bloem houden. Ook is 't in dc Balfa-

minaas en anderen bekend , dac dubbelde Bloe-

men foratyJs Zaad geeven. Maar zodanifien

houdt L 1 N N ^ ü s niet voor foelie
, of gelyk

men gewoonlyk zeggen zou , volkomen Dubbelde

Bloemen Ct). Ook blykt uit gezegde Afbeel-

dingen , dac de dubbelheid der Hyacinthen niet

voortkomt uit flippen van den Rand, maar uk

weezentlyke Blaadjes, niettegenftaande de Rid-

der

mlJ iTr^lpU^iJmr r lL\es ergo funt
^'«^"'^^.j"'^^^]^

^
(t. Fauci Flores, ut PafMvtr, WgelU

^
potius m'M-

pliccii dicendi quam ftrftSt plenif Semina peificiutit. lli^-
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der zulks verzekerde Dan dit gecfc ftofFe V.
toe nader Waarneemingen (f), Afde«i.

Ten tyde van Glüsiüs waren uog geen j^ioo5i>-

anderen , dan Enkelde , van deeze Oriëntaal* stuk.

fche, Afiatifcheof Konrtantinopolitaanfche Hya- »y'^''>ti' •

cinthen bekend. Hy maakt echter van eece

gewag, die een Kelkje van drie Blaadjts in 'c

midden hadt, zyndcde Bloem eenigszins groeo^
achtig cn deeze was ook met Meeldraadjes
voorzien. Uit zodanigen zullen vewülgeos

,

door *t zaaien , die uitmuntende Tros - Hya-
cinthen voortgekomen zyn , wier fchoonheid

thans tot zo ve.1 vermaak ftrekt. Immers men
verkiest , om Dubbelden te teelen , onder de

Bloemisten te Haarlem , liever het Zaad van

Enkelde dan van Dubbelde Hyacinthen zegt

gedagte Heer ,• dewyl hetzelve volkomener

flaagt , en 'er geen voorbeeld bekend is, dat

het Zaad van eene Hyacinth , 't zy Dubbeld

of Enkeldj ooit de zelfde Soort voortgebragc

hebbe ,
uitgenomen dc Kleur , die doorgaans

eenigernaaate ftaud houdt. Sommigen verkie-

zen hec Zaad van zodanige Eloemcn , die eeni-

ge

^) Flora monopezali per laclnisi LimSi
, Polypetali pee

PciaU impicntur. ns. Venrolgens $ i;o, Stainina excres-

(t) Zie ten dien opzigte het Vertooe: nn Doktor Hill ,

over de Manier, *;t Enk^lJt Dloemtn d-M^iie von-, t;

ir«.£«, door een tegcLinaatig beloop van Kwcckmg. Uitgsz,

Vtrkmi. vn. Deel. bladz. «7. enz.

lig OiEb, XII* Stok.
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V. ge Blaadjes bevatten of half dubbeld zyn^ ge-

in.^
]yk men 't noeoit : anderen hebben andere op-

HooBD' merkingen ; doch het is gebeurd , dat men uit

•TUK. enkelde gedc Hyac nthen , fijauw van Kleur en

klein van Gewas, de fchoonae Dubbelie ^

zwaar van Bloem, hoog van Stamjenvolmaakc
fchüon van Kleur, bekomen heeft.

De Licfhebbery der E^oemisten heeft , in

deeze Heuw, onder de Dubbelden zrlfs asnnier-

kelyke onder 'cheldingen gemaakt. Men heeft 'er

die ten deele en die geheel gevuld z^n ; in fom-

migen leggen de Blaadjes van binnen regel maa-

tig op de buitenÜe Slippen en op elkander; in

anderen zyn zy, op vtelerley manieren, dorr

één gevlochten en verward. Sommigen hebban

het Hart of middclfluk van de zelfde, fommi-
gen van een geheel andere Kleur ais den buitcr-

rand. Voeg hier by , de trapsv^yze vcrflaauwin-

gen of verheffingen van Kleur, in ecne zelfde

Bloem j om nu niet te fpreeken van dcrzeh cr

figuur, die in fommigen Kiokvormig , in an-

deren Roosachtig uitgebreid is , gelyk ik be-

voörens heb gezegd. Bovendien komt in aan-

merking de geftalte , die zelfs fommige Eckcl-

den hcval'ig maakr.

In de witte Hyacinthen is dc mengeling van

bet Roozekleurige, paarfch of ronde , een voor-

naame fraaiheid met veelerley veranderingen (*\

Niet
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t^iét minder fierlyk fpcelt het zwattc of vio- V.

lette mee het blaauwe in de Blaauwe, en het
^''{'^'J^^

groen in dc Roode Hyacinthen tcrwyl de ^oofd-

Gee!c aartig met wit of rood gemarmerd zyn.s ^'"f-

Meii heeft ook verfcheide Witten, io 't inid-"^'''"''"'

den geel , en onder de Enkelden zyn fommigcn

in veel achdn^re. Onder alle de Kleuren vindt

men 'er, die een aanmerke'yken Prys waardig

geacht worden , waar in de nieuwheid en zeld-

zaamheid , of ook de fraaiheiJ in alle opzlg-

ten , dc Markt ftclt. Jaarlyks komen ni; uwe

Soorten te voorfchyn en de onvermoeice vlyt

der Bloeraisren , in het aanteelen , heeft ge-

maakt, dat 'er hedendaags naauwlyks Kleumen

te bedenken zyn , welken men niet in deeze

Bloemen aantreft. Men heeft 'er Blaniwcn
die byna geheel zwart zyn , ook helder He-
melsblaauw en oneindige tusfcheo - foorten

;

men heeft paarfchen , Agaatkleurigen en Por-

feleincn , zogenaamd : ook geftreeptfn en on •

der de Rooden, van Rcozekleur of incarnaac

tot Scharlaken en Vuurkleur, Z 'cr veele ver-

anderingen, Ia 'c Witte en Gee'e zelfs zyn
aanmtrkelyke Natuurfpeelingen ; gelyk men
witten vicdt , wier Hart byna Goudfcleur'g is.

Dit alles maakt , dat men thans te Haarlem

byna tweeduizend van decze Orientaalfche

Hy.

den fchtanderen Miller , ia zyn Kruidkundig IVmdm-
hekt cp Plaat Mg, v tgtkhMeta.

U. DlEL. xii, rsEi*
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V. Hyacinthen , zo enkelde als dubbelde ,by Na»-
AFDEEL.jyjpj, vindt aangetekend : wier verfcheidenhcid *

HoofD- wanneer zy op Bedden in bekwaanie orde ge-

sTUK. plaatst zyn , het Oog der Liefhebberen onge-

Hyatintbtn.mQQU VCriulligt,

Rü\m ccn Eeuw gelecden , kwamen de dub-

belde Myacintheu nog in geen aanmerking.

S w E R T I u s geeft , in zyn Ftorilegium , dat

tot een Verzameliog der Afbeeldingen van a!-

lerky fraaije Bloemen ftrekte, die van veertig

Soorten van Hyacinthen , of d.;ar omtrent

,

waar onder zig geene Dubbelde bevindt, Na hec

het verval van den luipen- Hardel, voorheen

*Biadz. gemeld *
, begonnen echter de Hyaciothcn al-

leegs het hoofd op te fteeken , en das wqtU

van dezelvcn langs hoe irecr wcrLs gcTaskt.

Maar men leite toen flegts op de zwaarheid dtr

Eloemen , de fraaiheid der Kleuren en de aan-

genaamheid van Reuk. Men verwierp , oouer

de NieuvveÜLgen
, alle, die van de guwcor.e

regclmaatigheid afweeken , en gaf dus in 'c

geheel geen acht op Dubbelden, welken men
voor wanfchapen aanzag , verkiezende flegts

tle genen , die tot Zaaddraagen wel gefchikc

waren. Even zo weinig als een Liefhebber

thans op dubbelde Tulpen het Oog flaat, wer-

den de volbloemige Hyacinthen diestyds ge-

estimeerd. De fraaiheid van een dubbelJe

Hyacinth
, by toeval uit de Enkcldcn gcfproo-

ten en bewaard gebleevtn , bekoorde cindelyk

dc Bloemisten om dezelve voort te teelen ;



*t Welk aanleiding göf tot het begin der tegen- Vi

wocrdige Liefhebbery. Dit moet niet veel^'^^"'^

voorden aanvang deezer Eeuw geweest zyn, Hoofd*

aangezien de zogenaamde Koning van Groot 'tuc.

Brittannie, die tegenwoordig voor de oudfte

gehouden wordt , thans maar omtrent tagtig

Jaaren is bekend geweest. Deeze Bloem werdc

oneindig meer geacht dan de anderen en het

ging zo ver , dat mea 'er meer dan duizend

Guldens voör betaalde. In warme Laaden

overgebragt , ontluikt hy veel fchocner dan té

Haarlem en flüagt xo wel op den blootcn

Grond als in Bi-oeibakken , maar vergaat irt

een koud vogtig Terrein.

Sedert dien tyd , dat is geduurende het be-

loop deezer Eeuw , heeft men zig öict zö

veel v!yt toegelegd op het r. art celen van nieu-

we Soorten en op allerlcy manieren, door ver*

betering van den Grond , de aankweeking ea

Voortteeling zodanig bevorderd, dat het getal

ODtzaglyk is vergroot. In plaats van veertig

of vyftig Verfcheidenheden , die men voor

honderd Jaaren kende , waren 'er, in 't Jaar

1767, te Haarlem reeds zo veelen met Naameü

onderfcheiden , als ik bevoorens, van de Ver-

fcheidenheden der Bloemen fpreekende, in een

Tafeltje opgegeven heb Hetzelve had

ik ontleend uit de Lysten der Naamen, door

den

() II. DEEIB I. STüK yan deeze mtrnrl)!^ mfitrk^

black, tl 3.

JBb
II DiAU XII, STOS»
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V. den meergeraelden Heer , Marquis de St. S r-

MON , die zo uitvoerig over de Hyaciothen

Hoofd gefchrfcven heeft, verzameld. Die Heer zegt,

8ra<. in ayn Werk, vcrfcheide maaien; dat men 'et

VjaeiKtben,^^ Haarlem meer dan tweeduizend by Naamen

kende. De Catalogus van den Heer Dirk
Voor H ELM , voor dit loopende Jaar 17791

bevat de volgende

H Y A C l K T H E N.

Dubbelde bruin bla^uwe. . 189

- Purfelein blaauwe. iig

Agaat blaauwe en Grisdeline. 54

Witte. . 53

met Geel. . 36

Geele. . 3

Witte met Rood. . 85

met VMolet of Purper. {Jy

—— met Vleefchkleur. 38

Roode . i2(S— Roos- en Vleefchklearige. 80

Enkelde donker Blaauwe. 92
^— Porfelein blaauwe. 70

35

. , .
.11 Roode cn Rooskleurige. 55

m m, Geele. • 26

Die maakt fanicn een getal van twaalfhon-

derd een cn vyfcig, waar onder driehondcrd-

«evenfig Enkelde , van welken ooi: veelen eeo

aaB-
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aanmerkelyken Prys waardig zyn , inzon Jsrheid V.

de Gade eu Roode ; welke laatfcen , die voDr ^^^1-;

dertig of veertig Jaarennog byzonder zeldzaam Boofd-
waren , thans zo zeer vermenigvuldigd zyn ,

«tui.

als men uit de optellicg ziet eo in raarbeid ^h^'^'-'^-'^^

plaats genaakt hebben voor de Geelen, onder

welken deezen Zomer een Nieuweling by zyn

Ed. gebloeid heeft, die ik gtzien heb, z) uit-

muntende, dat dezelve by het bezii^ti;iea door

haare Koninglyke Hoogheid , de Princesfe

W ï L H E LM i NA , met Hoogst derzclver iS'aam is

verwaardigd

Onder de Blaauwe en Witte komen nog wel dé

hoogfte van Prys voor; geiyk ik dus, onder dé

eerden, Marchalde Turenne, Monhijou, TYia*

non en Vimportante van 40 Gu'd.-ns; Prince

Vredric Henry , Fanciscu: prrnus , cn h. Gen-

tillesfe , van 25 ; Duke of NewcaUk , Gekroonde

Moor, Grand PtStorieux , Keurvorst van Trier

,

la Mede Frangoife van 20 ; la Belle Brunetté

van 18 Guldens, aangetekend vind. Onder de

dubbelde Witte is de Admiraal Generaal op

40 , de Erfjladhoudsresfe op 30 Guldens ge*

üe'd cn verfcheide anderen op 25 a 20 Guldens»

Ondef de Kooden vindt men la Republique d'H»li

n. DKEt» Xll. StUAt
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V. hnde , (met reden de hoogfle) , op 50 ; Prin-

^Tllf^
«jr/è Frederica Sophia JVilhelmina , Duchesfe is

Hoofd- Parma en Aimahle Caroline , op 30 ; anderen

STU£. op 20 Guldens en minder getaxeerd. Onder
Hyacinthc».^^ Enkeldc RooJe of Roozeklturige en Gce!e,

komen ook eenigen van la cn ic Galdeus de

Eol voor , enz.

Uit de Catalogusfen der Bloemisten Wykt

,

dat eene zelfde Naam , in verfchillende Kleu-

ren toegepast worde a;n byzondere Hyacin-

then. Men vindt, by voorbeeld, een Ghria

Mundi, zo wel onder dc Blaauwen en Witten,

als onder de Roeden. Sommige Enkeldcn zyn

niet de Naamen der Dubbelden benoemd ; *c

welk daar ivt voortkoint , dat de Bloemisteo

het onder niilkanJcrcn niet: eens zyn , omtrent

de benaamingen. Ook verfchillen zy dikwils

met elhandcr , ten opzigt van de Kleuren, die

z) in malkander loopcn, dat men tusfchen Rood»

Rcozckleur en Vleefchkleur, geen regtc onder-

fcheiding vindt. Voeg hier by, dat de zelfdü

Bol ip de déne Tuio een Bloem van hoogcr

Kleur geefc dan in de andere ; doch inzondcr-

heii, dat het Roo i in het ééne Saizoeu veel

beter ilaagt dan in hec anJcrc ; gelyk ook de

Klifters, van een zelfde Bol g< nomen, zo van

elkander als van den MoedLr-Bol dikwils in

Kkur verfchillen. Men heeft ook Bloemen

Vun verfchillende Kleur op één Steel gezien.

Ik zwyg van dc Gcdrochtclyke vermcngia-

gtn, die nicn kan maakeoi zo door twee halve

Bol-



Boiien aan elka ider te hppcii , nh ^nJers; om
nog konclyk te fpreekcn van de Onj^emakken ,

^^^^

welken deeze thans zo geachte Bolbloemen ,]of

onderhevig zyn ; het geene den Prys onder de

raarfien in ftand houdt, en maakt dat veeien^^^'*^

te Haarlem een beftaan hebben uit dc Ver-

zendingen y ZO binnenslmds , als inzonderheid

aan dc VorÜelyke Hoven door geheel Europa.

Want, behalve dat 'er dikwils fterven , zonder

dat men 'er de reden van kan n^vorfchen^ of

ook door blykbaarc redenen, wegens de kou-

de en natheid van 'c Saizocu
j zyn fommige

Bollen „ in de Behandeling, van een geheel an-

dere natuur dan anderen : waar omtrent gezeg.

de Heer Marquis de S t. Si m o

n

, van wien

ik veel ontleend heb , dus fpreekt {*).

„ De Franciscus primus is onder alle Hya-

5, cinthen - Bollen degene die moeielykst voort-

„ teelt en de meefte zorge vereifchc voor zyne

„ Klisters ; manr , tot vergoeding , is dezelve

het minst onderhevig aan vcrlcheide Kwaa-

„ len , v/clkcn de andere Boiien aandoen en

„ vergaat niet Igt. Het is de eenigae die ,

„ feden vyfentwintig Jaaren , op een aanmer-

„ kelykeu Prys .blyfc. De Rien ne me Jurpasfe^,

een der fchoonde blaauwe Hyaeinthen , heeft

„ altoos ecu kwynend Loof, dat verdroogd is

en zelfs een weinig gt-kruld: men zou den-

5, ke[\

II. Dllt» Xn- *TUK,
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V. ,3 ken dac de Bol ziek ware ; doch hy geeft

^'j^L*"' j» ^en riet te minder fchoone en forfe Blocip,

Hoofd « De blaauwe Pasfe non plus ultra fchync ook

STUK. geen genorg7f^ain Sap te hebben toe onder-

^Jymnthr..^^
hciid zyiitT Bladen , die vlak op den Grond

„ uitgefpreid blyven , Imewtl zrer green ca

3, g! zond. Og Koning van Ba/an , in tegen-

j, deel 3 l'chiec de Bladen zo hoog , breed en

„ rcgt, dat 7y, zo wel als de B!oem,dievan

een huitengewoore grootte is , [wit in 'c

midden geel,] alie anderen overtrtfFe. De

5, Couronne du Roi heeft haar Loof ook al-

5, toos van ccn byyondcre breedte en dikte.

„ De Parhelle Solaire en de Kctneet lubben

33 het Hart haarer BloeiTJcn ro; d en groen

j, genicrjgi.'ld. Daar vc.I werk nan , om
deeze laatfte van het Groen te zuiveren , zo

„ dat ?y niet bchoude dan het voortreffelvke

Rood, 'i welke haar toe eene der fch-^onfieo

„ vsn alle Hyacii.tlien mnnkr. De Prins Des-

i,fau heeft het zeïfdc gebrek en, rcg cr- ger

3, zynde dan de Komett , is het veel mocie-

„ iyker die te zien in alle haare fchconhcid.

3, De Theatre I[ali;p. , zeer fc^.oon r^od van

„ Klei r, m ar droos J;,ag M^vrde, ko'^-t uic

a, den Grerd me: fcn (hrkklcurve Aair eo

„ P3deTh;.rd vrrtoonm zig de BLiden, die zig

31» riet ontwikkelen dan na de Bloem, welke,

w om d e reien, meer dan een andere van den

a. Vorst te dugten heeft , waar door de Kop

5, l;gt ytrfchrceid wordt. Het 3^uweel van Haar-
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„ lem cn de Trincesje Karolina itebhfn zo k'ei- V'.

ne en ünalie LV()em^'»n;;dics , voural wanneer
^''J"^*

„ zy beginnen te ontluikt n, dat rT>t n ze, 7od- ! ioofd»

(Jcr op de nanier van groeijirg re te'ti n,^*^"*-

j, n^auv.'Ijks voor Hyac:nrhcn aan zou ric n.

Ook behaoren ('e z ' tot dc JaatblocijtnJe.

3, De /idmiraal de Ruiter in *( b'aauw man-

„ keert nooit een tweede Steng te fchieten,

5, zo dra de eerste haar B'ocmcn begint uit te

j, fpr eiden. De Marquife de BotifiM , wier

j, k'eiiren zo fyn zyn, is meer dan een andere

onderhevig haa^c Sten?; te verliezen , welke

„ voor 't open gcan der Bloemen dikwils ver-

j, dort , 't geen de B!oemi}.ten veel moeite

„ hcbbtn tc beletten. Dit toeval doet den Bol

„ geen kwaad , die niettemin in de volgende

„ Jaarcn op zyn tyd b!o:it. Lcn der ver-

„ maardde Blceinkweekers heeft my gezegd,

5, dat hy dit toefchrccf aan een gebrek van

„ den omloop des Sapf-, 'c we!k te veel van

het n-.iddelpunt afweek, om zig inde zyden

„ te begeeven. De Alcibiade en de Beaure-

«, gard yyn ook dit toeval o d^rhevig, 't welk

men voorkorrit met deeze Bollen in Novem-

3, her, dat is ten Maand laacer , te planten,

„ dan de crd;r.^n. Son-imige Srcjrter, '^ecvcn

„ een groote meni.T;re v.v Klüteis , k de

Gekroonde Amjielland , die 'er alroos t cü

„ kring van ron'^om kroon des Bols maakt;

Si tcrwyl anderen 'er zeer weinig uitleveren en

„ ieder Soort behoudt h er in haare eigenfcbip-

B b 4 „ pen.
II. fisKL. zii, mm
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V. „ pen. Die zig het minfte vermenigvuldigen ^

'Afmil.
gp^yij Franciscus primus , 5^flaïff;2 Gene^

BooFv y.raaly Gekroonde Pieramiede , eoz. vergaan

sTüï. ook zo ligt niet als anderen. De Witten in

^yatimlitn,
't midden rood, paarfch of violet, zyn het

„ bederf meest onderhevig , verrottende ligt

;

„ de KontroUeur Qenerad in 'c Witte, met een

„ Violetkleurig Hart , is het moeielykfte te

„ behoude» en het gemakkelykfte om voort te

teelen. De Gloria Florum fupremay welke,

veele Uefhebber« voor dc bevalligfle van
'

5, alle Hyacinthen houden , vergaat zeer ligt

„ en fleept in het bederf alle de Klisters mede,

^ welke zig daar aan gehecht bevinden.''

Wat dc Bollen aangaat, die höbeg, gelyk

bekend is , eene zeer rcg-l iiaaLit^c en fraaije

< figuur ; waar in zy byna alle Bolplaocen over-

treffen. Ook is die figuur in alle Byacinthen-

Boilen even de zelfde. De meelkn zyn van,

buiten met een Vlies van een zeer bevallige

paarfche Kleur bekleed ; doch fommigen m's*

fen altoos die paarfche Vliesje, enblyven wit;

hoedanig ook de Kleur der Bloemra zy. On-.

dertuslchcn kunnen geoefende Bloemisten jniet-

cegenftaande die cgaalheid van de figuur dei;

Bollen , de meefte Soorten aan dezelven on-

dcrfchciden. 't Verdient eok aanmerking, dat

4eezc Bollen eenigermaate den aart hebben vau

de Zee -Ajuin, niet eetbaar cn raisfchien eeni-

^ermaatc Vergiftig zyode: zo dat zy door het;

Qngcdicrt , Rotten cn Muizea , dat naar Tul-.
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pen. Bollen zo gretig is , zelden worden aan- V.

geiasr.
^'f^^^
HOOFD^

(7") Hyacinth met Trechterachtige getuildisrut.

opjiaande Bloemen , die de Stengel ^^^^
^,1]];^,,,^^

dan de Bladen heeft* Torymba.

Deeze Kaapfe heeft den bynaara daar van,

. dat de Bloemen niet Aairswyze groeijen , maar

een Tuiltje maaken aan den top van de Sten-

gel (*}. De Bladen , die uit den Wortel

,

welke een Bol is , voortkomen , zyn zeer fmal,

dikwils drie in getal , korter dan een Vinger:

de Stengel is nog korter en heeft een Tuiltje

van Trechrerachtige paarfche Blommetjes. De

Heer Koewig heeft deeze aan de Kaap ge-

vonden.

(S^ Hyacinth met Klokvormige half zerdee-

Ure getroste Bbemen en l^liezige MeeU^^^-^^

draadjes.

(7) Hyacintèi

(i)' !Iyacintbu>

mofis &c. M<>nt. Z14. Hyacïnthus Coraofus

C. B. Pin. 4* Hyacinth. Comolui a

bus. J. B. fiy?. II. p. I8t-

Bb 5
U, dUL. XII, Stt»i
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V. Te Rome komt deeze, vo]gens den Heer

^'^J^^*"
C O PELLER , van zelf, zo op Eouwljnden

Hoofd- als in de Tuinen voort. Zy heefc Bladen

iTUK. die reer lang zyn , een Vin,>er breed , ea

cene lange ronde Tros van meni^vali ge B'oe-

raen , die g fteeld zyn , met kleine Vli-zigc

flompe BÜkjes. Zy zyn Klokv.-rmig ''f Cy«

lindrifch Eyrond , over de heltc in zt sfen gc-

detld , wit, n-ec breedc Vliezige Meeldraadjes

en blaauwe Meelkn^>pjes.

IX. (9) HyaciDth met Eyronde Bloemen, die aU

*'Zuar-! hn gelyk zyn.

„ Uit Konftantinopo^en en de nabuurige

„ Tu-nen , over den Bosphorus gelogen , is

allereerst aan ons Europa deeae Plant me-

„ degedeeld,(zegt Clusiüs ,) welke ik,wc-

„ gens den aangenaaraen Reuk, niet kon voor-

j, bygian. Zy heeft een witacbtigen Bolwor-

tel, die groot is, en uit veele Schilfers

„ beüaat als een Uijen. Deeze geeft vyf of

„ zes langwerpige Bladen uit, over den Grond

verfpreid
, taamelyk dik en Sappig, dikwils

j, fchoon rood of paarfch van Kleur, In 'c

„ Voor-

(,) HyaciKtUs Corollis CTatis oainibus xqualibas.

«ƒ. liS. Ups %S. K. Lugdt. iS, GOUA!» Mni]>. I7«-

o!)foktiore flore Clu«. Hi/i. l. p. 17». fAMS, K- ?* "i*
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„ Voorjaar fchicc uit derzelvcr midden eenvry V.

„ dikke roDde Sted, nitc lievig, in dj boven- '^''j'^^^»

fte hdfc Troswyze roec Bloemen omringd , a^QpJ,,
wclkc als aan elkander kleeven, Zy gelykcn^TuK.

„ nair Btkertjes , en zyn in 't eerst fomwy.

„ Icn paarfchachtig of groen, vervolgens uit

„ den groenen witachn'g : fömtyds buauw of

5, zwartachdg in 't begin en vervo'gens bleek.

Als zy verflenzen willen, dan gceven zy

„ etn z^cr aan ;CDaatr,cn Moskelja^t of rCrui-

3, ckriven Reuk: h';ewel diegtel zyn naarNar-

„ c^sfen Tu kon. Ik \crÜaa, dat zy ook geheel

5, wit of I oü^ rcüd voorkomen: doch zodani-

„ gen heb ik cog i.iet gezien. Op alle volgen

„ groote, dr-ekantigc cn als gevinde Hoofdjes,

nevatteudc een zwart rond Zaad , dat taa-

j, m.'lyk groot is, als kleide Erwtjes. Zy bc-

„ g;nt van onderen op tc bloeijen , gelyk de

„ ande c Hyaciothcn. De vermaarde Cor»
j, Tösvs hieft eerst de Bollen, hier van,

„ aan den grooten Liefhebber van Kruiden in

j, Nederland , myn Vriend Brancion/, od-

j, der den naam van Tipcadi toegezonden. Tc
Kocflantinopolen zyn de Bloemen^ als aller-

j, aangenaamst van Geur, onderden naam van

„ Muscari of Muschurimi bekend Zy groei-

jen in Languedok in 't wijde , zc Gouan
aantekent."

(IC.;

( i Zy zyn 'ex tot MinM3r)-?n in gehrnik
, wordende aan

eene Bettende tc egezonskn , to TOUMTIIOBT rcrtttlt.

II. DxiL. XII. Stuk.
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V. (lo) Hyaeinth mt byna Eyronds Bloemen.

Hoofd- Monjireuze Hyaeinth gezegd kaa

STUK. worden byna Eyronde Bloemen te hebben ,

X. begryp ik niet. De gene, ten minfte, die ik

Sl«A«/«i'daar van gezien heb, gelykt in Loof wel naar

Monftreu-
Hyaci' then , doch de Bloera , hoe fraay

ook door haare fchoone paarfchachtig blaauwe

Kleur, gely'Kt in fieenen deele naar dczclvcn

,

dan door de trosachtiQ;heid ; zyndc als h:t over-

blyfzel .van een Tros , daar men de Druiven

afgeplukt heeft, zo Colomna aaD.nerkc.

De Bloem , die Kegelvormig gepluimd is

,

duu't lang en vergaat eindcivk zonder cenig

Zaad te geeven. De Soort niettemin blyft b>
houdeo door de Afz'iit/els of Kli^crs, w^ar

mede men dezelve vooriteel t. C o lu M n a

heeftze naar den Kardinaal Sannesi us ge-

Eoemd , in wiens Tuin zy zig ten zynen tydc

bevondt. Sommigen willen , dat zy in 'c Land

oraftreeks Favia , in Lombardye, zou gevon-

den zyn. Anderen denken, dat het eene ver-

bastering zy van de volgende Soort, en dat

is niet onWaarfchynlyk. By VVeinman virdc

mcnze , onder den naam van Koradcn- Hy^i-

(lo) Hyaclnibut Corollis fa'^yatis. rir. Cliff. jS. R.

Lnidb. zt, 3, Hyic Horibas piiiicuUt s injnftroiT*. «.

thus Sanneaos , pïnicuU c.mafl. Cöl. Erpbr. p. lo. T
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cM, om dat de Bloesfem zig als Takjes Ko-^^^

raai vertoont, zeer wel afgebeeld (*). ]

Ho<

(113 Hyacinth met hoekig Rolronde Bloemen ^^"^^^

d? bovenften onv.ugtbaar en langer ge- Hya

In de Velden der Zuidelyke deelen van Eu-

ropa , zelfs in Vrankryk , Duitfchland en Swic-

zerland , groeit deezc , die in 't Franfch F'ac-

cei genoemd wordt, Veelen houden dezelve

voor de Hyacinth van D i o scoe i des, en

misfchien niet ten onregte. De Kleur, immers,

voldoet 5 en wat de kromte van dc Bloem-

/\air aangaat , hier omtrent is zyne befchry-

ving duifter. Gemeenlyk wordt dezelve, in

Duitfchland, Jkker - Hyacinth geheten. Meu
houdtze hier in de Tuinen.

Uit een Bol , als die der eerfte Soort , komen
breede Bladen , van een Voet langte , waar

tusfchen een Stengel , die fomtyds een EUe
hoog wordt , met een zeer lange Aair. De on-

derfte Bloemen zyn flets van Kleur, Rolrond,

II. DEEL. XII. iTUK,
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V. van binnen met Honig gevuld en Vru^tJrai-

^TlL^ gende. Am d-n top zyn ze'fs de Steeltjes

HooFO' piarfcaac'id:; blaauvy, zo wei als de Bloemen,
STUK» die zeer fchraal zyn en mis'lraagcn , raaakende

een Kroontje boven de anderen, waar van de

bynaam. }let enke'e Ge^igt raaikt het blyk-

baar , dat de voorgaande Soort uit deeze kan

zyn gerprooten.

C li) Hyacinch mst Klootronde eenvormigs

Bloemen en Sleufachtig Rolronde gepek-

te Bladen.

(i^) Hyacinth met Eyromle Bloemen ^ debo-

veiijten ongefteeld, de Bladen flap.

Deeze bei-.^en , in de Zuidtlyke deulcü .

Ëuropa, a^s ook in DuitfcWand eo Switzcrl

grojijende, vcrrchillen weinig. Behalve het ...

ne ii de bepa-Uingen is aangeftipt
,

" mevkc 'i-

Ridder aan , dat het voornaainfte verfchil daar

ifl

Hyacinthus Coroll. GlóSofis ünïrormif)us , Fol. Cana-

Corollis giobo.Ts- IL CüfT. ia6. Upu Is. R. Lu^ih is.

Bottyoides purpureus tettius. Curs. Hi/l, I. p. iti. Hyac

(ï3) HyMcin-.but CorolL ovac^s , farnrals fesaiiSui ,
FoJ,

cjfolius. C B. Pin. 4,. Hyac Uotryoid^* rr'-'^«> «^J-"^"

Hifi l.p. iQi. P«s>j.X. 2ofi, Hyacmcii». .Vim .

DOR. Fe^Hft. -.17.
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In beftaat , dat de Bloemrn in de laatfte wel- V

ritkende en de Bladen h If neerh .n^ende 7yn.
'J^jj

Df eerrfe heeft dezeKen , buiten ien , veel looi

br 'cder d >n de laatfte , die derhalve Bicsbia-^TUK,

dii^e doorB A u H i ^ Ds gebyoaamd wcrdt. Ook

va'c dezelve kleiner. Tour n efort maakc

derhalve , doch inzonderheid we^?ens de K'eur

der Bloemen , wel agt of negen S')orLcn vaa

dceze Druif - Hyacinthen in zyn Gellaj^t vaa

Muscarit dat door de Kogelrondachtige Bloe-

men van de Hyacinthen onderfclieiden wordt.

De beroemde H aller betrcktze, met on-

zen Ri Mer , tot de/elven en noemt de laatfte,

Hyacinth met gekielde, de anJere met Gras.

achcige Bladen, welke de Kogelronde Bloemea

eenzydig beeft , en de Aair met wat minder

beiaJen , twintig of dertig naamelyk, daar de

Getroste 'er wel veertig of vyftig in èén^
A^ir heeft. Deeze , zegt hy , ruiken oaar

Pruimen , en zyn vol Honigzoet Vogt, maar

aan den top vindt men dikwils iTiisdraagende.

De Stcnjreijes vallen maar een half Voethoog,

*t Gemeene Volk, io Provcnce, noemt deeze

Druif - Hyacinthjes BarriUts zegt Lobejl, om
dat de Bloemen naar Flefchjcs , [ik zou den-

ken naar 'I'onnetics
.]

^^elyken cn in Larguedok

geeft men aan dry.flvcn , zo ; aan de

CekrooP T Hy rjnth , vr or emeld , (*en i -^^m

van lou (ou^uou, zo Goüan v '-zek'rc. De
Kl*ur,gelys men 7e ook by orz lo -miftcn

vindt, is blaauwachtig, wit of incamaac.

C^4)



400 ZïSMAHNlGB LlLlE-

C14) Hyacinth niet zesdeelige Bloemen , dt

A'j^^J*'-* drie buitenjie Blaadjes korter.

SS:?' « Van den jaarc 1758 , tot nu toe, heeft

XIV- „ deeze dlkwils by ons gebloeid, (fchryft de

olThSlu'i9 HeerN. L, Bürmankus,) verfchilleode

standcu^^ grootelyks , zo in hec Loof, als in groot-

^
' „ te , in de kleur de Bloemen cd in de Vlak-

, ken , waar mede de Steog en Bladen ge-

fprenkeld zyn.". Drie verfcheidenhcden geeft

'er de vermaarde B r e y n van op , allen van

de Kaap afkomftig, welken zyn Ed, Vader in

de 1 uin van Mevrouw de F l i n e s blocijecde

hadt gezien. Twee derzelven waren grooter,

met de Stengel een Voet hoog en twee Wor-

telbladen van een half Voet lang , bleek groen ;

maar de eenc hadt dezelven , zo wtl als de

Stengel, ongevlakt , de ander met bruine Vlak-

ken getekend. In beiden was de Scengcl, op

de manier der Hyacinthen , bezet met buikig

Rolronde Bloemen , ieder door een Blikje gc-

fchoord , daar de Meeldraadjes een weinig uit-

ftaken en deeze Bloemen hadden de drie bul-

tende Slippen veel korter dan de binnenften.

De Kleur derzelven was in de ongevlakte blaauw/,

in de gevlakte Zwavel geel. Een derde hadc

gee.

(h) Hyaeintius Cotollls fcxpaititis, Petalis tribus exteiio-

libus btcfiwibus. Hyacinth. Orcliioides Afiicaniu oiJjor bi-

,,»,}. Orchi» anguftifoiia maculata. Buxl. Cent. UU P'
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geene Bladen ; de Stengel was geel en bruin V.

gevlakt, de Bloemen , u;c den witten geelach- ^^j^^^
tig, maakten een korte digte Aair u^t. HoofIh

Ik heb dergdyke VcrfcheideDheden deezer^Tas,

Soort van de Kaap ontvangen , waar onder

ééne eenbladige , gelyk deeze Hyacinth by

W E I N M A N afgebeeld wordt (*) : doch ds

Bloemen gelykeo 'er weinig naa en de twee-

bladi^e, die hy daar nevens opgeeft, fchyct

door den Wortel nog meer te verfchillen van

dccze Soort , die een ronden Bolwortcl heeft,

Cif) Hyacinth viet Wollige Bloemen en een xv.

Takkige Stengel.
liTltut"
Gewoldc»

Deeze , die zig in de Leidfc Akademie-

Tuio bevocdc , welke de Ilongleeraar A, van
RoYEN genoemd hadt , H\acinth met een

Takkige Stengel en Woldraagende Bloemen,

hadt de Heer L i k n n s niet gezien en wist

ook de plaats der afkomst niet.

Onder de Kaapfe Planden telt onze Hoog-

Iceraar N. L. B n r m a n n u s , ook de Paarfch*

achti^ie (Amethyflinus) en misfchien de Orien-

talis of gcwoone Tuin -Hyacinth. Ik heb Kaap-

fe Exemplaaren naar deeze beiden gelykende.

Alf-

cirnh, Caule Ramofo , Corollis L«iiigC£is,R. L»gd7, 2-.

H. DEKt. XII. STOK.



402 Zesma^mice Lelte-

A L E T R 1 5.

Dit Geflagt hadt een Trechtcrachtige ge-

rimpelde Bfoem, ook in zesfen gedeeld zyndc,

met de Meeldraadjes in den voet der Slippen

ipgeplant en het Zaadhuisje driehokki'g. De
volgende uitheemfche Soorten korjien 'er thans

in voor; naamelyk

(i} Aletris die ongejhrigd is, met Lancetyor-

mige gegolfde Bladen , een Eyronde Jair

en knikkende Bloemen,

Na dat de Heer Linn^üs die Kaapfe

Plant , onder decze bepaaling , voorgefteld hadc

,

wcrdt dezelve door gedagten Heer N. L. Biia-

MANNüs omftandigj op de volgende manier, be.

fchreeven.

De Wortel, een Kegelachtige Bol , van

3, ocdtren plat als een Koek, met omgeboo-

j, gen Vezelen. Lancecvormige, gegolfde Sap*

pjge , zeer gladde Bladen , die de Stengel

j, Scheedsw-yze,tot het midden toe , omvatten

,

welke anderhalf Voet lang is, eenzaam, met

„ paarfche Vlakken. De Bloemen aan den

anti , Floiibn* nuiatuibus. Sy/i, Nat. XII. Cen. 4t*. t^'S'

XIT1. C7en, 4i3. p. 277- BuBM. Fl. Caf. Prodr. 10. Moa-

»AY G«/. 205. ^U. Stokholm 1770. p. 229. T. 5. Velt-

hcimia. G|jto. MO. Btrtl. 177». Orebis Hyacinthoides FoV

Caulc cc ïlor. inaculati$. Büxb. Cm, ui. p. la. T. a«.
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j, top van de Steng , knikkende, Pypachdg, Vó

„ aan de tippen zestandig. Zes Draadachtig A'^bsl;

dunne Meeldraadjes, in het Blocinpypje in- Boofo,

5, geplant , met rondaclitige Knopjes, Een «tuk,

5, langwerpig , driehoekig , driehükkig Vrugt-

„ begiozel , met een Elsvormigcn geboogen

V 3tyl."

Het is , volgens den Heer M o r 11 a y , de

zelfde Plant , waar van wylen dc beroemde

Heister den Bol van de Kaap ontvangen

hadc, en die, in den janrc 1760 in de Helmftad'

fe Akademie Tuin gcbioeid en ryp Zaad gedraa-

gen hebbende , in 't jaar 1763 weJcrom bloei»

de(*^, geevcnde toen veel forfer Bloemfteel;

waar uit de Heer F a n i c i us dezelve als

ccn byzonder flag van Plant, tusfcheD de Alcë

cn Hyacinth middelflagtig , befchrecf. „ De-

„ zelve geleek, (zc^^c die rtuclicur), ten op

-

„ zigt van den Wortel en Bloemfteel volmaakt

3, naar de Pcruviaanfche Hyacinth, Cwaar zyn

5, Ed. die Gewas op volgen Iaat); in hec Loof

„ naar de Hcemanthus Colchici folio van Dil-

„ LENiüs ; maar, wat de Bioem-Aair aan-

„ gaat, volkomen naar die Plant, welke 4^»^'*

j» kaanfe Aloë, mee zeer lange fmalle driehoe»

„ ki-

(•) Dic blykt dui(k!yk uit de woorden van den Hoog-

iecraar FiBBicK» , d e. zegt : nunc , Menfe Janoario

'eul'o pr'^mUi.^(l«««. Meib. Piar.t. Hm, HehmftMi. I7i%,

Cc 7

DEEL. XII. StQK.
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V. „ kige Bladen en Reeleflinkende Bloemen, van

^^nu" CoMMELYN geroemd wordt welke de

HootD- Jloè' (thans Ahtris) Uvaria is (*).

STUK. Gezegde Gotiiniitr Hoog'eeraar M u R R A

inde Kruidtuin aldaar, in den jaare 1769, twee

bloeijcnde Planten daar van voor Oogen heb-

bende, gaf daar van, in dc V^erhandelingen der

Korirglyk Sweedfche Akadcmic te Stokholm,

een uitvoerige Afbeelding en bsfchryving, waar

van het voornaam lle bier op uiikomt.

„ t)e Plant heeft een Klootronden ,
gcrok-

ten ,
Violetklcurigcn of bruinachtigen Bol

,

die van onderen veel lange witte Vezels

„ heeft , welke taamelyk dik zyn , met fyne

„ Veze'tjcs doorvlogten. Zes Wortelbladen

3, heeft dezelve van ongelyke breedte , de

„ buitentien als een Handpalm , Lancetvor-

3, mig - Eyrond , Sleufachtig geplooid , op de

5, krren gegolfd, donker groen, met paarfch-

„ achtiuc Vlakken. Zy zyn half 20 lang als de

Stengel , die fcheef lusfchtn dezelven op-

ftygr,

(*) m de Ma>:tif/a attera van den Heer Linwots,wordt

de benaiming van Sci U, Radice folidx , Corywia ttnurtt
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„ ftygt , in *t eerst kro:n , verder re,-!;t , rond , V.

„ raMinelyk dik, twee Voeten lang, met der-
^Jl^^*^'

j, gelyke Vlókken, aan den top gekroond met :^oopo-

„ een dikke digte Aa r of Tros , van menig-s-

„ vuldige, kort gefteelde, knikkende Bloeinen,

ieder rnet twee Borftelige Blikjes , die bo-

» ven een klein Kroontje makken. De Bloe-

j, roeoj orgckelkt , zyn byna Rolrond, Pyp-

„ achtig , drie Duimen lang en maar twee Ly-

ncn breed , aan den Mond doorgaans een

,3 weinig in-refiieeden , Reukeloos
, witachtig

9, met Vlecfchklcurige Vlakjes. Zy bevatten

„ dcorgasns zes Meeldraadjes, die, op twee

,> derden der I ;n^ce van den bodein af, aan

den wand der bloemen aangegroeid zyn, en

j, by den Mond eindigen , met langwerpige

„ Meelknopjes en een geel -Stuifmeel. Het

„ Vrugtbeginzel ,
op den bodem zittende, heeft

„ den Styl een weinig korter, Efsvormig,

„ met een ftompen Stempel. Het Z^a jhuisje

is groot, driekantig Eyrond, me: drie Vier-

jï ken, lU.asachtig, twee DuiiTcn lang,f->rin«

„ gcnde van boven open , en bevattende maar

weinige Zanden."

Gezegde Heer heeft in die beide Planten

cenige ver fchillendheden opgemerkt. In dcgront-

fte hadt de Aair wel zestig, in de kleinftc mair

twintig Bloemen. De onderftcn hadden den

Mond in zevenen of agten gefneedcn , en ook

zo veel Meeldraadjes i tcrwyl de bovenden in

zesfen gedeeld waren , tnet zes Meeldraadjes.

Cc 3 Voorts
II. DuL. Stuk.
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V. Voorts merkt hy te regt aan , dat deeze Plant
AnjML.

^gj^ opgegevene Kenroerketi der Aletris in

Hoofd, dit voornaame afwykt , dnt dc Bloemen gcens-

jxuK. zins gerimpeld, maar volkomen glad zyn. Het

eerfle hadtLiNN^us' van de Virginifche

Soort, welke den bynaani van Mcelig droeg,

ontlecDd , en , Eiettegenftaande dezelve thans is

uifgemoDllcrd en ik weet niet waar geplaatst,

heeft zyn Ed. nog dit Kenmerk , op geen

der tegenwoordigè Soorten pasfende , behou-

den C*> Bovendien komt de inplanting der

Meeldraadjes geenszins- mét deeze Soort over-

een en de gedaante der Bloemen verfchüt groo-

telyks van de Hyncinthoides , gelyk wy zien

zullen ; zynde i-elfs onk niet Trechterachtig ;

des het blondere Kenmerk van dit Geflagt

Iryna verdw^nt,

(2) Aletris die ongefiengd is , mtt Degmvor-

iT.
^

migs gefieufde gekielde Bladen.

VvJr'il Dat



Dat dceze van dc voorgaande afgezonderd V»

iwoet V/orden , is blykbaar uit het Loof, a!zo ^j^j^'"'

v.y 7(:cr lange fmallc driekantige, gtfp:tfl:o,De Hodfo.

nvormige BladcQ heeft, uit hoofde van wel-"^^^*

ken VAN Stapel hiar ou ityds Iris IJvaria

genoemd heeft, zinfpcelendc tevens op de Ge-

troste B!oemcn , die echter in 't cllerminfte niet

naar dc Ijloemen van Lifch gelyken : des deze

naam weinig past. Tot dc Aloë - Planten

kon zy ook niet gevoeglyk behooren
, gelyk

de Heer Bükmannüs den Ridder erinnerd

beeft : hoev/el de Bloem , zo min als dip der

voorgaande Soort , met de opgegevene Ken-

merken der Aletris ftrookt. Ten opzigt van de

gedaante der Stengel en Bloemtros komt zy

byna volmaakt met gedagte Kaapfe , zo

a^s in de afkorrst overeen; doch heeft denSty!

en Meeldraadjes een weinig uitrteckende, en

de hoogte van 't Gewas verfchilt aanmerkelyk.

Haar bladen en Stengel hebben wel vier of

vyf Voeten lingte ; de Bloemen zyn geflootcn

rood , ondookcn geel cn ftioken ; de Wortel

is geen Bol , mw een onrcgelmar.tige Knob-

bel, die zydeliogs dikke Vezels uitgeeft. Ja

de Holiandfche Kruidhoven is zy taamelyk be-

kend cn bloeit 'er op *t laatfte van den Zo«

C3) Aletris , die onoefiengd is , met breedeplat- m.
te Lanceivormige Bladen, Niet-

i^^^^j-l^

BL^RM. Cap. Predr. lo. BuXB. C«;. HL T. ïO. d^e?^^'*"

Cc 4
II. BfiEI. Xli. STUK.
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V. Niettcgenftaande de aangehaalde Afbeelding

nr^van BuxBAUM door den HecrLiNN^ns
Hoofd- tot de eerfte Soort berroI<ken is, geef ik hier

STUK. nog plaats aan de gene, elke de Heer N. L.

BuRMANNüs Tongachtige
, wegens de figuur

der Diaden , tytck. Dezelve , -zogt zyn lid. ,

hadc in de Maand April van 't jaar ijfü ge-

bloeid en kvyam in Gewas met de eerstgemelde

overeen; doch hadt de Steng korttr,ongevlakt

en de Bloemen eens zo groot. Een dergclyk

verfchil heeft plaats in de Standelkruidige Hya-

cimh, als boven is gemeld.

JSrf,
^^^^^'^^ ''^^ ongejiengd is en tweebladig.

hifoUc,

Tweebla.
jj. ^^^^^ ^ ^j;^ ^^j. Verfchci-

denheid van do eerfte fchync te zyn, geen ge-

wag maaken , indien 'er niet in een Verzamc-
Jing van TxOj, niet uitgegeven Planten , uit

het Kruidbodv van EccHonz, een Afbeel-

ding van nan 'r. licht gekomen ware, die in ge-

Haltc aanmerkclykvan de voorgaandcn verfchilt.

De Bladen omwinden de Stengel , welke yl

met Rolronde Bloemen is bezet , waar van
eene afzondcriyk geopend verioont wordt.
Volgens die figuur Ichynt my de Bloera tot

aan den voet verdeeld te zyn , dat met de an-

de-

f4) AUtris acauüs, Foliis binstis. Mhi. BimM. Cép.
Trtir. lo. Etloit, Botanie^ per WittSiNG. Norimb. i778.

Fo!. Tab. 3.
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deren geheel ftrydig is. Zy wss , in dat Kruid- V.

boek , een Soort van Oriëntaalfche Hyacinth^''^^iy

genoemd; *t welk myns oordeels beter ftrookt. Hoofd-

(5) Aietris die ongeflengd u, met Lancetvor- v.
^

mige Vleezige Bladen en tweelingfe Bloe- h^IÏ,?

Hyacio*
thige.

Veel twyfeling heeft deezc Plant veroirzaakt

,

als zeer laag zonder bloeijen in de Holland-

fche Tuinen bewaard geweest zynde ; zo dat

daar van zdfs Afbeeldingen , met enkele Bla-

den, aan 't iicht gegeven zyn, onder den naam

van Aloë ,
wegens de gedaante ; doch men

heeft naderhand ontdekt , dat dezelve, in fi-

guur der Bloemen , nader kwam aan de Hya-

cinthen of aan dit Geflagt, tot het welke zy

eindelyk is t'huis gebragt. Men meent daar

toe 7.0 wel een Ceyloofche als een Guineefche

te behooren^ maar dezelven verfchillen mer-

kslyk in 't Loof, als volgt.

De Ceylonfche (*) heeft de buitentte Bladen a.

. I- F ! La laf C G Flor bus
^*'''^*
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Va Lancetvt)rmig plat regtopftaande, de binn^nflcn

^'jjj^'-* Elsvormig half Rolrond, gefleufd en veel lan-

Hoot'd- ger : allen in 'c donker groene met biceker

«TOK, Vlikken , ah een Slangehuid getekend. ï>)eezc

Bladen komen voort uit een dikke roodachtige

Wortel , die van binnen wit is en fterk voort-

loopc j zo dat mcnze ligt kan vermenij^vuldi-

gen. Eens hecftzc in de Keizerlyke Ilof-Tuin

te Weenen gebloeid , zo de Heer J a c q u i n

aantekent ;
c^'e bevondt , dat de Hloemen nage»

iloeg met de volgende overeenkwamen, zynde

zeer fyn geflipt i en de Stengel maar een Voet

larg, de helft dunner hebbende.

B. De Güineefche (*) heeft de Bladen wel op
G«>w«//. dergelyke nwnier , in 't donkere , naamelyk

,

(che^°"' met Golfswyze licht groene Vlakken gete-

kend; doch dezelven zyn aitemaal Lancetvor-

iDÏg en plat , Jioewel insgelyks Üyf overeod

ftaande. Dcezc werdc door den vermaarden

CoMMELYN, uit de Hortus alhier, ook zon-

der Bloemen in Plaat gebragt, als wanneer zyo
Ed. opmerkte , dat zy een VVortel met Kniet-

je? heeft , die van buiten geelachtig is en de

Bladen komen op een geheel andere wyze voor,

zynde ook met een roodcn rand gezoomd. Dus
Icliynt zy vry veel van de voorgaande te ver-

fchillen. Hy hadtze, in den jaare 1702, eenc

Blcemftcng zien 'fchieten , van twee Voeten

hoog.

Aloë Cuintinfii , Radice geniculati, FolÜJ e viridi

et tuo undu'atim vaiiegatis. Comm. Htrt. il. p 39. T.
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hoog, rond cn uit den gfoenen paarfchachtig, V.

met veele witachtige eenbladige Bloemen.
"JiJ''^'

Deeze waren Pypachtig , in zes diepe omge- Hoofd.

bcogcne Slippen verdeeld, hebbende in 't mid*'^"^*

den, behalve den S:yl , ?:cs wicachtige Meel-

draadjes, met dwars daar op leggende Knop-

jes. Deeze B'oemen vergingen in de Herfst

altemaal , zonder Zaad te maaken. Het fchync

dat van dezelven twee by elkander aan de

Stengel vcortkwamen , 't welk de reden zal

zyn van de gemelde bepaaling. „ Zy gelyken

naar die der Hyacinthen (zegt de Ridder)

„ ook door de drie Honigvoerende gaatjes van

, , het Vrugtbegiczel : J A c q u i n , niettemin ,

achtze tot dit Gcflagc te behooren (*)"

(6) Aletris die gejtengd u , nm Lancet^or' vr.

mige flappe Bladen,
/rfgr!^/

Dccze Plant , in 't laatst der voorgaande'"^"^*'

Eeuw in de Hortus Medicus geWoéid hebbende

^

werJt door den geleerden Commelyn op
twee Plaaten afgebeeld. Dezelve hadc toen

(*) Ik vind dat zv-n Ed dezelve tot de Hyadmben, of

heH!>cn : zeggende , dat zy jaarlyks in de Keiz.erlyke Hof-

11. D«L. in« STVK.
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V. een Stam van vier Voeten hoogte, aan 't bo.
'AroEEL.

veneinde , op de wyze der M;iys , met Bladen

HooÏ'd- beztc van anderhilf Voet lan^itecn drie Duimen

STUK. breedte , fpits u t'oopet de tn donker groen ,

van onderen met cene d kke Ribbe gekield
, niet

Itevig. Diar tusichen fchoot zy een Stengel

of Bloemfteel van anderhalf Voet hoogte,

beladen met veele Trosjes van witte eenblade-

rige Bloemen , met een in zesfeo gefneeden

omgekrulden rand ; dus veil naar die der en-

kelde Hyacinthen gelykendc , en met roode

Ureepjes overlangs getekend. Zy gaven een

zeer aangenaaraen Reuk , als de Tuberoozen

,

Itortende , gelyk de Boomachtige Aloë , een Ho-

nigzoet Vogt. Vroeg in 'c Voorjaar bloeide

deeze Plant, om de twee Jaarcn, in htt Win-
terhuis ; vervullende hetzelve met haaren aan-

genaamen Geur. Zy was uit Guinee afkom-

Itig en moest derhalve warmer gi houden wor-

den dan de Kaapfe Planten. Hy hadtze Boom-

achtige Afrikaanfche Moï, met witachtige zeer

geurige Bloemen, gctytcid.

Maar éénmaal hadt de Heer J A c q u i n dee-

ze Plant bloeijende gezien IndeKeizerlykeTuin

te Weenen, alwaar het zeergrootc Winterhuis

ook met derzelver aangenaamen Reuk vervuld

werdt. De deeleo der Vrugtmaaking onder-

zogt zyr Ed. naauwkeurig en l)evondt de Bloem

als gezegd is , aan den voet Buikig , als het

Vrugtbeginzel inOuitende, *t welk Eyrond was

met een langen Draadachtigcn Styl , die een

Knop.
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Knopje hadt als uit drie Stempels beftaande. V*

Deeze Styl ftak buiten de Bloem uit, van lang-
^^'["ijf^"

te zynde als de Meeldraadjes , die de omgeboo- fiooFij-

geoe Bloemflippen bykans evenaarden , zynde ^^uk.

aan derzelver voet ingeplant, zes in getal , met

langwerpige draa^jende Meelknopjes.

Dit doet dan blyken , dat deeze Plant , zo

wel als die van de voorgaande Soort, geenszins

tot het Geflagt van Aloë , dat de Meeldraad-

jes , volgens L iKN Mvs, in den Stoel moet

ingeplant hebben, behoorde. Tot de Hyacin^

then kon zy ook , wegens *t gemis dor drie

Honigvoerende Gaatjes in 't Vrugr beginzcl

,

uiet t'huis gcbragt worden. Hierom was niets

nader dan dit Geflagt, tot het welke zy, vol-

gens de opgegevene bepaaliogen , meer behoor-

de dan de eerfte Soorten.

(7; Aletris die hym geftengd is, met deWoT' y,j;

• telbladen Eyrond, geJteeld,enKlokvormige ^^^^^j^*

Bloemen, JapanTclu:

PLAAT

Tot dit Geflagt heeft ook de Heer T hun- ^f^^Z
BERG een Flancje betrokken, dat zyn Ed. in

Japan geplukt hadt; hetzelve, als een nieuwe

Soort, noemende vf/^mx Japonica* Ik heb, vol-

gers myn daar van ontvangen zeer fraaije Ex-

emplaar, de Afbeelding in Fig. a, op Plaat

LXXXIV,

(7) Aletris fabcauleiiccns , Fol. radicallbus ovads petiqja-

Ó»f Flor. Campanulaiis. Mib'u
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^ V. LXXXrV. medegedeeld, In Bladerloof ver-

^Tu!" ^^^^^^^ hetzelve van alle voorgaanden niet

HoofD- minder dan in de figuur der Bloemen ; het

STUï.
^gii^ j{. ^QQj. bepaaUng getracht heb eeni-

germaate uic te drukkea.

De Sceng of Stengel fcbynt caamelyk lang

te zyn , doch hoe lang kan ik niet vastftel-

len C*)* I>e Wortelbladen , in een Plantje daar

nevens gevoegd , zyn Eyrondachtig , overlangs

geribd , met zeer lange Steelen en Viieatigdun,

zo wel als de Stengbladen, die Lancetvormig

en naauwlyks gefte^ld
, allengs vetk'einen naar

boven , en ieder aldaar uit zynen Ox?! ccn

Bloem uitgeeven, weike van een dun Pypach-

tig beginzel zig Klokvofiuig uitbreidt mee :'.cs

fpitfe punten. De Styl des Sta;; ;ii:rs is g^l^n'-ipc

en langer dan de Meeldraadjeii , die echttr oak

buiten de Bloem- uitfteeken en ingeplant z\n

in de wanden , daar de Trechter eindi;:,t,ge]\k

my uiï de opgefcheurde Blaetn is g.eh!eekl-n.

De Geflagten van Tucca , Aloe en y^gave ,

hier op in het Sanienftel der Sexen volgende

,

zouden volgens de gedaante der Bloem ook

wel tot de Lelieachtigen hebben kunnen t'huis

(*) of h«t eea Sieng (CauHO dan een Stengel of Bloeai.

üccl ^Scaptfsl te noemen zy , is my even zo min blykhaai.

He^ Q>idet(clieid daar tusfchen fchynt niet volftrekt bepa-ïld

te zyn.' In Pkil. Bot. ondcrfcheidt Linn.bus Scapui van

Caulis , doordien de eerftc enicel Bloem en V ugt , de Uojiie

ook Bladtn draagt -• dienvolgens zou dit een Ca^^is zyu.
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gebragt worden: maar, om dat de Gcfcalte te ^

veel van dc Bolplaoten afweek, heb ik üie^'^

reeds elders befchreevea Dus volgt dan Ho(

hier het Gcflagt van *tu

Alstroemeria.

't Welk dc Bloem zcsbladig, byra tweelip-

pig heeft, met de twee onderfte Blaadjes a:ia

den voet pypaclitig , en afgcboogene Meel-

draadjes, Het is raar den Swcedlchen Bota-

nist Alstroemkr getyteld en bevat de

drie volgende Amerikaanfche Soorten.

CO Alftroemeria met een opgercgte Steng.

De natuiirlyke Groeiplaats van deeze Soort

is op het Gebergte , omtrent een Uur gaans

benoorden de Stad Lima in Peru, alwaar de

Plart , wegens de fierlykheid haarer Bloemen

,

Pelegrina , dat is Uitmuntende , van de In-

wooners geheten wordr. Pater Feuillce
befchryft ze aldus, „ De Wortel is als een

„ bos-

Caule cre^o. Sy/.

. FlülLt.ftw.Il.p.
5

II. DUL. XII.
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V. j, bosje Franfche Raapeo , van twee Duimen
Afdeel. langte, en in 't midden byna een half Duim

h£Id.
"

dikte. Zy maakt een Stengetje van een

STUK, „ Span hoogte, ^eerdun, doch overend ftaan*

„ de ,
onrcgelmaatig bezet met ecnige Blaadjes

„ van anderhalf Duim langte en vier Lyneii

„ breedte, dat puntig uitloopt. Op 't end der

„ Steng zit een Peerachtig ,
overlangs gedeufd,

j, Vrugtbeginzel ,
gekroond met eenc Lelieach-

„ tige Bloem , die tot aan den bodem in zesfen

j, gedeeld is en de Bladerige Slippen zeer ver-

fchillende heeft. Drie derzelvcn hebben

,

5, by 'de tip , de randen inwaards gevouwen ,

„ en loopen uit in eene fpitfe geelachtig groene

„ punt; terwyl het midden fchoon Karmozyn-

3, rood is , met Roozeklcur tot nan de kant ge.

„ zoomd. De langte is twee Duimen cn de

j, breedte, naar de punt toe, ruim één Duim.

„ De drie andere Slippen , maar een half Duim

„ breed, zyn plat, ten halve n3ar de yunt toj

„ rood, met donkerroode Vlakken regelmaatig

„ bezaaid: de helft naar den > voet geel, met
bleekroode Vlakken. Zes Roozekleurigc

5, Meeldraadjes komen uit het midden der BIcem

„ en het Vrugtbeginzel heefc zes Hokjes, ie-

„ der met Zaad gevuld."

By geval kwam gedagten Heer Alstromer te

Kadix deeze Plant te vooren , die dezelve nader

onderzogt en het Zaad naar Üpfa! overzondc,

alwaar zy opgekomen is , en federt overbly-

vende de Oogen verlufcigd heeft door de on-

ge-
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'gevvoone fraaiheid haarer Kleuren. In de ra- V,

dcre befchryving , welke daar van gegeven ^^^^^-'^

wordt , is gemeld , dat de Bladen ongeplooid Hoofd-

zyn en de Steng badt aan 't end verfc heide 't^*^"

Bloemfteeltjés, De Bloem was tweelippig,be-

ilaande de Bovenlip uit één breede en tivee

Tmalle , dc Onderlip uit 6éne fmallc en twee

breede Slippen of Bloemblaadjes. De Meel-

draadjes waren, drie boven, drie beneden, ia

de hellende Bloem, van den Styl afgeboogen,

welke Draadachtig > aan 't end drie dunne ge-

ivEopte Stempels hadt. Het Zaadhuisje , van

grootte als een Vingerlid, was driehokkigi be-

vattende ve-lc londachtige Zaadjes,

(O Alftroemeria met een opjlygende Steng. Ji-^^^^^

Decze, welke ruim zo veel naar het volgen- " ''^^

de Geflagt gelykt , werdt daarom , naaf alle

gedagten , van Pater Feu i LLék met den

öaam van Hemerocallis belbmpeld en de Rid-

der achtte weleer deeze, zo wel als de voor-

gaande en volgende , tot de Lelie - Asphodillea

te behooren (J. Gemelde Pater nam dezelve

laiigs dé Rivier waJ^r , die door 'c midden der

Stad Conception, in 't R^'k van Chili, vloeiti

/

Hier^i

(*) Hort. afcrt. p. II

U. DiKL. ZII. STVK.
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V. Hierom is 't zeer zonderling , dac Linn-«:üs
deeze , zo wel als de volgende, kon zeggen

Hoofd- ^^^^^ liatuurlyke Groeiplaats te hebben in Li-

stuk, ma, de Hoofdftad van Peru (*).

Cemeenlyk vverdc dezelve Ligtu geheten

,

zegt FEüiLLéE. De Wortel boort fchuins

in den Grond, zynde rond, een vierde Duiras

dik, als in Leedjes verdeeld, met eenigeHaair»

vezeltjes aan ieder Lid. De Steng verheft zig,

in de zelfde ftreck , tot een Voet hoogte , zyn-

de rond j bruinachtig rood , bezet met Lancet-

vormige Blaadjes en reet zes of zeven aan 'c

end gekroond. Hier tusfchen fchieren even zo

veele Bloemtakj^'s uit, ieder vcrfcheide Bloem-

ftee!tje.s d'aagende ; 't welk een fierlyk Kroon-

tje maakt. Zy zyn getopt met een laugwerpig

Vrugtbcginzel, dat geribd is en een fchoon roo-

de Leljeach(ige Bloem draagt , in zes Blaad-

jes verdeeld
, gelyk de voorgaande. Twee

derzelven , die fmaller en puntiger zyn dan de

anderen, hebben witte Streepen. De langde der

B'oem was omtrent anderhalf üuim. Hy hadc

'er geen ryp Zaadhuisje van gezien.
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(3) Alftroemeria met een windende Steng, ^ V,

In de fchuinte van een Gebergte, ia 't Rykfjoo/^
van Chili, vondt geaegde Pater ook deeze jStui.

aldaar Salfilla genoemd, als welker Wortel J"-

gelyk die der Salfaparilla en tot de zelfde ^/^/J/S»

Kwaaien, door de Ingezetenen des Lands ge-
j^J'"™"*"'

bruikt v^ordt. Dezelve is , zegt hy, meteen

donkeren Bast bekleed , van binnen wit. Hou-
tig en dringt zeer fchuins in den Grond, Zy
heeft een dunne Steng , welke zig op de ge-

woone manier der klimmende Planten , dat is

van de flinker naar de regter Hmd , om de

Stammen of Takken van *t Geboomte windt

lo zyne Afbeelding was het, door da omkee-

ling van den Plaatfnyder , dat veel gebeurt ,

verkeerd vertoond. De Bladen, overboek- aaa

de Steng groeijende, waren zeer fpits Eyrond-

achtig, drie Duimen lang en omtrent een half

Duim breed , met een kort Steeltje, glad en

fchoon groen. Aan 't end kwam ook een Kroon-

tje , van roode Bloemen, in zesfen zeer on«

gelyk verdeeld (f). » Be-

(*; Oat is mtt dt Zon om
^

gc;yk men gemeenlyk Tegt.

gezien: maai 't is zeker, dat men in de Klokjei Winde

( Cmv9W»J) zo wel als in de Tu kfe r.ootiM ' Pbafinlus)

neemt. Vid Phil. Bnnn p. 39.

(tj 't Is zonderling , dat hy de Bloemen raa «lledeexc

Dda
\\ HfXU Zil« Stuk^
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V. Behalve 't gemelde gebruik dat de indi-

^^IH
^' „ aanen van deeze Plant maakten , bedienden

Hoofd- jj zy zig ook daar van tegen Maagpynen ,Iaa.

STUK. tende dezelve, 6éne nagt lang, kouJ in ge-

„ meen Water trekken , en dan hetzelve nee-

„ mende voor hunnen gewoonen Drank."

Hemerocall ij, Dagfchoon.

Dit Geflagt onderfchcidt zig door ejneKlck.

vörmige Bloem , met een Rolrond Pypje en af-

geboogerie Meeldraadjes. Het bevat de Lelis-

JffodiUen van den beroemden Tournefort,
dus, wegers de Lelieachtige Bloem en Aflo-

dilachtige Wortelen, reeds voor hem genoemd,

LiNN^TiUs diencaam, als farnergefteld , ver-

werpende , geeft 'er deezen, welke Dagfchom

betekent , aan , orh dat de Bloemen v roeg opeo

gaan en wederoni vroeg verwelken , op den

zelfden Dag. Hier van zyn bekend de twee

volgende Soorten.

Hmtn- Dagfchoon met geek Bloemen.

IT^"' Dee-

't Lnyn paar'ch of paarfchachtig.

!} HemtTscallh Cotollis flivis. Syfl, Nat. XII. Gen 4
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Deezc , die in 'c Ooftenrykfe , in Hongarie V.

co in Siberië, wild groeit op drasfe, vette Gron- jjj^^^-

den, is etn gemeene overblyvende ea fierlyke Hoofd-

Eloemplact in de Tuisen van ons VVereldsdeel.'^TCK.

Ook is zy in Swiczerland , en in de Bosfchen

by Idria , aan de Adriaiilchc Zee , waargeno-

men, Miü hceftze Lelie- Affodil genoemd of

geele Lelie , om dat de Bloemen liyna de fi-

guur en Reuk hebben van de gewoone Witte

Leliën. Hierom noemde DoDOKéus deeze

Plant , Lelie zonder Bol : want de Wortel is

,

gelyk ik gemeld heb , a's die der AffoJillen.

In 'c Franfcb noemt menze ook Belle de Jour

dat is Dagfchoon , naar den Griekfchen iianm

Hemcrocallis , welke aan dit Kruid door de Ou-

den zou gegeven zyn (*) : hoewel anderen dien

op fommige Leliën loepasfèn, gelvk wy gezien

hebben. De trgelfchen noenienze , om de

zelfde reden, Day Lilly ^ dat is Dag -Lelie.

Uit den Srocl der Wortelen, die een Knob-

belige Tros uitmaaken , van baken geel zyndc

,

van b'nncn wit en zoet van Smaak , gcefc het

een

Dd 3
II. Dl»*"*"' STOK.
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Amau gtheel Bos van lange gekielde Degenvor-

'lU. niige Bladen , donker groen van Kleur , waar

Hooro» tusfchen dunne ronde Stengels, van meer dan

een El!e lang , aan 'c end gekroond met Takki-

ge Bloerafteelen , waar op Bioemen van ge.

zegde figuur en fchoon geel. De Zaadhuisjes,

ïynde dikke driekantige Haauwen, bevatten een

rond zwart Zaad.

Een aanraerkelyk gebruik maakcn de Tartaa«

ren, in de Ooltelyke deelen van Siberië, van

deeze Plant. De Bladen , verdroogd zynde

,

wryvcn zy tusfchen de Handen , en van de over-

blyvende Vezels weeven zy zekere Klee-

den, die haar, onder de Beeften - Vagten , toC

een foort van Linnen verltrekken. Hier van

hebben deeze Bladen , by de Rusfen, ook een

byzcaideren naam.

H«^'«^ ^^-^ D^fchoon met hoogroode Bloemen,

Huwde.' Behalve de Kleur en grootte der Bloem

,

fchynt deeze oi k daar in van de voorgaande

,

volgens Gmelin , te verfcbillen , dat de

Slippen der Bloem als twee ryën maaken. Lin-

NMLs vondt buiten *t gemelde geen verfchil

,

dan dat deeze grooter is en wat laater, naa-

(i) HimerotalSt Cotoilis fulvis, Lilio- Asphoddus puni-

«us. CLüs. Hijl. I. p. 137. Lillum rHbrum Asph. radice. C.

B. Pin. 80. Lirlosphodelus phceniccus. Lob Ie, 53. Lil. non

Bolb. obfolete colorc mben». Doo. Ptmpt. 110+. Gabi»'

Fnv. f. zit, T« Qu
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inentlyk in de Naromcr, bloeit. Zy is in de V.
.

Velden , omftreeks Pouriéres in Provence,door ^^^^^^

den Koninglyken Hoogleoraar Fouque ge Ho^vd,
vondeH en door G a r 1 de ll afgebeeld. In»*»'^

Switzerland , tusfchen les Posfes cn Fenalet

,

fchynt zy ook waargenomen te zyn. Sommi»
gen ftcllcr. de Kleur flets- , anderen hoog-,

anderen Oranje rood. De Bloem is van niet

langer duuring dan die der geele. Onze Rid-

<ier heeftze uit ChlEa afkomftig gerekend.

Hier volgen, in het Samenftel van LiN*
N iE u s , cenige GcHagtrn , met ecne geheel ver-

fchülende geftalte van Bloem- en Vrugtmaaking,

pelyk dc Acorus, Orontium en Ca/amMj ofRot-

ting-Riet , reeds onder dc Kruiden befchre *

ven , dan dc Juncus of Biczen , nog onder de

Grasplanten te befchryven : voijrts dc Achras ,

Frinos , Burfera , Capura onder dj Boomen

;

de Berberis t LoranthuSy Hillia onder de Hees-

tcrs en anderen onder de Kruiden voorgeftcid:

waar mede do Rang der Eenwyvigen t-.n einde

loopt. Maar tot denzelven behoort nog een

nieuw Geflagr.

By gelegenheid , n^amciyk , dat een Kaapfe

Eolplant , weïke de vermaarde Heer Thün-
n KRO naar zynen R^i? genoot in Afrika, den

togelichen Heer M a ssoN(*j, bencemd heefr,

te-

co Zie het Digverhaal der Reizen van dien Heer, vm de

Knp Noordwaards , in de jaaren 1771 , 73 t 74 , in het VI.

Dd 4 Deeh
U. DSKL. JU. STVE.
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\
V. tegenwoordig, nu ik dh fchryve, m'cmidderv

*m"^' December des jaars 1779, an iermaal bloei-

HooiD- de, hadt de Kruidkundige Hortulaaus , de Meer

8TÜK, Storm, de goedheid, van my daar van twee

Bloemen mede te doelen , die ik om de zeld-

zaamheid hier, in Fig. i, op Pl. LXXXV,heb
in 't koper doen brengen. Ik zal derhalve ook

een kort woord zeggen van deeze Plant.

De Kenmerken zullen zyn, een Klokvormige

Bloem , die in zesfen gedeeld is, mee omge-

boogen Slippen cn inwaards gekromde Meel-

draadjes.

De eenigf^G Soort, misfchien, daar van toe

ï._ heden bekend (i), geeft uit haare jjol of VVor-

%Pt^a
^"^^^ Bladen , die tegenover elkander vlak

Neerge op den'Grond leggen, zynde van ovaalachti.-e

|ifxxx7. figuur donker groen. Zy gclyken veel na^r

'de Bladen van den Ha^macthus, zo als d''e

zyn na 't vergaan van de Bloem. Hier tus-

fchen komt een ronde Knop te voorfcnyu van

een halvcn Vuist groot, die aan den omtrek

bezet is met Bloemen , welke zig vervolgons

over de gt-heele rondte uitfpreiden. Een dee-

zer Bloemen vertoont zig by c, alwaar men
^e gedaante ziet van bet onderftuk, dat wit-

PlEU» II. STUZt A^fHeiendaaiftbtVMierlanifiheLtturufmn^.

(i) Maifonia. THUNB,
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achtig is en van de omgeflagcn Slippen, die V,

groenachtig zyn. De holte van de Bio?m ver-
''^"J',

j*^*

ftrekt \ por HoDigbakje , als zynde met een hel- Hoofo*
der , zoet, Vogt gevuld: welks rand in 'tron-sxujt.

de gekroond is mee zes taamelyk dikke Rooze-

kleurige Meeldraadjes , binöenwaards gekromd

en op 't end langwerpige Meelknopjes hebben-

de. Op dtn bodem van bet Honigbakje zk een

Eyrond VrugtbeginzeljOiet een Roozekleurigen

Styl , die zig tot de hoogre der Meeldraadjns

verheft , hebbende een naauwlyks blykbaaren

Steropcl, als in de geopende Bloem by b zeer

duidelyk zig vertoont.

Nu gaa ik over tot den Rang der Driewy-

vigen onder da Zesmanoigen , alwaar eerst

voorkomt het Geflagt van

Melanthiüm.

Welks liaam weleer op de Nigelle toegepast

geweest , wegens de zwartheid der Zaaden (*)

,

thans, ik weet niet om welke reden, door den

Ridder gegeven is aan Planten , die een zesbla-

dige Bloem hebben , uit welker verlangde Na-

gelen de Meeldraadjes fpruiten. Het bevat de

volgende Soorten , die naar de plaats der af-

komst onderfcheiden zyn.

CO Mc

<*> zie II. DEM.S IX. STUK , bladz. I76.

Dd 5
II. DML. XII. STUK.
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^ V. (i) Melanthium met genagelde Bloemblaadjes»

Hoofd- Dit Kruid , welk Plükenët als met de

•TUK, AfFodi!I..D naverwant aanmerkte , hadc lak-

julun-
Stengen en %tfe Bloemen naar die vaa

thiu-, rir. 't Vogelmelk gelykcnde, Zyne Afoeelding ver-

vTr^ich too'^t hetzelve in een fraaije gedaante. Men
vindt hec by Clayton genoemd, Nigella

met eene fleLs gecle Bloem cn GrasaclKige

B'dden. Het is, volgens de befchryving van

wylen den Heer Orowovius, een Pianc

van één , twee Voeten of hooger, met een

ro; de Stengel als een Halm en Bladen als van

Koorn^ overlangs geribd, duo en flap. üpden
top is de Stengel, zegt hy, gepluimd meten,
telbaare B'ocmcn , docii allcu Vrcu?;elyk zyn-

de, datis, zonder Meeldraadjes. Hierom vraagt

de Ridder, of het ook tot de Twcchuizigen

behoore.

Een fraaije Afbeelding van deeze Sjort ,

door den beroemden Ehret getekend, vindt

men in *t Werk van den Keizerlykcn Lyf-

Arts, Trew, in welke niet alleen de Bloe-

men met Meeldraadjes maar ook in 'c midden

van
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van ieder Blaadje met een aartig Honigbakje V.

zyn voorzien C*>
"^Tlif^

(2; Mdanthium mtt cngenagelde Bloemblaad-irvZ^'

Op verfcheide plaatfen, in Siberië, is deezeJ.AvI»."

waargenomeo, wier Blot-nibl iadjes, in verge

lykicg m-c de anderen, ongcnage'.d zyn (f).

Gmelin noemt hecKruid Ornithogalum , om dac

het , wat de Bloemen aangaat , ook veel naar

't Vogelmelk gelykt. 'c Heeft een lacgwerpig Bol-

letje dac Gra?achiige Blaadjes , van een Span

of een Voet lang, uitgeeft en een duo Sten-

getje , dik wils twee Voeten lang
,
fomtyds

roodachtig. Dit is, io de bovenltc helft, Aairs-

wyzc bezet met Bloempjes, zo aan de Sccngci

a1s zydelings. Dezelven zyn zesbladig, uit den

groenen witachtig, en hebben de Meeldraadjes

van o-deren breed, allengs verfmallende en de

Mcelknopjes taamelyk groot, in 't eerst paarfch-

achtig. Zy komen voort ter plaatfe daar het

Bloemblaadje is aangegroeid aan 'c Honigbakje:

doch geenszins uit de verlangde Nagelen der

Btoem,

(*) Tb«W Ekret. T. tl.

T- II. Ortilthogaluiu Spicis Flor. longisfimia Kamofis. GmEU
sa. I. p.+5. T. 8.

ft) De Nagel (Uk-uU) is d i langwetpiRe Stedachtige

Rcdeeire, waar mede d. Uloctnblaadjei inden Stoel of K«Uc

»yn ingeplant.

U. OUL* ZJI. Stok.
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V., Bloem , alzo dezelve geen Nagels hccfc : ten

^'J*j^***waro men de Honigbakjes daar voor neemen

Hoo/d- rnogc. Ondertusfchen zweemt dit Kruid naar

•TUK. 't gcdagte Virginifche , in Geftake, zeer De
Vru^t bcllaat uit drie ramengcvocgJc Scheed-

jcs.

11'. (3) Melirthium mtgefiippelde Blosmenen Huik'

tiium Ca-
achiige Bladen*

^ Kaaps, Q^. befchryving , welke ik van dit Kaapfe

Plantje vind , is als volgt. Een geheel ccnvaa-

dige Steng , van een Handbreed hoogte. La^-

cetvormige Bladen, die omvatten .ie, doorboord

of Huikachtig zyn , of onder Sciecdig, met

de Schcede opwaarJs uitgebreid. Vier zoJani-

gen aan de Steng , het bovcndc cn onderdc

kleinst. Een Tros aan 't end. Ovaale Bloem-

blaadjes ,
ccnigerraaate genageld , en gcltippeld.

De Meeldraadjes b^ni io den Stoei ingeplant.

Drie Stylen.

IV. f4) Melanthiu n met Liniaal - Lancetvormige

^o '^m
Bloemblaadjes en Liniaale Bladen,

By Tranquebar was deeze door den Heer Koe-

Nio gevonden. Het Kruid, dat de Gefta](e
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van het Gee^e Vogelmelk hcefc, komt uiteen V,

Bolwortel voort. Dc Steng is ook eenvoudig ,
Afdwl;

een Handbreed liDOg , regtopftaaade , glad , hoofd-
met drie Liniaale Bladen , die langer zyn , be- «tu».

groeiJ. Aan 't end komen doorgaans twee

üloemlleeltjes, het eeneéén-,het andere twee-

blocmig; met twee korter breeder Blaadjes by

de Bloemen. De Bloemblaadjes , final Lancet-

vormig , zyn donker paarlch , met de Meel-

draadjes en Stamper korter: het Zaadhuisje is

driekantig , effen , van grootte als een Koffy-

Boon.

Cs) Melanthium met de Bloemhhadjes van v.

binnen Jamengegroeid en omgeboogen; de //./i^'?^

Bladen ge/pitst en omgskro nd.
'GeTa rd

Deeze Soort heeft onze Hcoj;lceraar , N. L. l^^^v*
BoRMANNüs, by dit Geflagt gevoegd , doch i'ig, *^

geeft daar van geen nadere befchryviog. Ik

heb by den Leidfen Hooglccraar , D. van
Ro Y EN,onlangs op dien mam de zelfde Plant

gevonden , welke voor twee Jaaren by my
uit Kaapfe Bolletjes , die ik toen ontvangen

had, gebloeid heefc,en welke ik nog gedroogd

bewaar. Onder myne van de Kaap overgezon-

den Planten heb ik 'er twee Exemplaaren

van ; het ecne , gelyk het voDrgemelde , da:

by

n.I>UL. XII. STUE.
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V. by my io een Pot bloeide , zeer donket paarfch

m°*^*
®^ ^^"^ zwart vao Kleur , het andere met wit-

HoofÓ- te Bloemen. Van het eerde gaat in Fig. 2 ,

STUK, Plaat LXXXV,de Afbeelding Levensgroot-

te, hier nevens.

De meergemelde Heer THUNBERG,d.t
Exemplaar by my ziende, verzekerde roy, dat

de Ridder Linn^eus die Plant elders als

een nieuw Geflagt, onderden naam van Sparr-

MANNiA, naar den vlycigen rcizeoden Botanist

deezes naams , hadt voorgefteld. Ik heb het,

tot nog toe , nergens kunnen vinden , co der-

halve breng ik ze hier onder den opgegeven

Soortnaam , als een Soort van Melanthium ,

naar welk Geflagt zy vee! gelykt.

De Bloemblaadjes , immers, iu figuur nair

die der voorgaande Oostindifche zwecraende,

doch Sleufachtig hol, geeven , als 't ware, uit

hunne Nagels , welke famengegroeid zyn , ieder

een Meeldraadje ; geiyk men in de renniajl

vcrgroote Bloem , by duiielyk ziet, wier

geele Meelknopjes op de zwartachtige Kleur

der Bloemen zeer , cn byna cvereens als in

het witte Nieskruid , affte^^ken. Dit maakte

rayn bloeijend Plantje zeer fraay en het gedrcwg-

de. dat zyne Kleur behoudt, nog niet onaartig.

Maar het byzonderfte is , dat deeze Bloemen,

zo veel ik 'er heb kunnen onderzoeken, geheel

van Vrouwelyke deelen ontbloot zyn. Die van

myn Exemplaar met witachtige Bloemen ,

tegendeel ; zo veel kleiner, dat men eciic der-
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zeiven, by fl,vyfraaal in Afmeetingen vergroot V;

ziet, hebben allen een Vrugtbeginzel,n]etSt}l- ^'^bel.

tjes, wier getal fomtyds drie of ook vyf of ze« fjooJi,

en rneer is,- fchynende dit , zo wel als 't getal «tüï. ?

der Meeldraadjes , af te hangen van 't getal der

Bloemblaadjes of Slippen , die ik hier vyf

,

zes of zeven , bevonden heb. Ondertusfchen

heeft dit laatrte de zelfde Geftake a^s het an-

dere ; zo dat dit Plantje ook tot de KI isfe der

Tweehuizigen of Vcelviryvigen zou fchyocn te

behooren.

T R I L L l ü M.

Een driebladige Kelk en een driebladigc

Bloem onderfcheidt dit Gcflagt , welks Vfugt

is een driehokkige Bezie, Daar toe behooren

de volgende Noord -Amerikaanfche Planten.

(i) Trillfum Tnet een ^efieelde knikkende

Bloem.

In Karolina heeft deeze haare Groeiplaats j

*^'"*"^***

zynde een Kruid met een Knoliigen W ortel

,

die twee of drie Steelen uitgeeft van ongeyaar

een Span laagte, volgens Catesby, op \
end

(i) Ttillium Floic PeduncuLuo cernuo. 5y/7. Nat. XI r.

Gen. 4JI. Vtg. XIII. Gen. 4>6. p. 2 «7. Paris Fol. ternii

FJore Pedunculato nutante. Cold. Novth. 81. Solanum tri*

phy!ltt(n, Fiots hejtspetalo Catnco. CATMI. Cani, I. p.4ï»

SEUöM. I. band. Pl. 9».

Zl. DZCL. ZII. STUK.
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V. end van welken altoos drie Bladen groeijen j

Afdeel, derzelver raidden komt, zegt hy, een

Hoofd- zesbladige Vleefchkleurige Bloem voorc, mes

«TUK. ODgelyke Mec-ldraadjc-. Het Zaadhuisje is

rond en in een Kelk van drie omgeboogcn

Blaadjes gevat.

II. (2) Trillium mt etn gejleelde opgeregte

Niet alleen in Virginie, maar ook in Kana-

da én zelfs in Brafil , dat tot Zuid • Amerika

behoort , fchyct die Kruid tc huisvesten , dat

men
,
gelyk het voorige, tot de Nagtfchide

betrokken heeft gehad. Volgens Cornüti
heefc het ook een Bolworiel, die cm Stch-

getje uitgeeft van een Voet langce , dat om»

trent in 't midden drie Bladen heeft, byna ge-

lyk de Bofch - Ranonkel , en op den top

een Bloem . welke zig zesbladig vertoont ,

doch uit drie groene Kelkbladen bcftaat die

korter en diie donker paarfche, welke langer

zyn. In *t midden groeit een klein Appeltje

or Bezie ,
byna gelyk in de gewoone Nagc-

fcha':'e, zwart van Kleur, met fyn Zaad. Het

Br^^fiiiaanfche , dat Bauiunus befchryft,

fchynt hier van aanmerkelyk te verfchillen.

C. B. Fi». 167. Prodr. 91. Sólanum triphv !um Canadenfl».

COHW. Cafod. 166. T. 1Ö7. M08H. hij'i. lil. p. 5J». S.'U

Bloem*

C3)

(i) Trillium FlörC Peduticuhto ercfto. P,

a<c. Am. Atéd. I. p. 154. Solanum trtphytlu
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(^) Trillium met een ongejleelde opgeregte V.'

Bloem.
^^^m!^

Een zeer aartig Plantje , dat in Virginie enstoK,
'

ïCarolina vry gemeen is, fnaaktdeeze uit. liet ^in.

heeft ongevaar een half Voet hoogte , en be- ^/«/^T

öaat uit een enkel Steeltje, dat aan 't end drie ^^^dir
groote groene Bladen heeft v waar tusfcben in 'c

midden een Bloem voortkomt , met drie over-

endftaatde lange paarfche en drie nederleggen-

de f^f omgeboogene groene Bladen, welke voor

Kelk verftrekken.

De Wortel is knobbelig en geftreept van
dit Plantje, zegt de Heer Clayton, die

van eene VerfchtidcDheid daar van gewag maakt,

door vrylen den Heer Gronoviüs genoemd ;

Trillium met drie byna Eyronde üompe Bladen ,

een ongedeelde , opgeregte, eenzaame Bloem,

welke de helft kleiner dan de Bladen is. Dceze

fchynt , inderdaad, zeer weinig, dan in Kleur,

te vcrfchillen. De Bloem, naamelyk, was wit

en welriekende»

Dit Ceflagt heeft een Bloemfcheede» De
Bloem

(}) Tritllum Flore fesnil erefto. GROi». rit-g. II. p. jrf.

n I. f. €. Solanmn triphyll. Floie hexipetalo «:c. CAtta,
Car. I. p. SO.T. 10. SEtlGM. f^og, i. Band. T. 10»,

Ee
II. Dim., XII. ttoK,
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V, Bloem is zcscleelig cn haar Pypje komt uic den

^'^III!"
^Vortel voort. Het Zaadhuisje beftaac uic drie

IIooFi) famengevoegde, opgeblazene Hokjes. Hier ko-

iiüK, jj^en (irie volgende, Euiopillhe Soorten, in

vcor.

cokUeum
Co'chïcum met platte Laneetvormige op-

^uiumnaie. Jluande Bladen,

Zo vreemd als de voorgaanden , 70 b"I:crd

is dit Kruidje onder den raam van Cülchicum,

den Griekfcben Colchicon nabootzende vvc'ke

df?ar aan ge-^cven was , om dat het veel op 'c

Eiland Colchos groeide. Het kcmt zo wc] in

Engeland en Ooflènryk , als in de Zuidclyke

deele?i van Europa, op Velden cn Akkers voort.

In Karniolie is het op dc Vclcen , na 't ai maai-

jen van het Hooy , een zrer gemeen Plantje,

de voorlooper \an den Herfsr , zegt Doktor

Sc o POLI, die het aldus befchryft (*).

Een geelachtig , langwerpig gefpitst Bol-

letje, ontvangt in zyne gefleufdc holte een

j> ge-

f I) Colchieum Foliis planis

Vfs. $0. R. Lugdh, 41.

Lips, 19. Fabr. flelmj}. li

fin. 67. TOüRNÏ. /«/?. U
DOD. Pemft. 4*0. Colch.
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„ geworteld Vyh-iTtyi , dat twee Bloemen V.

„ draagt. Dre/e h: hb. n ccn ha'f rolrond

Pypje uit twee Vliezen beftaande , waar Hoofd-
„van het buitenfte de groote SJlppen dersïüs.

Bloem, het binnen (Ie de kleine voortbrengt, ^^^'^"»»>t

„ Tusfchen dat Pylaartje en den voet van 't

„ Pypje legt het Vrugtbeginzel , dit flegts ia

j> *t volgende Jaar een Doosje maakt, in h^c

„ dorre gefchcui-de en verwyde Pypje der 13loe n

„ befloeren en bevru-^t met veele witte rond-

„ achtige Zaaden."

De beroemde Heer Haller, die het een

weinig omflandiger waargenomen heefc , be*

fchryft het (*) als vo'gt. „ Een Boirrnde,

., Vlcczige , Scliee.lige Wortel , aan de eene

j, zyde verhevenrond , aan de andere plat, cn

„aldaar uit esn Sleuf ccn ni.uwen Sten •,. l

3, uirgeevende, brengt in de Herfst de Vrugtj

met de beginzels der Bladen , onder de Aar-

„ de voort. Na dien tyJ en even zo in 't

„ Voorjaar , in de Verfcheidenheid B , kop.it

de Bloem , alleen , door een Sleuf van den

5, ouden Wortel te voorfchyn , met een Pyp-

je van een half Voet of een Span en bleek

„ paarfche Bloemblaadjes. In 't naafte Voor-

3, jaar , (of omilreeks de Maand Juny in de

53 gezegde Verfcheidenheid ,) volgen Bladen ,

,j die Lelieachtig , zeer groot
,
Eyrond Lm-

!) cct-

(} Helv, incbtat. U. p. Ui.

Ee 2

II. DML, XII, STUK.



43G ZesmannigeLelie-
Vé , cetvormig zyn , bevattende de ongefteelde

Hoofd. De gezegde Verfcheidenheid is het Voor*
iTUK. jaars Colchicum, „ dat by Roche, ^zegt zyn
,Colebitum. Ed.) in de Velden omllreeks Rennaz, over-

vloedig is , groeijende ook by Zurich en

„ Dyon. Dit brengt insgelyks de Bloem een

„ weinig voor de B'aden voort , welken te ge-

lyk met de Bloem overblyvcn. De Bladen

zyn niet Liniaal, noch uitgebreid, maar zo

wel als de Bloemblaadjes een weinig fmaller

„ dan in het arderc.'*

Zyn Ed. hadt de Bloemen aldus befchree-

ven. „ Een Pypje , uit den Wortel zelf ge-

3, bcoren , hng zonder weergaa , zeer naauw

„ en vervolgens in drie grootere , drie kleine-

„ re, famenluikende , ovaale Slippen verdeeld,

j. Zes Meeldraadjes , uit het onderfte derBloem-

„ blaadjes, ['t welk de gezegde Slippen zyn,]

j, fpruitendc. Drie Stylen , ook buitenfpoo-

„ rig lang, Draadachtig , uitloopende in krom-

„ me Haakjes. Een groote, Eyronde, drie-

„ bokkige, veelzaadige Vrugt."

Men bi hoeft flcgts de aangehaalde Plaatea

van T o ü a N E F O R T , die ten opzigt van dit

alles byna volmaakt zyn, te befchouwen , om

een begrip te krygen van de Bloemen deezer

zonderlinge P!ant , welke ook gemakkelyk des

Winters , tot onderzoek , zyn te bekomen, 'c Is

naamelyk , bekend , hoe deeze Bloemen des

Winters , zelfs buiten den Grord, uit de Bol-

le-
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ketjes voortkomen. Dus vindt nienze doorgaans v."

by de Bloemisten en op de Markt te koop. Af^heel.

Men heeft 'er aanmerkelyke Verfcheidcnhedcn Hoofo.
van, zo ten aanzien van dsbreederof fmalLr'Tuï-

en ook bonte. Zilver- of Goudkleurig geftrecp-

te Eladcn , als ten opzigt van de Kleur der

Bloemen, die, met veel veranderingen, van 't

witte in het bleek en bruin paarfche fpeelen,

als ook gedreept
,
gevlamd cn dubbeld of vol-

bladig voorkomen. Men heeftze ook met veel

Bloemen op één Stengel en geel van Kleur (*;.

De geQalte van de Bloem zweemt zo zeer

naar de Crocus, dat mcnze,op fommige plaat-

fen. Wilde of Feld- Saffraan noemt, gelyk in

En?;cland cn Italië. De üuitfchers heetenze

Zeitlofen of Wiefenzeithfen , dat is Tydelo zen-,

een benaaming , welke by ons aan de Naakte

Juffertjes of ook aan de wilde gecle Narcisfen

gegeven wordt *, om dat zy zo vroeg in 't * zie

Jaar en dus buiten dengewooncn Bloeityd, voor-'^'^'^

komen ; even of zy de Tydrekening misten.

Met meer regt mag die naam dan op de Colchi-

cums worden toegepast , als welke doorgaafis

raidden in de Winter bloeijcn. De Franfchen

geeven 'er den naam aan vao Tue-Chien , of

Mort au Chitn, dnc is HGndsdooi : welke voor

een geliccl ander flag van Planien , doch om
de

item TMïBNEMQNT. Hett. J3l.

Ees
II OKEL* ZII, STOK*



,j3§ Z E s M A N N 1 c E Lelie-

V. de zelfde reden , gebruiklyk is ; dat 'er

^pj"'" naamclyk ccne verworgende kragt aan tocge-

KooId- fchreeven wordt.

sTUE. Ce Reuk is walg lyk en van het veel ecten

Cekhicu^,
jej. £iuenicn v.as ccn KaSf geftorven, dat de

Maag zeer gezwollen eu hard en de Bloedva-

ten van dac Ingewand met zwart Bioed opge-

vuld h2dt , fchryfi Doktor S c o p o l i. Men

verhaalt zulks, ten opzigte der Wortelen, ook

van andere Dieren. Men heeft» in Engeland,

met Monden daarvan de proef genomen. Door

twee Oneen der Bolletjes op te eeten , wierdc

een Il-T.d blind , en van een half Loot ftierf

e n anJcr , inec geweldig braeken ea afgaan.

Men vondt de ^la&g , in dit Dier , zeer famen

getrekkenen ontfi. ken, deOarracn vernaiuwd,

met harde Vuiiigbcid opgevuld en van dcrzel-

ver Vliezen wiTs de Hond, zo boven als onder,

kwyc geraakt (f).

Ten c.pzigt van dc Alcnfchen was het Col-

chicum ook in ccn zo kwaad gerugt, dat men
het , met Dioscorides, veeleer onder de

Vergiften , dan cndcr de Geneesmiddelen tel-

de. Dc verfchc Wortel is zo fchcrp, dat hy,

gckaauwd zyrdj , de l'ong en liet Gehe-

melte vcrfckroeit cn als gevoelloos UKjakt^ voor

cenige Uureo; doch, gedroogd zynde , verliest

dezelve byna zyn geh^xlc kragt (|;. Dit heeft

een
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een byftere tegen ftrydigheid , cmtrcnt deszelfs
^^pY*

.

eigenschappen , onder dc Geneeskundigen ver- lü,

oir^aakt. Men leest van geweldige uicwerkin- ^ïoofd-,

gen, diiar van waargenomen op de VVaterloo ^"^^.^'^^^

zing cn Afgang. De Aftrekzeis daar van , 't

zy met Water, Vv'yn of Wyn^:ee3t, waren by

uitllck bitter en fthcrp en van htt gebruik der

Wortelen, in zfciniandigheid , waren verfcheide

Mer llhen geftorven. Anderen verhaalden , dat

mc-n de W ortels eeten kon als Hazdnooten ,

hebbende dcrgelyken Smaak.

Veel gcrugts maakte, voor eerige Jaaren ,ge-

lyk V.CI ExtraQum Cicuta , zo ook het Oxy-

mei Cd hici. De V\ eener Geneeiheer S'tos ck,

dcnr liet beproeven van verfcheide zogenaam-

Oe V ergiften , ter Geneczing , Wereldkundig ( *);

iciteden Wortel, in 't \oorfle van i=cn Zomer

verzameld ,
op twaalfmaal zo veel Azyn en

rna ikte van het Aftrekzcl, met Honig, een Sy*

roüp. Hier van tof zes Drachmen in Kinderen,

tot anJerhalf Orxe in Volwasflnm eens, of

tot twee Drachmen om de twee Uuren gebruikt

7ynde, krecuca zy daar van, f.vntyds, zulk

een fterke V'^aterloo/inq, dat zy dag<-lyks ne-

gen i'ond Pis kwyt raakten; des z)n KJ. daiir

f*; Z:e ravn brccdvccxig en nsauwkeanp Berigt dien

a-nginn!c, tc:i opzi t van dc D,le R'ervfl, zo in he: II.

I>ïELS . VIII, iTUR, deeier Natuufl^kcl!i>ft,;e
, biadi.,;

cii vervolgens ; ais in dc U!tgezogte Vetbanddmgen tCi-

'

^
'"'^

' \c 4
11. DEFL, xn. Stuk.



V2 mede verfcheide Waterzugtigen genezen hadt.

^^^jj^^'Borstkwaaien waren ook door die Middel weg

Hoofd- genomen; weshalve het daar toe, inzonderheid,

8TUK. wanneer men gedagien op een Borst- Water-
Cemt""'2ixgt hadt, naar zyn voorbeeld, van andere Ge-

neeshecren ock voorgefchreeven wcrdc. Doch

dit Oxymeel voldeedt , zo min als het zo be-

rugte Extrakt van Dolle Kervel j aan de ver'

wagt'ng» Een Poolfch Geneesheer , Cra«
TOCHWYLL genaamd , maakte zelfs de Wor-

tels van Colchicum voor kragteloos uit, heb-

bende van vyf Orceo van dit Oxymel , op

éénen Dag gebruikt , geen de minde uitwer-

king waargenomen. Het zelfde hadt hier plaats,

en in Engeland het ft men rok de Pisdryvenda

kragt des Wortels fchrifte'yk t'ecnemaal ont-

kend.

„ De vermaarde S t o r c k derhalve (zegt de

i. Heer Hall er C*) , van wien ik dit ont-

„ leen ,) bekent , dat hy in Karniclie de Wor-

„ tels van het Colchicum onfchadeiyk bevon-

den heeft , zo dat hy zonder nadeel daar

van een geheel Bolletje kon opeeten , en,

„ zelf de proef herhaalende, heb ik inde Herfst

„ den Wortel zonder eenige Smaak of fcherp^

heid bevonden. Is misfchicn , gelyk Ma-
„ UANTA gevraarfchouwd heeft, de Wortel,
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„ in 't Voorjaar zeer bitter, in de Herfst zoet Ct)?

Maar, in de Proeven van anderen ontftondt
,

"^'j

op het gebruik van Colchicum , gelyk ook fio.

„ MoNRO meldt, een geweldige prikkeiingSTu

„ tot en pynlyk Wateren. Andere Genees-^'-'

3, heeren maakenze zwakker dan dc Zee-A-

„ juin : anderen evenwel hebben gezien dac

„ het Oxymel de Pis fterk afzette , met een

„ zeer gewrenfcht gevolg. In de Proefnee-

„ mingen
,
eindelyk , van Cratochwyll

„ zelf, ftierf een Hond van twee Oneen dee-

3, zer Wortelen met Ontfteeking van 't Gedarm-

„ te, My komt het zeer onwaarfchynlyk voor,

„dat een Hond van twee Wortelen zou fter-

„ ven , en een Menfch 'er vier zou kunnen

„ verdraagen : wart in 't algemeen kunnen de

5, Honden grooier Giften van Geneesmiddelen,

uitftaan Cl}."

dit groote vetCc]

gaande ook een Dmkfe 1 fchuile , d

(i> Celcbieum foJ. Linearibu» patcn

Ee j



De Smalbladi^^hcid cndcrfcheidt voornaame-

lyk dit B^rg - Cokhicum , 'i welJc in vSpanje ea

Switaerland valt. üp Heuvels by Salamaoci

piLkte Clüsius hetzelve in de Meymaand

"•üit d.D Grond , met een ftevige itccgel, vaa

een Spnn iangte , die op deo top een driehoe-

kig i^ultje Ladt , met klein, rondachdg, bit-

ter Zaad bcviugt. In Nederland ovcTgcbragt,

zegt hy, heeft dezelve, fchüOQ eenige Jaarei

gebloeid hebbende , nog geen Zaïd Vijcrtge-

brsgt. . ^4en noemde het aldaar Merenderas ca

by fommigen Villorita.

De Bladen vergeleek hy by dicder Duicfcl e

IJyacinthen, drie of vier in get^l, een Vin|;er

lang zynde cn ruim zo breed , maar donker

groen en glanzig, op den Grond uitüefpreid,

üap,wordende roodachtig cn zuur van Sra:ial>

Eerst kwam de Bloem te voorfchyn , doch werdt

fchielyk van l'Vxkn gevolgd en als voorrgc-

ftooten , die den geheelen Winter overbleevcn

tot den Zomer toe. Dc Wortel was Bo'lig,

riet groot, met veelc ros en zwartachtige Rok-

ken bekleed, van binnen digt, v^^it, zoet met

eenige ftmen trekking.

Overvloedig vcndt de Heer Loe flin g die

Colchicum by Madrit groeijen, 't weljc van hec

Gemecce, zo hy aanmerkte, gecocgzaam in

het
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het Loof, door do geftalte, kleur cn tyd, onder- v.

feheiden is;hcev/el dc Bloemen eveneens zyn j^^^^^^f-»

en hy achtte het mocielyl; te bcpaalcn , ot'uooFD*

het e<.n byzondere Soort dan eene Verrchei-STU'K»

den beid ware van de andere» Het bloeit zo
wel in de Herfst als die.

(3) Colchicuni met gegolfde uitgefpreide Bla- tt:.

den* ^ï£'17

De Bladen van deeze hebben volmaakt det,,j!^,^-

gedaante van een Tulp, zegt Linn/E-js f*).

Door die uitdrukking , hoe duister oo'^- , zal

hy zekerlyk hebben willen zeggen , dat dc Bla-

den van deeze Phnt naar die der Tulpjn zwee-

men. Zy komen ook als zodanig voor by Mo-
uisoN, die door dezclven haar van een ander

Pontblocaifg Co'chiciim , dat vlakke Bladen

heeft , onderfcheidt. Het hier bedoelde , van

't l^ila-^d Chio, zo men wil, afkomfli^, j^ccfc

ook in dc Herfst zyne Bloem, die, gclykcrwys

fomniige Kicviisbloemcn, van binnen Riiitswy.

7.e gefchakccrd is met zwart ichrige Plekjes,

loopende in 't midden , overlangs , een witte

II. DML. XII. Stuk.



444 / E s M A N N I G E Lelie.

V. Streep daar door heen. Midden in de Bloem ,
AFnEEL.

^^^j. ,^ overige naar die van 't gemeeoe gtly-

HocFD- ktnde , zyn zes Meeldraadjes met bbauwe
STUK. Knopjes. De Worcel, met rosachtig zwarto

Cokiicum. Rokken oravvonden en met Wolligheid voor-

zien , is van binnen digt en wit , gelyk in de

andere Soorten. Na het blocijcn komen de

Bladen te voorfchyo , welke donker g'oen zyn

met gegolfde kanten, als boven is gelegd.

Vetlen hebben de Wortels, 't zy van deeze

of van een nndere Soort ,
gehouden vnor den

HermodaElylus der Apotheeken. Anderen hebben

het gebruik dcrzelven, als zodanig, zeer veroor-

deeld. Ten overvloede zagen wy, hier voor, het

ongemeene verfchil , dat 'er tusfchen de Bolletjes

van het Colchicum , 't ly door den Landaart , 't zy

door het Saizoen, plaats heeft, en dit fommigen

derzelven zoet en onfehadelyk z/n. T o u k. n e-

FORT verzekert, dat deHcrmodadlyli de Wor.

tels zyn van die Soort, welkeCASPAR Baü-
H iNus genoemd heeft , Colchicum ^ welk den

^edroogden Wortel wit heeft. Hy hadt dezelve

dikwils in Klein Afio aangetroffen met Bladen

cn Vrugten van Colchicum. „ Men heeft dan

„ de mii fte reden niet, zegt hy, om te twy
„ ftkn of de Hermodaélylen de Wortels van

„ een Soort van Colchicum zyn; alzo ik de

P' nt , waar van meoze afrukt, bevonden

s, heb , overef nkomftig te zyn met het ge-

„ meene Colchicum , door haare Bladen en

„ Vrug*
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„ Vrugten (*). Raüwolf heeft ook in V.

Syrië , by Aleppo , een Soort van Colchi- A'DEEii

cum, tusfchen de Olyfbpomen groeijende, ge-fjoon>-

vonden j by de Ingezetenen Kufam genaamd , »tü«.

*t welk de Hermodaftylus zou zyn. Dit wordt

van fommigen voor een Soort van Iris gehou-

den , als boven is aangemerkt (f).

H E L O N 1 A s.

Een zesbladige Bloem, zonder Kelk, en een

driehokkig Zaadhuisje, komt als de byzondere

Kenmerken van dit Geflagt voor, 't welk ge-

lyk de voorigen zes Meeldraadjes en drie Stylen

heeft, hoewel de geftalte anders veel naar die

der Weegbree gelykt. Het bevat de volgende

Soorten.

(i) Helonias mt Lancetvormige geribde Bla- ^r-

den. huHalT"

We migf

(») ToOBNï. de la Mau Mti. Par. 1717. Tom. I. p.

(O HdtnUt Fol. Lanceülatis Nervofis. Syfl. ffat, XU.

Gen 4n. reg. XIIT. Gen, 4J«. p. 2S7. Helonias Fol.



V. Wegens (ie Bolachtige gedaante der B'oc

^Yji^^* "^^0» gaiKfch niet grooc zyn, hxfc d :::o

lÏjorD. deo bynaam. Zy groeit op Moera^fi:^e piaac-

iii^a. fea van Penrylvanie , als ook van Nieuw Jcr-

fey, in Noord- Amerika.

De Wortel is Vleezig, eo gcefc Lancetvor-

mige. Ribbig gelfa-eepte, fpitfe BiaJen uic. lo

'c midJen derzei ven flaat een geheel cenvou^

digc Stengel , die rond is , met eenige Lóü-

c:tvür;Tiige Schubbetjes , wyd van elkander,

aan den voet digrer en Eyrond, bekleed. Op
*c end is eeö Eyronde, paarfchachtige, Blocm-

Aair, met blaauwachtigc Meeiknopjes.

Hier brengt de Ridder die Plant t'huis, v7ci-

ke Mille tt genoemd heeft Veratrum ^ mee

een geheel eenvoudig I31ocintrosje , gaapcnde

Bloemen en langer Meeldraadjep. De GcftaUe,

inderdiaJ
, gelykc zeer , doch dat de Bloemen

zig plJt open fprcidcn, gelyk dij Kruidkcnoer

zegt, wykc ongemeen af van ecre Eclvormige

fij^üur. Ook warende BloeT.en geenszins Goud-
kleurig , gclyk in die van Plükenet, maar

donker -rood en ten dee!e Mannelyk, ten decle

twecflagtig: zo dat de Plant
, volgens Millers

oordeel, billyk, met het Veratruin, tot een

andere Klasfe moest behooren.

Cl) Plelonias met Borjldige Stenghladen.

Dce-
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Dccze, ook in Penfylvanie gvoeijendc, heeft V.

een i^cheel enkclde Steng , twee Voeten lann;

,

cverho ks bezet met Borilclige Bladen, en aan Hoo/n*

't Gild getrost mee lang gefteel<lc witte Bloem-

pjes.

Zeer gelvkt deczc naar de A.Todil, zegtLiN-

Tsmus , maar heefc drie omgekrojnde Styleni Ik

twyfcl of de aanhaaling van de kleine witre

AiFodil , üic P L U K K N E ï , wel regt be-

frrcpen zy. Immers , het fchynt my toe ,

d:it met die Figuur een andere Plant be doeld

worde (*) ;
waarfchynlvk de Jle'ris Ilya-

cinthoides, hier voor befchreeven, Kaïu-Ka-

}el der Malabaaren.

(3) Hclonias met Liniaale Bladen en Tukkige nr.

Stengeltjes, ^':!!a^'
Z^ci klci-

Nevens het Vlek aan de Kaap der Goede

Hope, op Puinige of grof Zandige plaarfen, is

dccze door den Heer Koenig gevonden, die

mca ook in deUpfalfcheTuin :;ehad heeft. Huar

V/ortelis een Kegelachtig Bolletje, van onde-

ren geknot en gerand. De VVorteibladen Li-

niaal, Vleezig , fpits , langer dan de Stenge/jes

of Bloeratteeitjcs , welke rond zyn en Takkig,

ra^c witte Bloempjes , ieder op een Steeltje.

Het

O) HtJcoLiiVol. Linearibus, ScapisR3mofis.//<3«M!ii.



448 Zesmanhige Lelii*

V. Het Vrugtbeginzel is langwerpig , met drie

Afdeel,
vliezige Styltjes ,

pieramidaal famengevoegd.

Hoofd. Het Icheen een overblyvcnd Plaotjc te zyn.

«TUK, Eer ik dit Hoofdftuk eindig, zal ik hier de

befchryviog nog invoegen van een aartig Plant-

je, by my , nu vyf of zes Jaaren geleeden, uit

Kaapfe Bloembolletjes , die ik gekogt had, ge-

bloeid hebbende en toen door den Heer Phi-

lips naar 't leevcn afgetekend. Het is my
nergens voorgekomen en dcwyl het , fchoon

driemannig, wegens de figuur der Bloem geens-

zios tot de Ixiaas beliooren kan, noch ook, zo

't my voorkomt , tot eenig ander Geflagt in

de derde Kiasfe, zo geef ik 'er den naam aan

van

H O Ü T T U y JN I A.

De Kenmerken zyn een éénbladige Klolc-

vormige of liever Trechterachtige 131ocm, die

in zesfen gedeeld is, met een Cylindrifch Pyp-
je en drie opftaande Meeldraadjes , de Styl in

drieën gedeeld.

cTnfi!""
eenigfte Soort , my daar van be«

Sprc. kend , kan ik niet gevoeglyker dan den bynaam

'^'A^fï^'van Capenfts geeven. Men zou mogen denken

of zy tot een der Sifynrichia, welke door den

vermaarden Commelyn cp ééne Plaat , uic

den Hortus Medicus alhier , vertoond zyn

,

behooren mogte; dewyl derzelver Bloemen ook

wit waren, met paarfchachtigeStreepcn, gclyk

'm
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in de myre ,• maar geen derzelven Icomtj ïn V.

andere opz'gten , daar mede overeen , en het
^^f^^^'

fchynt my toe , dat dezelven Ixiaas zyn ; tot Hoofd-
welk'cn dit Plantje , als de Bloem niet zes- st'Jï*

b'a iig noch tot het Pypje toe verdeeld heb-

bende , volgens de Kenmerken van dat Geflagt

prtn'zins behooren kan. Ook komen de Bloe-

men niet uit dcrgelyke ocheedj^s , maar uit een

atVorderlyk tweepuntig Kelkje, dat in een Blik-

je gevat is, voort. De Scyl is Draadachtig dun,

in drie Strmpcis verdeeld , cn 1 nger dan de

Mecli'raadjes , wier dikke Ia-;gwcrpii,e Knopjes

zi^ in de vergroote Bio:m , by « , duidelyk

opeobaa'-en. ï>:e a^'tokeni^g toen niet hebben-

de, W3S 'L iViY in dc au "ere voorgeko nen , dat

de Bloem /csMeelJmadjes hni en daarom had

ik 7.C dus'lang bewa: r.ï : ma ir n i 'erhand heb ik

bcvonr'en , dat die hoo? p.ian'o c Streepcn, in

'tmitlden van ieder Bloemfl'p. in de Keel der

Bloem. 7.ig als Meeldraadjes vertoonden ; doch het

riet waren : zynde die declcn juist in zodanige

vergrontinp: , ork , op niyn order, ten naauw-

keur gfte nfcretekend. Voor het overige was de

B:ncni oeheel wie en, diestyds door andere be-

zijjhcden verhinderd, h^b ik geen nader Waar-

Deemingen daar op gedaan. Het Plantje federt

verlcorcn hebbende, ftrekt de Aftekening alleen

tot onderrigting van de Gellahe : zynde de hoog-

te omtrent een Voet geweest.

Ff
II. DEEL. 211. Stuk.

IV. HOOFD-
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IV.

Hoofd- IV. HOOFDSTUK.
STUK.

Befchryving cfer M a n w y v i c e L e l i e a c h-

TïGE of BoLPLANTENjdiT genen^

naamelyk , wier Bloemen de Meeldraadjes of op

den Styl zittende, of op cen-gerley manier da^r

mede vertenigd hebben^ als daar zyn, de ver-

fehillende Gejlagten van Standelkruid en dergo-

lyhn.

De zodarJgen heeft de verma-rJe Hooglce-

raar, op onze Leidfe Akadcmie,A. van

RoYEN , tot de Palmee bctrokkeo en ge reken J

dac zy als een middcIOag tusfchcn dc Lelie-

en Grasplanten uitmaakien ; zo dac zy, in my-

ne Natuurlyke Methode, niet gevoeglykcr dan

hier geplaatst konden worden. H A l l e r maak-

te 'er een byzondere K.'asfe van , onder den

naam van Liliaceis adfiiies , dac is dc Ljlicach-

tigen cabykomende , en Doktor S c o p o l i onder

den tytel Satyria , waar van hy het volgende

zegt.

5, Met dc Leliën komen zy overeen, door

„ een enkel Zaadblaadje , een fappigen Wor-

tel, onverdeelde Bladen en een onbekleede

„ Bloem. Zy verfchillen daar van door een

„ enkele Stengel of Bloemfleel; een veelbla*

„ dige onr-gelmaatige Bloem ; twee Meel-

„ draadjes op een eigen Kolommetje gegroeid,



OF BOLPLANTEN, 451

„ met Wigvormige Meelknopjes ; geen Styl ; ^

„ het Vrugtbeginzel gedraaid en alcoos buiten '^^j

„ de Bloera te hebben ; als ook een éénhokkig Hoe

,5 Zaadhuisje, dat driekleppig aan de hoeken ^tu

5, open fplyt en zeer veele Zaagzelachtige

„ Zaadjes, welke op drie rycn gefchikt zyn."

De algemecne Kenmerken der Standelkruiden ,

achtte de Heer H aller te bcftaan „ in die

„ Klootronde Balletjes, Kluwens naamelyk.van

j, Draaden , daar het Stuifmeel aan kleeft , ia

„ twee Huikjes verborgen cn op den top van

j, 't Vrugtbeginzel zittende binnen dca Helm

;

„ van welken , door een taqpelyk open Ka-

3, naai, het Zaad bjvrugt wordt:" zegt Dok-

tor Doktor ScopoLi. Hall er hadt zulkt

tot cndencheiding der Orchis van dc HcUebc-

rine en anderen voorgcfteld , in welken de

3, Meeldraadjes (zegt zyn EJ.) , binnen de

„ vooze 2elfftandigheid van het opgeregte

„ Spongieufe Ligbaampje geplaatst zyn" C*>
Het algemcene Kenmerk dce/cr Planten, hadt

de beroemde Tournefort, zeer eenvoudig

en duidelyk^ gedeld in cm ongeregeld veelbladi^

Bloem , wier Ktlk de Firugt wordt. Kelk

(Ca.



4f a Manwyvige Lelïe-

V. (^Calyx) naamclyk , was by hem de a'gerneene
roEtL.

benaamiDg van dat gedeelte waar de EIo2m op-

Hoofd- rust: raids toi de Bloem behooreode, 'c welk

sTüK. daar u^t blykt, dst hetzelve uitzet en een Zaad-

huisje wordt : zyndc daarom gcmeoniyk door

eenige dikte van den Steel of het Steeltje on-

dcrfchwiJen. Hier is 't byoa het IJloemfteeltje

zelf. Zulk een eenvoudige fchikking verwer-

pende , heeft men de Ken merken in 't alge-

meen van andere omihndighedtn ontleend, en

is daar door in ongemeen e verwarring geraakt.

Onze Ridder kwam zo ver , dat hy het ver-

(chi! der Wortelen en van 't Gewns in aanmer-

king neemende, de overeenkomst der Plsnten,

weiken hy tot den Natuurlyken Rang van Or-

chidecs betrekt , byni z^u h bben doen beda-^n

in de Bloemen of in de i^ragten (*}. De islce-

men komen in dat opzigt overeen , dat veel-

al, zeer qrappi^, de een cf andere Mcnfche-

lyke of Die rly!ce gedaante, 't zy van een Aap-

je, Vogeltje
, Kapelletje

,
.Vliegje cf derge-

lyken voorflellen en aan de Wortelen wordt

eene Geilmaakende kragt toegefchreeven ; doch

allen hebben zy weder^^m dit nier; zo dat de

groote L i N N ju ö s , na vcele overdenkingen ten

dien opzigc jcindelyk h-t volgende daar van ge
boekftaafd heeft.

„ Het is cco Natuurlykc Kaag, waar in de

„ Ge-

liïjhTie , bladr. 177.
^* ^' ^^^"^ i^atuurlyk^
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Gt Aagten byna nÜccn ren aanzien van het V.

Honighakje veifchillen : welk Kenaierk ik vei-^''j'[j^

j, re boven dat der Wortelen verkieze. Ook Hiokc-

,) hecfc deeze Rang etne byzondere plaatzingSTUS.

„ der Tecl:'ee!en. Het Fru^theginzel is al-

„ toos omgedraaid. De Bloem beftaat u't vyf

„ Elaidjcs, wanrvan de twee bioncnrten door-

,> gaars toe ccn Helmpje famenluikcn , welks

„ Onderlip het Honigbakje v^orót , d^tdc phat&

„ iniuenit van den Stamper en van een zesde

„ B'ocmblaadje. De Styl is aan den binnen-

V (icn rand van !.et Ho-igbakjo nange^rocid;

j, ?o d;.rmen hem, met zynen Stempel ,nazu\V'

jj lyks onderfcheiden kan. AUyd vindt men 'er

M tv-, cc zeer kcrte Meeldraadjes ied<-r een

>, Meelknopje draagende , dat van onderen fma'-

„ Ier is , naskc of zonder hekleed/'cl , en gely k

„ het,Merg der Citroenen deelbaar. i:eezezyn

„ gedekt met zo veele Celletjes, nederwaards

1, open , in den bicnearand zelf van het lij-

5, nigbakje ingegroeid. De Frugt is een één-

„ hokki^ dricklippig Zaadhuisje , djt aan de

„ hoeken ganpt onder gekielde Ribbecjcs. De

ii Zaadjes ?yn menigvuldig, fyn als Zaagzel,

„ zittende aao een lang en fraai reepje in ieder

„ Klepje. Aüe dceze Planten zyn , door de

U. DIEL. ZII, STUK.
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»3 Geneesheercn , in 't algemeen als de Minne-

driften opwekkende erkend (f)." Zy voeren

daar van ook veelal den naam, gèlyk blykt

in het Geflagt van

Orchis, Standelkruid.

Dat van de figuur der Wortelen , die veel-

al naar Honds -Ealletjes of KuUetjes gels ken,

den Grickfchen tytel heeft; in 'c Franfch Couil-

Ion de Chien; in 't Spaanfch Coyon; in 'c En-

geIfch Goats • Stones , Fools-Stones, enz. Men
Doemc het, in 't Hcogduitfch, Knabenkraut

,

Ragwurts tn Stendelwurts , waar vau misfchien

de HoUandfche naam.

„ De Orchis Czcgt de Ilcer H aller) heefc

^ de Wortels Bolachtig , gevingerd of onver*

deeld. Haare twee Meeldraadjes hebben

^ Vliezige Klepjes , die als met ten Kleedje

^, geflootcn zyn, 'c welk opfchturende , als het

„ tyd is , de Meclknopjes uitlaat. Dit zyn

geen Doosjes , maar Kluwentjes van een

opgewonden Draad , waar overal de Zaad*

bolletjes aan zitten."

Dit Geflagt wordt van onzen Ridder door dc

Hoorn vaa 't Honigbakje , die zig als een Spoor

„ on-
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onder aan de Bloem vertoont, onderfcheidcn , V.

en bevat mter dan dertig Soorten , welken op Afdeel.

de volgende manier gefmaldceld zyn, Hoofd-

A. Met de Helm der Blcem gefpoord,

(i) Standelkruid mzt onverdeel'e Bolwartekn^ u

de Bloemhelm tweejpoo: ig. iüfrnhi'

Deeze en de beide volgende verfchillen van "p^j^^,

de andere daar in , dat zy de Helm gefpoord lxxxvi,

hebben. De eerite hecfc twee Hartvormige
^*

Wortelbladen en drie of vier aan de Stengel

,

Huikswyze dezelve omvattende. De Aair is

met Lsncetvormige Blikjes voorzien , befchut-

tènde de Bloemen , welke iedereen gewelfd,

eenbladig Helmpje hebben , dat van agteren

twee Hcorntjes uitgeeft, langer dan het Vrugt-

beginzel , en op hetzelve leggende. De twee

zydelingfe Blaadjes zyn breeder dan de flippen

van het dricdeelig Lipje, welke byna egaal zyn:

gelyk dit zig in de vergroote Bloem van myn

Kaaps Exemplaar deezer Soort, in Fig. i , op

Plaat LXXXVI afgebeeld, by a, ver-

(2) Sa

;. p. 673. -4w, M
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V. Ca) SULdQlkrui^^ met om'erd. Bolrnrt. de Bloem..

jy^*** Mm térjpomg , met uitgebreide Heugels

;

Hoofd- de Lip g''fpitst Laiicetvormig.

BTÜK.

^H.^,^ Deeze, ook van de Ka:ip af.'romdig , heeft

njora, ecDige kleioe Eyronde Wortcibbadjes en een

blwuaJg.'
Draadachtige Srengel met Bladerige Scheed-

jes, doch doorgaans maar twee liloemen aan

den top hebbende. Een kort ^jjcfpicst Doven-

Blaadje loopt van agtercn in c-n Spo')r uit :

twee binnen - Blaadjes verbergen de Teeldee-

len, en de Lip, een gelpitst Blaadje, is tus-

fchen de twee zydeiingfe, die langer zyn, ge-

plaatst»

Ct^uia
StmJeikruid mst cnverd. Bolwort. de

Gehuornd. Blomhelm esnfpoarig met ultgebrei e Pleu*

zxxxvl i <^ Lip zeer kifin en bykans Ey-
Fig, i rond.

Veel 131 1 Jen heeft cicezc nan dc Stenpfel ,

die gro;;t en Lancet vorniig zyn , van onderen

Schecdig : oen losfc Aair met Larcetvormige

Blikjes , langer dan de Bloemen , wier Helm

gewelfd is, langwerpig, van agtcren een Hoorn-

tje uitgeeveode, dat ftomp is en kort. De
twee

<a} Orebit Bulb. indlv. Coroll. Galei unicakarata aI'«



twee zydelingfe Blaadjes zyn langwerpig, de
anderen korter dan de Helm m daar onder '^"j^"*

bykans famenluikende , met een kleinder ovaal Hoof^
middel lipje. Men ziet de Bloem van deeze «tuk.

Kaapfe, d:e in Fig. a, op de gezegde Plaat is

afgebeeld , vergroot by K Myn Exemplaar

heeft twee Hoorntjes of Staartjes. Mooglyk
heeft men 't eenc over 't hoofd gezien of,

gelyk alhier , niet kunnen zier.

B. Met onverdeelde Wortelbolien.

C4) Scandclkrüid met onverd, Bolw. de Lip
^^J-,^

van 't Honigbakje, dat krom gehoornd is, SaKüL

Larcetvormig vyftandig', dg Bloemblaadjes i^^^*^^*

Jamenluikende,

Deeze Soort , in 't Beloofde Land groei-

jende , heeft de Steng een Voet lang , ten

g ontdcn dcele naakt, boven met een of twee

fpicfo Blaadjes. Dc Tros isyl, met Lancet-

vormigc Blikjes cn drie fpitfe Bloemblaadjes,

welke een langwerpige Helm maaken. De Lip

is breed Lancetvorniig , in vyf fpitfe Tanden

verdeeld, waar van de raiddelfte langst.

(5) Standel kruid met onverd. Bolw. de Fleu- v.
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gels van 't Honigbakje grooter en kant-

baairig,

Deeze wordt byRuMPHiüs Siifanm Bloem

genoemd , naar zyne Beminde , die hem in *c

opzöeken der Planten behulpzaam was geweest,

en hem ook allereerst dezelve getoond hadt. Zy
heeft een Steng van derdhalf Voet langte, die

van onderen af bekleed is met Scheedachtige

,

geribde Bladen als van Weegbree , en boven

vier of vyf witte Bloemen draagt van eenezeer

aarcige figuur. Op zyde hebben dezelven twee

geftraalde Vleugels , boven een Helnd , van ag-

leten een Hoorn , Spoor of Staart , die byna

een half Voet lang is en dfe Bloerhen zyn zo

groot ais gewoonc Narcisfen , hebbeUde een

flaauwen Lelie - Reuk. in 't midden zyn de

dcelen der Vrugtmaaking vervat cn het Steeltje

levert het Zaadhuisje uit, gelyk in de Standel-

kruiden in *t algemeen. De Groeiplaats was

voornaamelyk
, zegt hy , op de Bergen van

Leitimor, by het Kaftcel V'doria , naar het

Ooften , onder laage ruigte , daar de Cajupoe-

t:e- Boomen (laan.

VI. (<jj Standelkiu'd met onverd. Bolw* de Lipvan

Honigbakje Lancetvormig kanthaairig:

?t een zeer lange Spoor,

Orchii
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In Virginie en Kanada komt deeze voor, V.

die niet minder aanmtrkelyk is , wegens de ,
'^'^^'»

zeer lange Staart van haare Bloem» welke geelrtooFD-

is van Kleur eo aartig gepluimd. Zy heefc*TüK.

fmalle gcftreepte Bla Jen, Aan deeze wordt , door

B A N I s T E K , een gepalmde VVorcel toege-

fchreeven.

(7) Standelkruid met onverd. Bolw.de Lip van

't Honighakje driedeelig ; de zydelingfenHaienaria,

Borjlelig en een Draadachtige Spoor .tien-^''''''""^'

maal langer dan de Bloemblaadjes,

Op 't Eiland Jamaika , in de Westinciico ,

is dcezc waargenomen , die een ongemeen

lange Staart aan de Bloem heeft. De Steng

is een Voet hoog , met langwerpig Eyronde

Bladen en Vrugtbeginzels of Bloemfteeltjcs van

e n Duim Jang in gefpitfte Blikjes gevat. De

drie bovenfle Bloemblaadjes luiken famen en

zyn eenigermaate gekarteld; de twee zydeling-

fe Eyrond langwerpig ,
uitgebreid , en het on-

derfte , dat de Lip maakt , is in drie lange

Slippen gedeeld.

CS)

AfJ.Ups. 1740. p.6. GRow. rirg. n. 136. R.
^"i'^-^l^^'

111. p. 499. Orchi» Marilandica grandis ct pioceia. Raj.

Suppl. 58».

(j) Orebis £\i\h Neftani Labio tiipattito Sec. Am.

Aead. V. p. 408. Satyrium cie^uoi , Fol. obiongis

II. DUL* ZII.
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V. C8) Standelkruid weï onverd, Bolw. de Lip van

ArDEEL. Honigbakje Lancetvormig ej^enrandig

;

Hoofd- zeer lange Spoor en uitgebreide Bloem-

STUC. blaadjes»

hi/iiZ^''
Deeze Soort

,
op drooge Velden door gc-

Twec- heel Europa hier en daar voorkomende, wordt

ook by ocs in de Duin - Valeijen agter Hille-

gom, cn op HtyveMen in Vriesland gevonden,

zo de Hc^r de Gorter aantekent , die ze

ÏDSgeiyks in Rusland aan dc Neva en elders

waarijenomen heeft. Wegens de V\'o:tclcn

telt menzG onder de Vosje- Kulletje^ , hoewel

de Engclfchen h:ar, veel dcfüger. Butterfly-

Satyrion heeten , om dat de Bioeni eenigcr-

maacc nanr een Vlindertje geiykcn zou. Lo-

BEL» nogthans , oordeelt, d::t dezcïvcn dc fi-

guur van eene Mug uitdrukken, cn zegt, dat

menzc daarom , in 't Necrduitfch , Muggen

coemt. Zy bloeit Iaat , zegt H a l l e r , ca

geeft

limo &c. Jfat. Altd. 411. GÓrt. Bd^. 255. AH. Ups.

Flor. T, is. Orciiis aiba biroJia mino; Calcari oblongo. C»

B. Pin. ti. VaiLL. Par. iSI. T. 30. f. 7. SIC reran, T.

culus Vulpinus primus. Log Jc. 178. T«stiaili Sp. quintt.

CAM. Epit. 6X5. fi» Orchis trirolia mmor. C. B. 83.^»

Orchis bifolia altera & latisfirna. C. B. Pin. 81 Oichis Radi-

clhus oblongis , Labello Lincari. HALL. Ihlv. mboat. 11.

14.5. Tab. f. 1. Deo. Dm, t. ïjj.
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geeft tegen den avond , als ook in de vroege

raorgenftond, en zeer aangenaamcn Reuk.

Ongemeen heeft decze Kruidkenner in 't ^

Geflagt der Scandelkruiden uitgeweid en zeer ^

fchoone Afl^eeldingen van de genen , die in

Switzerland groeijen , gegeven. Daar onder is

ook deeze , die dus ongelyk fraaijcr by hem
voorkomt, dan by C amer ar i cs, Lob el
en DoDON^us. Vaïllant heeft de

Bloem ook zeer naauwkeurig in Plaat gebragt

,

die wit is en aan haar fmalie voorwaards cfl;an-

gende Lip, niet miuder dan aan het lange Staar-

tje of Hoorntje (*) van agteren, kenbaar. In

langre echter komt hetzelve by de naastvoor-

gaande veel te kort (f). De opnerkzaaine

Heer Scopoli befchryft dus deeze Bloem.

3, Dc Lancetvormige Wieken maaken een kruis

j, met het ovaale Schildje en de Lip, die lan-

3, ger is dan het Kapje. Het byna vierhoekige

„ Hoorntje, eenkleurig met de Lip, is eens

„ zo lang als het Vrugtbeginze]. Het groen-

s , achtig Blikje is langer dan hetzelve en kor-

„ ter dan het Hoorntje. Het Huisje der Meel-

draad-

. zegt hy Calcar SMaiam longisftmum. h

II. ï>*Ku XII. Stuk.
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Afdml. »» ^^^^^dj^^ groen getopt, van agtercnknob-

IV. „ belig , met afitandige beursjes. Dc Meel-
HooïD» koopjes zyn geel: de Reuk is aaDgenaam."
STUK.

Voorts moet men aaninerken dat dceze Soort

de C^cftalte der andere Standelkruiden heeft,

maar voorkomt met een byna naakte Stengel

,

van een Span of een Voet hoogte, naar den

Grond (*) ; hebbende om laag twee of drie

breede Bladen , waar hy uit fpruit en van on-

deren twee langwerpig gLtepeldo ronde VVor-

telboUetjes. Dc Stengel is onder met eenige

kleine Blaadjes bezet , en boven met Bloemen

en Blikjes, maakende een lange ylc Aair,

Hier toe behoort ook dat Breedbladige al-

lergrootfte Standelkruid, welk de grootc Clu.

siüs, nu twee Eeuwen geiecdcn ,
l)y het Kas-

teel Greben , in Opper - Qoftenryk , eenmaal

waarnam met twee Bladen , zo groot als die

van 't Witte Nieskruid , fterk geaderd , van

boven groen cn glanzig. De Bladen, naamc-

lyk, van deeze Soort, zyn de grootllen in dit

Gcfligt.

IX. (9) Standelkruid ffief onverd. Bolv. de Lip van

fit^Zfl
Honigbakje geplooid; twse Draadachtige

Bopig. vtrhorgene Blomblaadjes en een bogtige
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Aan de Kaap valt deeze , die de Wortel- V.

bladen Eyrond , de Stengel een Voet lang ^''^^^'^'*

heeft , overhoeks bezet met kleine Scheede-Hooro-
blaadjes , en aan 't end met kleine Bipempjes , tuk.

ver van elkander. Deeze zyn Vlinderachtig,

met de Vlag en Vleugel roodachtig wit en twee

Draadachtige Blaadjes onder de Vlag; de Lip

bleekgeel met zwarte Stippen j breed en golf-

achtig geplooid.

(10) Standelkruid met onverd. Bolw, de Lip x.

van 't Honigbakje driedeelig ; de Bksm-fj'i^l'^^"'

blaadjes famenvloeijende en een naakte Gekapt.

Steng.

In Siberië groeit deeze , die door haar drie-

tandig Kapje van alle anderen verfchilt, zo de

Heer Gmelin aanmerkt, Zy is nogthans

aldaar, of ook in Rusland, niet ongemeen , en

wordt van hem een zeer fchoone Plant ge-

noemd. Zy heeft twee rondacbtige Wortel-

bladen , het Stengetje een half Voet of een Span

hoog, met een losfe Aair van Bloemen, die

paarfchachtig zyn , hebbende de Lip ook drie-

deelig en een kort krom Hoorntje.

(11) Stan-

n. DiKt. xn, STUK.
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V. Cl O Standelkruid met oiiverd. Bohv, de Lip
Afdeel; -j Honigbakje omgeflagen , driedeelig ,

Hoofd- ^^^ middelfie SUp uitgerand : een korit:

STUK. Spoor en de Bloemblaadjes Elsvormig ge-

Rond. Wegens dc rondachiig Kegelvormige Bloein-

Air vuert deeze den byoiiam , die de Sccrg

ook orgevaar eéo of and rlu. f Voet hoo;?,i)e:rc,

met LancetvoriLige lihieu be/.ccn langwerpig

ronde Wortelen. De bloemeD zyn bleek paarfch

en flaauw van Reuk. Men vindt deeze, zo wel

in Oollerryk als in Switzerland, op iaa^e B rg-

velden.
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egaal , effmtandig : de Spoor lang i de V;

Bloemblaadjes byna Lancetvormig,
weel.

Aanmerkelyke VerfcheidenhedeD komen van^^'^^^

deeze , die dobr geheel Europa gemeen is en
onder de Honds -Kulktjes geteld worde, by
de Authcurcn voor. In 't aigemfeen onder-

fchcidc zy zig door haare Aait, die wel rond-

achtig
, gelyk in de voorgaande , doch tevens

ecnigermaate Pieramidaal is. Zy vale zelden

meer dan eeG Voet hoog. Het is een fraaijé

Plant, zegt dc Heer H aller, die haar zeer

llerlyk afbeeldt, en aanmerkt, dac de Bloemen

fchoon paarfch 7yn. In Sweeden vondt de

Heer B er eins haar flegts een Handbreed

verheven. By ons groeit zy omftreeks den

Haag en elders in dc Duinvelden. Haar Bla-

den zyn taamelyk breed ,
Lancetvormig , doch

hier in heeft , zo wel als in de digtheid van

de Aair , fomtyds eenig verfchil plaats.

(13) Standelkruid met cnverd. Bohv. de Lip xrir.

van 't Honigbakje driedeelig omgeboogm^^^^^^tU

fis) Orekt Bulb. indiv. Neftarü Labio trifido reflexo cre-

naro 8cc. Gouan Mmsp. 469. Geu. Prov. 117. Dalib. Par,

272. Oichis odoic Hirci minor. Vaill. Par. up. T. 31.

f. ?o, 3f , 32. RiV Hexandr. T. 20, Tragorchiï minoc FIo-
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V.« en cekarteld; een korte Spoor en famm-

^'^V?' luikende Bloemblaaajes,

Itük. De Blcemen vandeezc hebben iets, dat naar

de fi^;uur van Weegluizen geiykt, zo Lobel
wil 3 of de Stank der Bloemen heeft reden

gegeven tot de Griekfche benaaming Cormmi»

ies en Coriophora: 't éön mooglyk met het an-

dere gepaard. V^an fommigen wordt die Reuk

Bokkig gekeurd, en deswegen is de Plant Jfa-

gorchis genoemd geweest. Zy komt op ver-

fcheide plaaifcn 'm <!e Zuidelyke deelen van

Europa , sis ook in Duitfchland en Switzer-

land voor, en heeft de Bloemen doorgaans don-

ktr groenachtig of bruin , doch ook wel uit

den paarfcben ziende , welke de zesde Bata-

vifche Orchis is by Clüsius. ik vindze ,

nogthans, onder de Planten van onze Provin-

ciën niet opgetekend. De hoogte komt nage-

noeg met die der voorgaandcn overeen : de Aair

is langwerpig , dun, twee Duimen lang, met

kleine Bloemen, Zy beeft van de groot fte

Wortelbollen , ongevaar als de Ballen van een

Bokje, en deswegen wordt zy , in *t Engelfch,

Coats-Stones geheten.

XIV. Cl4) Standelkruid mt enverd. Bolw. de Up
Cuht'J'üt,

'^'^^ Honigbakje Draadachtig dricdeelig»

««>«•* met de middeljie Jlip Eyrond, en de Spoor

korter dan de F^rugtbeginzels. Schoon

(14) Orchis Bulb. indiv. Noaarii Labio irifido Fiiiformi ,
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Schoon aan deezc Ccylonfche cene Sten;; V.

ran een Elle hoogte tocgefchreeven worde
,

Afio^_^p: ,

vind ik die , in de hcfchryving, maar op ao- hoofd-
derhalf Voet gefteld ; zo dat men hier de Cu- stuk.

bitus ook voor een half Elle neemt. De Wor-
tel is Vleezig cd zo het fchynt eenigermaate

Testikelnc tig , als in de anderen. Om laag

heeft de Steng vier of Vyf Bladen, die Lan-

cetvormig en Scheedachtig zyn : het overige

is naakt met fpitfe Blikjes, en boven een zeer

fmalle Aair van byna een Span langte.

Cij") Standelkruid met onverd* Bolw, de Lip

van '2 Honigbakje vierdeelig , gekarteld ; ^/iltll

met een Jiompe opjiygende Spoor ^ en Jtom» Haiiek^n.

pefamenluikende Bloemblaadjes.

De Bloem zig eenigermaate als een Zots-

Kaproen vertoonende , heeft men deeze en de

Volgende Morio geheten, en byfommigen Tri-

crchis , als fomtyds drie Wortelbolletjes heb •

ben-

Intermedii OvatI , Coma Germinlbu» brevfore. Fl.

320. Orchid. fpcdes Caule Cu'iitali. H«liM. ^o^- i'-
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V, bende. AHderen- tellenze mede onder de C7-

noforcJns of nocménze, in 't algemeen , Kulle-

Hoofd- kens- Kruid, 't Is zeker dat de Bloemen , door

«TUK. den gezegden Kap, de geilrcepte Vleugels en

geilippelde Onderlip , veel hebben dat naar

een Harlckyns Pakje zweemt. Zy is op dorre

droogc Velden, door geheel Europa , mooglyk

wel de allergemeenste, komende in onze Pro-

vinciën ook veel voor. Zy valt dikwils maar

een Span hoog en heeft de Bladen een Vinger
,

breed , om laag de Steng Scheedachtig omvat-

tende en boven een korte Aair hebbende van

Bloemen , welke meest paarfch , doch ook wit

of Roozekleur voorkomen. De Lip is gt ftip-

peM en in twee Kwabben gedeeld, tusfchen

welken een klein middelftukje, dat uitgcrand

zynde twee puntjes maakt; waar door de Lip

zig vierdeelig vertOvOnr. De Spoor is eeniger-

maatc opgewipt en van langte als het Vrugt-

bcginzcl of Steekje der Bloem.

De Wortel - Bolletjes worden in het EleC'

tuarium Diafatyrion geeifcht,als hebbende een

byzondere kmgt om de Vermogens van den

Menfch te verfterken. Oudtyds werden zy tot

wegneeming van de Mannelyke onmagt tcf

Voort teeliog , door Tovery veroirzaakt, voor-

gefchrceven ; dcch hedendaags heeft men zo

weinig gedagten van het Middel als van dcoir-

zaak der gemelde Kwaal. Hierom zal h?t ook

weinig verfchilien , of daar toe de Bolletjes

van het Tweebladige , dan van dit Standel*

kruid»
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kruid, onder den naam ^

toraeo worpen (*).

(16) Srandelkruid met onverd. Bolw. de Lip^^H
van Honigbakje nerdeelig , gekarteld ^ xvi

met een fiompe Spoor ; de Rugblaadjes jf/J^l

Deeze , Mannetjes - Harlekyo by de Autbeu-

ren genaamd, voert by de Engelflh^n ,om ge*

dagte reden , cok den naam van Fooh - Stonts,

dnt is Zots- Ballen, Dc Bloem komt in het'

hoofdzaakelyke wel overeen , doch hetfc de

Vleugels fpitfer en langer: ook is de middel

-

flip van de Lip grooter dan de zydkwabben en

dui'^elyker in tweeën gedeeld. De Steng valt

wel anderhalf maal zo hoog en de Bladen zyn

tweemaal zo breed. De Bloemblaadjes zyn

niet zo zeer gefprenkeld als in de voorigc ,

maar de Bladen komen fomtyds gevlakt voor,

fomtyds ongevlakt. Het Kapje van de Bloem

is

(*) De Heet LiNNiïïfs hidt de m/olia daar voor aangete-

lend ei de<ae fchynt zyn Ed., in <fat opïigt, met dc vol-

gende gelyk le ftelien. ViJ. Mat. Med.

rf ]S. CAM. Epit. <5J4. Or-

maculatii. C B. Pin. n.
sticulus Morionis nias. Doo«
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Vr is nier nooic geflöoten, gelyk in devoorgaan-

jj,.^^^ Bloem -Aair vak mede zowel wit

h'oo/o- als paarfch.

M US* Die Mannetjes Ilarlekyn-J^tandelkruid groeit

zo wel by ons , als elders in Europa» op de

zelfde plaat feo , by het VVyfjcs, voorgemeld.

Men houdc hetzelve voor het Satyrion der

Ouden, en fommigen willen de Wortels daar

van , ten einde als boven ,
gcbiuikt hebben,

Dat zy , met Kruim van Brcod gcftimpt en

fDet Spaanfchen Wyn bevogtigd, door ftooving

vermurwd , eindelyk door uitdrukking €en rood

Vogt gcevcn , gclyk van Heers heeft be-

vonden is zo zeer r.ict te verwonderen,

als dat hetzelve de Minnaary bcgunftigen zour

de. Zeker Vorst , immers , heeft een groote

veelheid van de gekonfyte Wortels 3 om zig tot

Voonteeling bekwaam temaaken, ingenomen,

zonder, vru,]t (t^-

Hieruit blykt, niettemin , de onfchadelykhcid

deczer Bolletjes, en alzo zy, gedroogd zynr

de, door bevogtiging eeu lymige StolFe uitle-

veren, is 'c gantfch ciet onwaarfchynlyk, dat

de zo bt-^rugte Saïeb, die ons uit de Levant toe-

gebragt wordt , de Wortel van dit of cenig

ander Standelkruid zy. De Turken en Perfi-

aanen, zegt men , maalden van dezelven veel

werks, als zynde van ceoe ongemeen vcrlter-

kcn-

(*) Bud. Ummi. i7'4.

(tJ HAtL. Hclv. iK.é,at,U. p. 143.
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Arende hoedacigheid , weinig minder dan de Nin- V
zi of Ginzeng. Wortel. Zy komen echter van ^^^^

geheel verfchillende gedaante
, foaimigen lang- flooi

werpig Eyrond , anderen aan 't eene end ver- s**""*

deeld voor , en deeze worden gehouden voor

de Wortels van een Standeikruid , welks Bloe-

men wel taaraelyk raar die van decze Soort ge-

lyken , doch het v/clke maar óén of twee Bla-

den heeft. Zodanige Worteltjes zyn , aan Draad*

jes gereegcn , overgebragt ; maar anderen , ge-

lyk die men thans gemeenlyk los bekomt, heb-

ben eene meer Hartvormige figuur, hoedani-

gen de kundige Se ba van een andere Plant

afkomflig oordeelde C*.).

Dus is 'c nog onzeker (f) , welke Gewas ei-

gentlyk de Saleb voortbrenge , en te verwon-

deren , dat men door de hedendaagre Reizigers

in de Ooiterfch^ Landen niet nader daar van

verzekerd zy. By Rauwolf vind ik *er ia

't geheel geen melding van , noch ook by Has-

sELQHisT.FoasKAOHL (preekt alleenlylc vao

een Orchis , welke hy by Mharras in Arabie

vondt, (die een Takkige Stengel hadt en groe-

de Afbeeldingen, zo van de Plant of Blcem

(t) in dcSwetd/cbe yerhini. 1764, p. 1% ,

dit de Orchis mascula de Salep det Perlèn 2

mooglyk lleunen op de Mat. Mtd. Ltr.m. v

op dezelve , maar opde Orebit Morio aangehaal

IL DUL. ZII. STUK.
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V. re Bloemen;) dat de Bladen gelyk waren aan de.

Sakb - Flant C*) : maar ik ' vind niet dat hy

Hoofd- die ergens liccft bcfchrceven. Ook is het zon-

HTüK. dcrling , dat dcrgelykc Wortels , als die van

't Standelkriiid , door een half Uur in Water

te kooken
,
dnorfchynend worden en dan we-

derom gedroogd , vervolgens tot Poeijer ge-

maakt ,
geheel in Water fmelten en hetzelve

Lymig maaken zouden (f). Niet minder vreemd

is 't , dat die Saleb , welke by ons bevonden

wordt zo verzagtcnde te zyn voor de Borst in

KolykpyiicD, en tegen den Bloedloop uit den

hoofc'c dirnflig (j), de zdfde Wortel zy,

waar v.m de Ooileiiingen tegen Onmagt en tot

Hart fterking gebruik maaken. Ten dien einde

fchynt iets Kruickrigs vereisehc te worden , of

eenige bitterheid, met het Lymige vermengd,

gelyk men in de Ginzeng , Pedro del Porco,

Bezoar en Ambergrys vindt. Tot largduurige

Verzwakkingen , door Uirteering, wegens in*

wendige Kwaaien of anders, zyn enkel Lymi-

ge middelen dienftig (§).
De

(»; FoHa fimiiia Plantx Salab. Fbr. c^gypt, Arah,

p. I5<-

(t; Vid. Esp. GBOKFROY : Mem dt tAeU. de Paris ^

1740. p. 139, &c. AH, Stockh, I7<4: P^erfitelx mie Sehvjf

difcben SaUp von Retzius: p. if3.

(1) Men zegt cfcnwel (wvonclca re hebhca, dat da Salc?)

\rt de Roode Loo? ccn gebrek heeft , van op te droogen en

:c floppen. Zimmshman vrnt der Rhur. p. 51».

Nonnc plccujue An;jleptica viicola funt RuxtT>V<jï.
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• De Wortels van 't Satyrion werden door de V.

Ouden , in Melk gekookt , tot opwekkinge der Afbekl.

IVIinnelust gebruikt. Men arze ook, ten dien Hoofd*
einde, gebraden of gekookt en fchreef 'er, insrus.

•c algemeen , eene verzagtende eigebfchap aan

toe. Tegenwoordig bevindt menze van een

zoctachtigen Smaak , en fchryftze voor, tot

verflerking , in Uitteeringen door Borstkwaa.

Icn vcroirzaakt»

(17;) Standclkruld met onverd. Bolw. de Lip xvir. -

>yan *t Howgbakje vierdeelig en rmiw ge-uihJ-l^a.

fiippeld, met een fiompe 'Spoor en a/gezon- f^'^kd.g.

derde Bloemblaadjes. j

Dcezc en de volgende, door geheel Europa

ook taSmelyk gemeen , voeren by de Authea-

ren den naam van Orchis Militaris of Strateu'

tnatica , om dat de Bloemen de figuur van

ejn geiielmd Mannetje voorftellen. Deeze

fchynt wegens de Pukkeltjes , welken zy me-

nigvuldig heeft, of paarfche Vlakjes, die op

hec

(17) Ord/ii Culb. indiv. Ne<2a£2i Xab/o qmcirifido punc-

II. D»XL. XII. Stvk«
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V. het witte zeer aflleekep , den bynaam beko-
Afdeel.

jj^gj^ te hebben. De Oelanders in Sweeden

HoofD- noemenze, zo de Ridder aanmerkt , Krutbran»

#?L's. nare. De hoogte van de Stengel is een Span

of minder j mee taamelyk bteide Bladen, en

een korte Aair van kleine Bioeinpjes , die

korter gefpoord zyo dan in de volgende.

iviii. Ci^) Standelkruid met onverd, Bolw. de Lip

Mutaris
Honigbakje vyfdeelig en ruuw ge-

KryT»"* fiippeld , met een Jtompe Spoor en fatnen.
'"^'"*

gegroeide Éloemblaadjes,

Veele Verfcheidenheden behooren tot deeze

Soort, die ook, doch zeer zeldaaam, in onze

Provinciën wordt gevonden. Wegens de Wor-

telen behoort zy, met de voorige, tot dc zo-

genaamde Hondskulktjes. Zy valt grooter dan

die , doch verfchilt zelf ook in grootte , ko-

mcnde fomtyds tot by de twee Voeten, fom-

tyds

f 151) Ortèis Bulb. indi». Neftuii Labio quinquefido punc-
th k-bro &c. Gort. Belg. 25 Gouan Monsp. 470. Da-

lundiï
, Spica Conica , La';elIo quadrifido , Biachiolis et

Peftore peranguftis. Hall. Helv. 11. 140. N, 1177. T. »8.

f. I. /t*a». Orchis Rad. fubrot. Sp. longl, Labello quadti-

fido, Brachiolis anguftii. Crusculis latis ferratis. liid. T. 31.

Cynoforchis latifolia hianre Cucullo major et minor. C. B.

Pin. 8«, 81. Alilitaiis mnjar. Itid. Oichij Milieari»

major. ToüBKf. InJÏ, 43 «. T. 147. A. Orchis Stiateumaa.

ca f. Stratiwes major Cve MilitatU. LOB. Je. 1»+.
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Bladen zyn in de kleinere fpitfer dan in de^^^y^'

grootere , doch in beiden Lancetvormig. De HoofÓ^

Heer Haller , die onver^^elykclyk naauw-^^"»'

keurig is geweest in 't onderzont; der Stacdel-

kruiden , merkt het gedagte groocftc byna als

het fchooufte van allen aan. De Armpjes van

het Krygsmannetje , ( dac de Onderlip is der

Bloem,) zyn, zegt zyn Ed., in deeze langer en

fchraaldcr , de Schenkeltjes veel breeder en wy-
dcr gemikt, dan in de kleicere , die in Swit-

zerland by de andere voorkomt. Van beiden

geefc hy zeer fchoone Afbeeldingen , zo van

de gcheele Plant, mrc Wortel en Bloem-Aair,

s!s van de Bloeracn in 't byzonder. Het klei-

ne puntje, dat tot onderfcbeiding der Stxe zou

kunnen dieren (*) , neemt Linn^eus voor

het vyfde deel, en noemt daarom de Lip vyf-

declig. Somtyds komt de figuur nader aan die

van een Aapje, en dan voert de Plant, hoe-

wel ook tot deeze Soort beboerende, daar van

dtn naam (t> Zodanig is de Bloem, welke

Men vindt d.it Puntje ook wel in de voorgaande

Sooit, doch hci is doorgaanj kleiner en ontbreekt ook wel

pni die zcfdc reden , ook Wyfjes en^Mannetjcs s^maakc.

'

Orchis Flore Simiam icfcrens. C. B. Pin. «». Oc-

fhis Züuphora Ccicopithccum cxpritncaï Orcadcs. Col.
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V. de vermaarde Tournefort daar van zo
'Afpekl f.aay in Plaat gebragc heefc , door de fmake

Hoofd- Armpjes en Sc;>enkelt)es veel vcrfchillen-

«TüK. de; weshalve hy ze ook ze^t de- figuur van cqn

naakt Menlch voor te ftcllen : terwy! die der

anderen van dee^e Soort een Mannetje v.jrtoo-

cen als met ten Tabbed of in Turk'bh Ge-

waad. McL ecn^ge toegceflykheid kan mtn zig

üUerley veranderingen daar in verbeelden. Ook
j^aapc in de eene het Kapje of Helmpje meer

dan in de andere. De Kleur der Bloemen is,

gelyk in de voorige , van buiten paarfch , van

binnen bleek met paarfche Vlakjes of weer-

fchyrende met ecnen blnGuwen Glans. Men
vindtze ook geheel wit en Vleefchkleurig mee

paarfche Streepen op den Helm en roode Stip-

pen , de r3orst van 't Lipje rood gevlakt zyn-

de, zegt de Heer Halllr , die gedagte Ver-

fchcidenheden als byzondere Soorten aanmerkt.

OrJbh'po.
(lp) Standelkruid met cnverd. Boh'. de Lip

piiion,ct.7, van 't Honigbakje grooter , onverdeeld, ge-
^^viindei- karteld , uitgerand; de Spoor Elsvormig;

de Bloemblaadjes famenluikende*

Jn geflalte komt dec?e, die door den Heer

n tl es. ICB. Ic. 18Z. Cynofotchis quimiis. DoD. PmpU

Alt-

(15) Ou hit Bulb. indir.

.im iefc;fns. C. B. Fin. »;

jaarli Lablo indivifo crcna-

. Orchis Papilroncm «pan-

Orchis Ornithophura f Or-
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Altstro EMER in Spanje gevonden is, de V.

naastvoorgaande zeer naby , zegt de Ridder

en heeft dergclyke Bloem, maar de Lip heeft Hoofd*
de grootte vaneen Duim-Nagei, breeder zyn.«Tui:.

de dan lang , onverdeeld , Itomp of uitgcrand

en gelyk de Bloem paarfchachiig. Dat van

B A ü H ! N ü s hadt een groenachtige Bloem ,

en kwam overeen met het Vogeliraagende of

Vogeltjes -Standelkruid van Louel, die de

Vyfde Soort van Hondskulletjcs is by Do-
ï)ONéüs. Lob EL noemtze ^F'yfwouters of

Fepels , dat oude Duitiche benaamingen zyn

van de Vlinders of Kapellen, Men zou de^ze

Scort derhalve Flindgrbloem kunnen hejtco.

(ao^ Standelkruid met onverd. Bolw. de Lip xr.

van Honighakje veeldeelig Liniaal \ een

Hartvormig Blady de Stengel, die
f^«*^ö^-'"g'*„"f^,„.

mig is, omvattende. nifch.

Dee^e , van de Kaap afkomflig , heeft de

Stengel een Span boog, naakt en pluizig: een

enkel VVortelblad, Hartvormig, ftomp, gefpik-

keld : een zeer korte, gekapte Blosm-Aair,

met ééne Bloem. Deeze heeft, behalve drie

buitenfte Blaadjes , die Lancetvormigzyn en ruig,

twee langere Degenvormige , gladde, en een

bree-

(2C) Orebis BulS. indlv . Neftirii Lahio multiparüto Li-

neari, Fol. Cordjto amplcxicauli
, Scjpo unidozo. Am. Jead.

VI. Afr. 88. BuBM. Prodr. p. 30.

II. DMt. XII, STOK.



472 M A N w T V I G E Lelie-

V. brccJe lange Lip , die in ontelbair: Liniaale

A^y^^^^- Slippen is verdeeld. De Spoor, van agteren.

Hoofd, heefc naauwlyks dc langte van het Vrugcbe-

iTüK. ginzel.

XXI. (21) Scandelkruid met onverd, Bolw* de Lip

^iZi'^
van H Honigbakje driedeelig effenrandigf

"'litek. een ftompe middelmaatige Spoor en uitge-

breide Bloemblaadjes,

In Duitfchland, omftreeks Jena, als ook in

Ooftenryk en Switzerland , komt deexe voor

,

die van de bleekheid der Bloemen gebynasmd

is , welke echter dc Lip geel hebben. Dc Bla-

den zyn zeer breed, doch de Stengel is laag,

mee eene yle Aair van weinige Bloemen, veel

naar die van het Harlekyn gelykende, maar

ongeftippeld. Zy flinke zodanig naar Katte-

pi-'^
j dat tedere Vrouwtjes 'er byna in zwyni

door vallen, zegt Halleb.

C. Met gevingerde WortelboUen.

(ai) Standelkruid 9net hyna gevingerde regte

(il) OrcbU Bnlb. indiT. Neaarii Labio trifido integern«

ba luteoli. RUPP. Jen. II. p. 297. Orchis r.ini. reptima,

ClüS. Wi/Ï. I, p, 2C9. HAUL. Helv, inchoat, N. uu.
T. jo.

{zi) Orchii Bulb. fubpalin. «ais &c. Gort. Belg. p.257.
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Bolwortels
; de Spoor van 't Honigbakje Ke- V.

gel -ormig', de Lip dricdeelig met de zyde-^^^^y^'*

Hng/d Kwabhen omgeboogen , en Blikjes FIoofd-

langer dan de Bloem, stuk.

Op vogtige Velden , meest in de middelde

dcclcn van Uuropa , als ook in onze Neder-

hr\ 'en , kotnt deeze voor , die in 't Franfch

Satyrim Royal getyteld worde , in *c Hoog.
duitfch Kruisbloem. De gemeene naam , by ons

,

is Handekens - Kruid , raisfchien wegens de fi-

guur der Wortelen, die knobbelig en als ge-

vingerd zyo. Dit onderfcheidt deeze en de

volgenden zeer van de voorgaande Teftikeldraa-

gerde. Zy heeft de Steng ongevaar een Voet

hoog , Pypachtig hol , Scheedachtig over-

hoeks bezet met Lnnce'.vormige breede Bladen

,

die overlangs geribd zyn en ook wel wat Vlak-

kig , opwaards verkleinende en eindelyk zig

tusfchen de Blosiiien als Blikjes invoegende;

zo dat zy de Aair foratyds fterk gebladerd

maaken.

De

DALIB Par 174 FT» Saee» 72$ , Sol. Orchis Rad. pilmatii

gis CalcariHus. Vaill. Far. T. Ji. f. i j. fi.
Orchis

pain. P3lufttis latifolia. Orch. palm. Montana altera,

Orch. pilm. Paluftriï raaculata. C. B. Pin, t6. Oed. Dan.

a6«. Satyrium Bafilicuni mas & foliofmn. Doo. Pempt.

240, 241. Palraa Chrifti et Scrapiaj mas Ixvi folio. Lob. Ie.

188. HALL. N. 1*75». T. 31. f.».

XI. DUL. ZII, STUK,
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Afdiel
Bloem , die paarfchichtig is df ook ^it

'l"*" of Roozckleurig , zweemt eenigerm:iate naar

HooFB. een Crucifix in deeze Soort. Haar bovenfle

Bloemblaadje , dat Eyrond is , dekt twee an-

deren en de Kolom der Mceldraadj-. s , die

groeoe Knopjes hebben, Wederzyds is een

fliits uitgebreid Blaadje, en nederwaards hangt

de Lip, die bultig is in drie Kwabben gedeeld.

De Spoor, korter dan het Vrugtbeginzel , is

krom en ftomp.

xxiTi. (513) Standelkruid inet gevingerde Bolw, de

Orebis Spoor van 't Honighakje Kegelvormig ; dn

." vieefch- Lip fiaauw driekwabbig Zuagtandig ; ds
lcieuii£.

Ruggeblaadjes omgeboogen.

Deezc komt in Sw.eeden, zo 't fchynt, als

ook in de Zuidelyke deelen van Europa , doch

met eccig verfchil voor. L 1 n üs merkt

aan, dat zy van de voorgaande niet alleen ver-

fchil t door de Bladen bleek groen en onge-

vlakt , de Stengel half zo hoog , maar ook

wegens de Bloemen bleek Vleefchkleurig te heb-

ben , waar van dc byraam. Zodanig hadt hy
20 in Sweedcn gevonden ; doch H a l l e a
verwondert zig , waarom de Ridder dezelve

dien bynaam had gegeven
; terwyl hy ze, zo

wel
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Wel als Se G UIER in 't Vcronecfche met
geelachtige Eloemen vondt. Van de volgende ^'^j^^^^'

acht hy haar ; hoewel zy geen den minften Hoofd-
Reük heeft, niec foortelyk te verfchillen. «tuk.

(24) Standelbuid met byna gevingerde r'egtè ^^iv.

Bolw* de Spoor van 't Hmighakje Kegel- Sa-nhud»*,

vormig', de Lip Eyrond, hyna driekwab-

big ; ife Blikjes van langte als de Bloe-

Deeze, die in Swceden zo wel als elders in

Europa groeit, is door den Ridder zeer naauw-

Jfeurig waargenonren. „ Men óttderfcheidtze,

5, fzegt hy} , van hiare mede- Soorten , i.o
'

5, door de üguur van de deelen def Vrugc-

„ maaking als door de Kleur der Bloemen ,

3> die geelachtig is met paarfc-'i-chtige Streep-

s, jes en Stippen. Ook valt zy op vogtige

1) Bergachtige plaatfen en bloeit vroeger daó

eenig ander van ome inlandfehe Standelkrui-

dtn , naamelyk met dc Kroon Imperiaalen.

)) Men onderfcheidt ze ligte'yk van het Breed*

5, bladige , door weinige Bloemen , de Steng

„ beneden t midden ile^^ts gebladerd, de Blik-

„ jes niet langer dan de Bloemen te hebben.

3, De

Orchis Bulb. fubpalm. reftls &c. Fi. Sm. II. N.

ïiji. II. p. ai3. f. 9. orchis Par.n. oaara. Clus. fiiji. i. p.

HALL. Helv. N. liSo. Var.
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V. 3, De Bladen zyn ook gcecszins Eyiond Lan*
Ari^EL. cetvormig , maar byna Tongachtig, gelyk

Eocro- » in Gevlakte Standelkruid , waar van men-

«tuk; ze ligtelyk OEderfcheidc , door ylcr Bloem-

Aair^ de Lip niet gcl^^rteld , een knger Spoor,

„ ongcvlaktc Bladen , raindtr wyd gemikce

5, Wortels , cr door dc gantfciie Geüalte." /y
komt ook met witachtige cü mctpaarfche Bloe-

men voor en heeft een zwaaien Reuk als van

Vlierbloenien,

XXV. (aj) Standelkroid ttiet uitgebreide gevingerde

m2u£a. ^^^^^ Honigbakje korter

Gevlakt'. dan '? Frugtbeginzel; een platte Lip eu

Ruggelingfe Bloemblaadjes,

Ten opzigt van bet Brcedbladige wordt dit

Standelkruid ais het Wyfje aangemerkt , en

zuude dus Wyfjcs Handekens- Kruid genoemd

kunnen worden. Het komt op de zelfde pj^at-

fen van Europa , als ook in onze Nederlanden

veel In dé Duin - Valeijen en in laage Zandige

Velden vöör , zynde op de Graslanden der Ge-

bergten in Switzerland zeer gemeen. Het beeft

de

(iS) Orehis Dulb. palm. patentibus &c, GOHT. Belf. ^$7-
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de Stengel wat hooger dan het Crcedbladige, V,

niet hol maar digt ; de Bladen fmaller en met
^^J"^^^'

veel dockerer Vlakken getekend, die dezelven Roofd.
van boven gantfch boot maaken. Wat de Bloem stviu

aangaat, die verfchilt daar in, dat de twee zy-

de'ingfe Blaadjes agterwaards uiifteeken ; dat

de middelfljp der Bloem niet uirgerand is, de

Lip niet bultig maar vlakjdoeh ook met paar-

Iche Streepjes en Stippen getekende

Voor *t overige merkt de Ridder téo opzigt

Van deezo op Waterige phafH-^n grocijendé

Standelkruidcn aan , dar t!e ééne\^"ortdzwom.

öiende 'c Gewa? j t - ' -c; zinken-

de dc Spiiiit I'
" Jaar,

Mi*n:l,icn y;al i.. : i, ^ .
- .:a^ben in

dc Teftikcl-draagcndc K.n::v/ori.c;!ge, waar

v:n het ééne Bolletje doorgaans laagcr dan het

andere , als ook fietfer en nietr ingekrompen

bevonden wordti De grootflen dier Bolletjes,

in het Stinkende of Bokkige voorgemeld, zyn

ongevGar als een Ockcrnooc in de Bolfter , of

als cie Bnlictjes van een jo':g Bokje. De ge-

vingerde Standelkruidcn hebben de Wortels

ook dübbeld , maar als Kinderen Handjes , en

deeze noemt men elders jLieve Frcuwe Hand,

of gevingerde Orchis.

(<x6) St'indellcruid met gevingerde
^^^J^'J*^^

de Spocr van 't Honi^bakje korter en rai^^^ma.

(±f} Crchii BnHï. palm. Ncaarü Comu itcwno bitnatt

ir. DEEL, zu* $rau



484 MAItWYViGE Lelie*^

omgekromd ; de Lip driehvabbig : de Bladen

Liniaal*

Deeze , die ook hier en daar , doch meest

in de gemaatigde deden van Europa, groeit,

is ongemeen fterk en aangenaam van Reuk.

Misfchien is zy daarom Kruidnagelig of Anje-

licrig genoemd geweest. Zy heeft de Stengel

een Voet of anderhalf hoog, de Bladen zeer

fmal, de Bloemen bleek paarich en veel naar

die der volgende gelykende.

( 27 ) Standelkruid met gevingerde Eoh'. de

Spoor van 't Honigbakje Borftelig en lari"

ger dan het Firugtbeginzel ; de Lip drie-

dselig vist twee zeer uitgebreide Bloem-

blaadjes.

Naar

&c. GOüAN Afoytsp. 471. Orclifs pilmata anguftïrolfa minr.r

T. 29. OrchU pilmata Caryopliyllaia. J. R. HiJI. 777- Lob.

(z7j orchit Dulh. psi'ti. Neftarü Cornu Setaceo , Germ.

longiore, &c. GoaT. Bd^. zsu Dali». Psr. ijs. Oev.

DétH. T. 244. Fl' Suee. 727 , 799- H. Cliff. 429. Orch.

Kad. palm. Calcatc longisfimo , Lahcllo obtufo iiifido conr

colore. HALL. N. 1287, T. 29. Orchis palmata minor, Cal-

caribus oblon^;!i. C. B. Pm. ïj. VAlLl.. Par, T. 3».

LOB. i
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Naar een Geflagt van Infektcn , docr den V.

Ridder Conops genoemd, by ons Sceekvliegjes,

voert deezc Soort, wegens de Bloem, die als Hoofd.
met een langen dunnen roeden Angel voorzien »tuk,

is , den bynaam. Zy groeit ook op veelc plaat-

fen in Europa en komt by ons in de Duin-

Valeijcn voor. In Sweeden is zy vry zeld-

zaam , maar in Switzerland groeit zy overal

op de Velden , zo in de Valeijen als op de

Gebergten , zegt de Heer Halteer, die ze

telt onder de genen , welke een zeer lange

Spoor hebben. Hier door verfchilt zy inzon-

derheid van het Welriekende Standelkruid, eo

van het Pieramidaale door de Wortelen , uit

hoofde van welken zy ook tot de HanJekens-

Kruiden behoort.

De Steng is Biaderig, anderhalf Voet lang ,

tot omtrent de halve hoogte bekleed met imal-

le Bladen, allengs verkleinende, tot dat zy de

Blikjes worden van de Bloemen , die een paar-

fche Aair uitmaaken , wat zwaar, doch fom-

tyds aangenaam, van Reuk. De boven fte Bloem-

blaadjes zyn Lancetvormig ovaal , dc Lip is

in drieën gedeeld , even als in de voorgaande,

en egaal gekarteld,

(23) Standelkruid met gevingerde Boh\ de xxvm.

Spoorju^r'
tieeJ,

(ig) Orchit Bulb. ptlm. UeStiui Cornu Filiformi longhR-

ppo ace GRON. rirg. II. 1,7. Orchis pjlmata elc^ans lutea
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V. Spoor van 't Honigbalje Draadachtig zo lang

A'J'^*'" als Frugtbeginul ; ie Lip driedeelig ef-

HooFD- fenrandig.

In Virginic gvocit deezc , die u'c?;cns de

Kleur der Bloemen den bynaain vocrc, hoewel

dezelven maar flets geel zyn , en in een lange

Aair vergaard , zo C l a y t o n aantekent. By
Mor ISO N wordt zy een fraaijc Virginifche

Plant geheten. De ondcrfle Bladen zyn een

Handpalm groot, Lancctvormig.

Iq Arabie vondt Forskaohl een Soort

van Scandelkruid , daar hy ook den bynaam

van Geel aan geeft , hebbende eenc vry hooge

Stengel , met groo^c getroste geele Bloemen

en gladde Lin'aal -Lancetvormige Bladen, van

langte als de Stengel. Dcszeifs Wortelbollcn

waren groen , drie Duimen dik , fteekende dlk-

wÜs boven den Grond uir. De Groeiplaats was

op 't Gebergte Barah genaamd. De Arabic-

rieren beelut'en zig in, dat het Sap daar van,

op een Wondje geftieeken daar cea Doorn in

zat, dezelve daar uit kon dryven. Nog maakt

by van txn BLilcrloos gcvaj; en van een Gm/s-

bloemig, waar van ik reeds gefproken heb.

D. Met gebondeldc Wortclbollen.

_ (49^ Standclkruid met getond, Bolw, ds Spoor

I Balt>. FMcic. Netiiiii Cctnu longit. Gcrminis
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van H Honigbakje zo lang als 't Vrugtbe- V.

ginzel ; de Lip Eyond aan dm voet ge- ^^^^^^

tand* Hoopor
iXUS»

Iq Silczie nam de Heer Gmeltn deeze

waar, hebbende veele Wortels aJs dikke Veze-

len, langer en korter, in 't mid.ko dUcwils dik-

ker ,
gelyk die der AfFodillen. De onderfte

Bladen zyn langwerpig Eyrond, de bovenden

allengs fmaller. De Stengel ïs een Span of

een V^oet hoog , met eene Aair van een halve

of geheele Handbreed en cok van een half

Voet laagte. De Bloemen zyn uit den groe-

nen geelachtig. De Plant wordt door 'c droa-

gen bruin, wcar van dc bynaam.

C30) Standelkruid met gehond. Bolw. de Lip
J^^^-^

van 't Honigbakje tweekwabbig effenran- Snateum».

raniigide Spoor yanlangte als A^gf-"ceyioau
beginzel.

Deeze, op Ceylon vallende, heeft de Sten-

gel een Span hoog ; de Bladen Lancetvormig

Lmiaal , overhocks , de ocderiten korter, de

!. multis, Laheüo quafï a!
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V. bove/jflen langer. Dus is de Stengel tot bove»

'^'^V*- toe gebladerd , zo wel als de Aair der Bloe-

HooFD mea, welke de Bovenlip driedeelig , de On-
sTüx, derlip ftomp Hartvormig tweekwabbig hebben,

cn vau agterea een dunne Spoor.

XXXI. (3 1 ) Standclkruid met gebondelde Bolw. de Spoor

ftrboreaJ^ ^^^^ Homgbakje zo lang aïs 't F'rugt*

niands.
heginzel ; de Lip Liniaal effenrandig ge-

knot.

De Heer K o n i c , deeze op Ysland gevon-

den hebbende , befchryftze dus. „ De Sten-

3, gel met de Aair een Handbreed hoog. [Welk

3, een klein Pintje !] De Bladen Lancetvormig

„ overhoeks , van dergelykc lan:;cc. De Aair

„ Eyrond, met Lancetvormigc f3iikjes , zo lang

„ als de Bloemen, die geelachtig groen voor-

„ komen , hebbende de drie bovenfte Bhadjes

„ famenluikende j dc twee zydelingfen laager,,

„ langwerpig cn de Lip naauwlyks langer dan

j, een Bloemblaadje.

xxtu. (3'2) Stacdelkraic! met gsbond, Bolw. die Draad'

^slflai ^^^^'^S ^>'« ' ^« ^^P Honigbakje

Eyrond effenrandig ; de Stengel Blader-

Bulb. FaKicuhiti* Piliformibus , Neftarii La-



Decze was, door den vermaarden ToüR^E- V"

FORT, tot een byzonder Geflagt gemaakt Oü-^^f^
der den naam van Limodorum, by welken zyHoo
ook vocrkomc in de befcliryving der Ooften-^^^^

rykfe Planten, door den grooten Clusiu».
„ Van 'c Limodorum (zegt deeze) vindt men
„ wel vcrfcheidc Soorten , die aan veele Ge-

westen gemeen zyn i maar écne , weet ifc

a, niet , ergens anders gevonden te hebben ,

„ dan in 't Gebergte boven de Badenfe Bad-

„ ftooven. De Stengel verheft zig een Voet,

„ om laag met veele Schecdachtige Blaadjes

omwonden , boven een Aair draagende van

Bloemen uit vier Blaadjes beftaande, waar

„ van het bovcnfte in een Hoorntje uitloopt,

3, en zeker Snuitje tusfchende middelde Blaad-

jes uitfteekende , daar zekere Baardjes aan

„ gegroeid zyn. Onder de Bloemen bevinden

„ zig geftreepte langwerpige Hoofdjes , met

„ zeer klein Zaad als dat der Standelkruiden ge-

„ vuld. De Wortel beftaat uit dikke lange

en fchecve Vezelen. De geheele Stengel

„ met de Bloemen is donker paarfch of Violet
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gekleurd» Een dergelyke , maar ve:l blce-

kcr, heugt het my, weleer ïohetjiofch van

j, 't Land omftreeks Montpellier , by 't Kloos-

„ ter Gramonc , onder de Groen -Eiken, ge-

vonden te hebben.'*

Hedendaags groeit deeze Basterd - Orchis

overvloedig in de Pynboom - Bosfchen van Lan-

guedok, als ook in Provence op verheven Heu-

velen. Men vindtze veel in Switzeriand,alwaar

de vermaarde H a l l e r dezelve naaawkeurig

in Plaat gebragt en befchreeven heefc. Haarc

Zaadhuisjes zyn grooter, zegt hy , dan in eeni-

ge andere van dit Geflagt , en hebben die ei-

genfchap , dat ca de uitftorting vau het zeer

fyne Zaad de Klepjes afvallen , waar door een

gevenfterd Hokje overblyfc, gelyk Tourne-
?ORT in Plaat vertoont.

E, Met de Wortels nog onbekend.

™bu ^33) Standelkruid , dat de Spoor van 't Ho'

Tfietdtt^ nigbakje Borjielig , 20 lang als 't Frugt-

tkuti*!"
beginzel; ds Lip driedeelig en kanthaairig

heefu

Deeze Virginifchej in Kanada ook door den

Heer

(35) Orebis Neftarii Cornu Setaceo loogitadine Germi»

nis, Labio tiipaitito Cilian'. GaoN. yirg* IT. p. 137. Orchis

Maiilandica Spi^i breji confma &c.RAj. 5»;>^I. SS^. Oi-

V.
Afdeel.

IV.

5TUS.
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Heer Kalm gevonden, heeft de geftalte van V.

't Gevlaktè Standelkruid. De Stengel, met Li--'^^'^^^»'

niaale gefpitfte verftrooide Bladen bezet, heeft hoofd-
ecn lange digte Aair en Bloemen van vyf famcn-sTus.

luikende Blaadjes , die Goudkleurig zyn , de

drie buitenftcn Eyrond , de twee binnenftea

langwerpig. De Lip is omgeboogen , driedee-

lig, met zeer fmalle Slipjss, Wigvormig, aan

end gehaaird.

(34) Standelkruid , dat de Spoor van *t Ho- xxxiv.

nigbakje zo lang als 't Frugtbeginzel , de
j-^f^'j!J.^^

Lip ovaal en uitgerand; en ovaak Bladen Aanzieti-

heeft, met een naakte Stengel,

Wegens de fraaiheid voert deeze Virgïnifche

den bynaam , die
,
volgens C l a y t N , zeer

fchoone groote Bloemen heeft , met dc Hchn

v::n 'c Honigbakje hoog blaauw ; de twee bui-

icnfbo Blaadjes groen eö een witte Spoor. Maar

vyf of zes zodanige Bloemen maaken de Aair

uit. Wortelbladen zyn *er twee , ovaal
, ge-

flcelJ, ftomp en byna van langte als de Sten.

gel, die met Lancttvorraige Blikjes, welke vry

groot zyn , bezet is , van onderen naakt. Die

Blikjes zvndcbovcnfte Blaadjes, uit wier Oxelen

dc

f34) Orais Neilarü Cornu longitud;ne Geimiti-:! , Lablo

cvali emaiginato , Caule aphyilo, Fol.ovalihus.GROK. riri^^

II. 13 <. Orchis Fl. pulcherrimo mafno fpeciofo &c, Clav-

II. OXSL. ZU. STUK,
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V. de Bloemen voortkomen , gelyk elders wordt

Hoofd- Van dit Geflagt komen, derhalve, zeer wei-

8TÜK. nige Soorten in Afie, in Oost- of Westindie,

voor; maar ettelyken in Noord - Amerika. Bui-

ten Europa , dat de meeilen huisvest ,
groeijen

veelen op den Zuidhoek van Afrika ; want zy

beminnen , in 't algemeen , drooge Zandige

Landsdouwen,

Kaapfe Behalve de vyf hier befchreevene , raamelyk
Soorten. 1 weehoomigc , Tweebloemige , Gehoornde ,

Bogtige en Burmannifche , vind ik onder de

Kaapfe Planten , door den Heer N. L: Bur-
MANNUs, ook aangetekend, de Vlicderachti-

ge en nog vyf nieuwe Soorten. Zyn Ed. heefc

een Knikkende , met onverdeelde Bollen , de

Lip van 'c Honigbakje vyfdcelig, een Hartvor-

mig Blad , een ruige geaairde Stengel en knik-

kende Bloemen. Een Gehladsrde en Digte by

UuxEAUM gemeld. Een Dunbladige: mee
onverdeelde Bolwortels, een gebladerde Sten-

gel en Liniaale opgcregte Bladen. Een Ge-

Spoorde , eindelyk , met wyd gemikte Bollen .

de Hclai der Bloem gewelfd , gehoornd i uit-

gebreide Vleugels , een uitpuilende Lip en zeer

lanse Spoor; tot welke, als eene Verfcheiden-

hcid, zyn Ed. nog eene van Büxüaüm be-

trekt (f).

r*) Orchis Fol. inrcrforÜms ovati's, fuperioilhuï ovato-ob.»
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S A T Y R I u M. Zakjesbloem.

Een Honigbakjc , dat mar het Balzakje ge-^

lykt, of zig als twee Balletjes vertoont, ag-si

ter dc Bloem, onderfcheidt dit Geflagt, waar

van de mecfte Soorten weleer geteld zyn onder

de Standelkruiden en in geftalte daar van wei-

nig verfchillen. Ook komen zy iu alle opzig-

ten, wat de deelen der Vrugtmaakirg betrcfc,

daar roede overeen; uitgenomen , dat dc Spoor,

die als een aanhangzel van het Honigbakje

aangemerkt wordt , ontbreekt , en dat zy 'm

plaats van dien 'c gezegde Balzakje hebben

:

weshalve ik 'er den naam van Zakjesbloem aan

geef C*J.

CO Zakjesbloem met onverdeelde BohvorteU ^ „

III. T. M , iz. Orch. teauifolia, Orch.

Cent. TII. T. lO. Prêdr. FL Cap. p. jo

(•> De Heer Halleb betrekt de S:

ook tot zyn GeOagt van Orcbii, en o

Par, T. 10. f6 Sio.

U. DEEL, XII,
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V.

IV.

fTÜÏ.

in Lancetvormige Bladen ; de Lip nfi

't Honigbakje in drie deelen gefpleeten,

ivaar van ïiet middeljte Liniaal is en als

fclieef afgeheeteu.

Bokkig Standelkruid of Boks- Kulktjes worde

deeze in 'c algemeen genoemd ; dac meer zynen

oirfprong van den Bokkigen Stank , dan van

de figuur der Wortelen h :eft , die eveneens

zyn als ic de Teftikefdiaageude, voor befchree*

ven. Des verfchik zy van het \A antsdraagende

Standellfruld, datook Tragarchis geheten wotdt,

byna alleen in de figuur der ijiocm, welke

door fommigeu llaagdisachtig is geknuxd. In

Vrankryk, zo wel als in Engeland / komt z^y

,

als ook in Switzerland, doch zt 'd^Liuncr voor,

dan andere Scaudelkruiden. De Hter 11 al-

ler heeft 'er een allerfraaifte Afbeelding van

gegeven. Zyn Ed* merkt aan , dat de WoneU
en Stcngblndcn zeer groot zyn, een half Vouc

lang en tot drie Duimen breed ; de Wortclbol-

Ictjes van de grootflen in dit Gcflagt, a's Ei-

jeren naamelyk , en dos wat grootcr nog dan

die van bec andere Bokkige hier voor befchree-

* BUds.ven*. De Stengel valt fomtyds een Elleboog(>
466. Dp

Zyn Ed. zegt wel, Culmus CuHtalls ^ McuiitaUs ;io.<}i

hy neem: CuhUu, , gdyk »t hehocrr
, op een haif Eih ,
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De Aair is Trosachtig en beftaat uit veele , V.

paarfchachtig groene, taamélyk groote Bioe^ j^''^^

men, die ten uiterftcn byzondcr zyn door Letdoofo-

lange, fmalle , middeldeel der Lip, terwyl deSTUK^

zyddeelen als gekruld zyn of geplooid : waar

by komende dc gedalte der andere Bloemblaad-

jes, die zig a's tot een Kop cf rond Hoofdje

vereenigen; zo kan men 'er, met eenigc toe-

gecflykheid , zeer wel een Donderpaddctje of

jonge Kikvorfch , die zyne eerfte Pooten flegts

bloot heeft, van maaken. In plaats van Spoor

is agter aan de Lip , nevens het Vrugtbegiozel

daar de Bloem op rust, een dik KnobbelaCh-

tig deel, dat weezentlyk naar een Balzakje ge-

lykt. Het gedagte Strookje van de Lip ,

naar een Lintje gelykende , is v^k met paar-

fche Vlakjes, twee of drie Duimen lang, aan

*c end fcheef , met Tandjes of ook in twee

Slippen verdeeld.

(;2).Zakjesbloem met gevingerde Bolwortels ii.

het niast ^211 deeze t zie bhdr.. 474- Oikwils h de Stengel

Pypücbtig en moAT ten l^an Urn,, zegt de Hoer GoaAN,

die zc by Montpeliier hidt waargcaotneiK

DAUB^ Ar. 376. FU \uet. 7}.>, tot OED. Dan. 87.

Koic viridi. C. B. Pin. 8tf. Pnir. 30. LOES. Pruif. l\x.

CSU.. XIIi Stqki



496 ManwyviobLeliê-

Afdeel
langwerpige Jiompe Bladen; de Lip vatt

^IV.
* Honigbakje Liniaal driedeelig, met de

Hoofd.! middelfte Slip klein.

Veel laager valt deeze , die wegens de groene

Bloemen den bynaam heeft , beminnende de

koude Gewesten van Europa. In fommige

deelen van Sweeden is zy zeer gemeen , en komt

in Switzerland op hooge en laage Bergvelden

,

als ook in de Valeijen, veel voor. Ia Siberië

groeit zy van de Oby- Rivier tot de Jaik,

overal, indien de Grond gUDflig is, zegt Gme-
LiN. De Heer S c w e £^ c k e heeftze in de

Valeijenop Staalduin, by 's Graavenhaaêe, ge-

vonden. Zy heeft twee driedeelig gevingerde

Wortels, welke, even als in dc TeftikclJraa-

gende of roijdbollige Standelkruiden , de eene

frifch, de ander flets zyn en flap. De Stengel

is naauwlyks een Span hoog, met taamelyk bree-

de Lancetvormigc Bladen als die der Hellebo-

rine. Of zy wegens dergelyke figuur der

Bloemen Batrachites genoemd zy , is onzeker.

Lob EL zegt, dat raecze Myoides of Batra-

chites noemt , om dat de Blocir.en groen, zya

als Vorskens, ghelyckende lanckwerpige Vlie-

ghen* Zy hebben een rond groenachtig Helm-

pje , van vyf Blaadjes gemaakt , als de voorige

,

waar binnen de Meeldraadjes beflooten zyn,

T&r. m. T. 31. f. «, 7, «. Serapiïs Batwchites velMy-

oiJej, LOB. ISM. HALL, Htlv, N, iiö?. T, li.
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ïiwar de Lip is geel, pp in driecn gedeeld, de V;

Slippen fpits, de midde'u'te zeer klein. Ver-^^^^^
fjenvc e worden lïe Bloemen bruin. Hoofb*

C3) Zakjesbloem met gevingerds Bohvortelsèn iir.

L'niaale Bladen ; Je Lf/> va» iJöwf^- ^'^J^^Z.

bakje opwaards geftrekt en onverdeeld, ^war:.

Een PLintje van dergelyke hoogte , als dé

voorslaande , maakt dccze uit , die taamelyk

gcme.'.-n is, 20 op de Laplandfche als op de

Switzerfche Gebergten , alwaar zy insgelyks

in de Valeijen voorkomt. De Duitfchers

,

(want zy groeit ook op den Schneeberg in

Ooiloi'ryk;, rccmen ',e BrandtUa, de Switzers

Jaloufie, de Sweeden Briinkulla , volgens den

Heer LiNN^-.is. Zeer .^':;ne;:n is zy op alle

Velden der Sweedfche Proviocie Jemtenland,

alwaar men de Bloemen gebruikt om een Vio.

Icue Kleur te gecveo aan dj Jenever. Dezel-

vcn zyn cigentlyk niet zwart , maar donker

paaifch en hebben een zeer aangcnaamen Reuk

-ol, Linearrjus, Ne£larü,La.

Splcl denCiiCmi , ï
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V. als van Anjelieren Zy zyn zodanig om-

^*"lV^"
gekanteld, dat de Hel-n onder komt , de Lip

Hoofd, met de Spoor boven : maar de deelen der

«TUK. Bloem zyn zeer klein: het Lipje gelykt naar

een Ploegyzer en de Spoor is naauwlyks ?igt-

baar.

Dit fmalMadig SfndeU ruid of Zakjesbloem,

dat BlaJen bvna als .e C ocusjes heeft, komt

op de Gebergten cok , doch zeldzaam , voor,

met Roozekleurige en met Witte Bloemen,

zo ToüRNEFORT aantekent. Het wordt,

wegens de gevingerde Wortels , mede tot dc

Handekenskruiden betrokken Ct).

l^-. (4; Zakjesbloem met gebondelde Bobvnrtels ,

itHZ'!* Lancetvormige Bladtn , dt 1 ip van 't Ho-
Witachtig.

nighakje /pits driedeelig , het middel Slip-

je fiomp,

In Sweeden is deczc Soort zo zeldzaam ,

datLiNN^ü» haar in Schoonen vindende

'er

(*; Flos fatutate purpureus , pene niget , in altiorlbas

Alpibus rariof Rofcns, odore Caryophyllorura eximio. HAl-i.«

tatii Lthio^ trifido acuto 8cc. jACq^VxW. 194- Fi^ Sutc.ySt,

t06. OED. Dan. T. US- Satyiium Scanenfe. Jt. Scmk. iSJ.

Ïfeudo-Orchif A'pma Floie Herbacco MiCH. Gen, jo. T.

Hall. N. i27o.T.atf. Fig, i. HelleLorine Biocccnbergcnfii.

«VIT. ÜêxéBdr. T. i.
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'ér den bynaatn van die Provincie aan gaf. V.

Mep vindrze ook hier en daar in Ouicfchland ,
ApoR^eU

Ooflenryk en Pmvence , den voet der Ber- HooFOr

g n , maar in Swirzerland is zy op alle Gras- stuk,

veld. n der Alpen t'huis.

Een trop ronde Wortelen geeft een ftcvige

Stengel van een Voet hoogte, mee Bladen van

taamclyke breedte overhoeks bezet en een digt

langwerpig Aairtje hebbende van Bloemen,

wier tlelmpjt? wie, geelachtig of Roozekleurig

is , het Lipje groen : ja zy komt fomtyds met

paarfche Bloemen voor ; zo dat de Kleur, in-

derdaad , hier geen genoegzaame onderfchei-

ding maakt. Chomel, die ze op hoogcGe-

bc.gten in 't midJen van Vrankryk vonJt

,

beeft ze , onder den naam van Berg- Honger'

gift , met eene uic den witten bleek groen*

achtige Bloem , in een byzonder Vertoog uit-

voerig befchreeven en afgebeeld. R i v i n us

hadtze Brokkenbergs Niesblad getyteld.

(5) Zakjesbloem met famengedrukte getande v.

Bolmrtds een Scheedige Steng , de Lip E^ipIT

van 'i Honigbakje opwaards onverdeeld.
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V« De Heer G m e l r n hadt deeze vSoorc , welke
Afheil.

f^pQgg jjQjre Zandige plaatfcn der Bcr-

Hoofd gen , ia Siberië , te?:en 'c end van July fraay

STUK. bloeijende vondc, Epipogum gcro- md, om dat

zy de Bloemen omgekeerd , mee de Baard of

Lip , naamelyk , opwaards gcliickt heeft ,

even lIs het Zwartbloemigt'. Zy komt in

Ooftcnryk , op dcigelykc plautfcn , cn 2clfs

in Switzcrland voor , bibberde een vrceuïde

gellake.

De Wortel , die TaU.:^ i5, geeft een Sten-

geltje , dat zeer teer is en orgebladerd , een

half Voet of een Span l.ng, by den Grond als

Bo'achtig. Een yl Bloem- Aairtje, met groote

Stoppelrjes, draagt zeer weinige Bloemen , die

naar een Spier ekup , doch oiiu^t kecrd , gely-

kcn, zytde uit den pacrfchen wi.aditiij; Op
dezclvcn voln;t een dricklcppi? cn dricvcnfte-

rig Zaadhuisje met zeer fync Zaadjes, gelyk

in andere Siaudelkruiden.

(6^ Zakjesbicem met hyna Vezelachtige Rol-

mrteh , de Stengbladen Eyrond ge(teeld

en Scheeaig ; uó Lip urn 'r Ucnigbakje

onverduld*

Dee-

(6) Satyrtum ElII». fa'fi'.rofis , Fol. Cniiünis ovatis Pc-

achtlg.



Ueeze We^tindifchc he.fc Wortels hvna V.

öls der AfFoJilien , zo uit dc aanharilingen ^^^^^
der Autheuren cn uic de Afbeeldingen blykc ; Hoofd-
des hcc te verwonderen is , dat zy byna Ve- «tuk.

z-elochtfg genoemd worden. De Stengel is een

Span hrog. De Bladen zyn gedeeld, langwer-

pig Kyrcnd cn geribd : dus veel naar die van

Weegbree gelykcnde. De Steelen raaaken

Scheedjes om de Steng. De Bloem heeft twee

uirgebrcide 7,ydblaadjes ; ééne langwerpige on-

verdeelde Lip, en een ftomp Eyroade Spoor.

(7) Zakjcsbloem met Vezelige Bolworteh , vrr.

Eyrond Wortelblad^n en eenzydige Bloe- ^'«'vr/ow

ïn verfcheidc deelen van Earopa, inzonder-

heid in Switzerland , komt die Kruipend Zak-

jesbloem in de Bosfcheu voor. Het fcbync

die van Pyn- en Denneboomen, voornaamclyk,

te beminnen. De Wortels zyn Spilrond Tak-

kig, nis met Leedjes geringd, zonder Hiairigc

Vezelen. Zy geeven kruip.^nJc Ranken uic
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V. cn als 'c ware lang geftt-elde Bladen die zwaar
^'^

IV^
geribd zyn , fomtyds bont met zwarte en wii-

IIooiD- Vlakken. De Stengel , een Span hfxjg, is

•lUK. byna naakt en geheel ruig^ inzonderheid hp*

ven, alwaar zy eene Aair draagt van een Duin?

Jangte, die als eenzydig zig vertoont, bevat-

tende by de twintig Bloemen. Dezelve zyo

flegts vierbladig en witachtig geel van Kleur.

viTi. (8) Zal;j^'sbloem , dat de Lip van Honighak-

cJp7I/eT' breedcr 1 Jtomp uitgtrand en wederzyds

Tuslr
gulpstvyze getand heeft,

f'i' 3» Die Kaapfe hadc etnigc Liniaal Lancetvor-

mige VV\)r(elb!adsn , geftrekt en eenigermaate

geftrecpt; de Stergel werdt overhoek.«< omvat

yan kortere gefpitlle Scheede-Blaa ijes. E n

yle Bloemtros droeg dezelve met kleine Lan-

cetvormige Blikjes en Steeltjes van langte als

de Bloemen , die uit vyf byna gelykc Blaadjes

bi Honden , behalve de Lip , welke brceder was

,

ftomp getipt, ui^gerand en wederzyds in 'c

midden een Tandje hadc , van agteren een

zeer korte flomp? Spoor.

Van die all s zyn de blyken re bcfpeuren ïq

onze Af oeldini; Fig. 3, op Plaat LXXXVI,
met dö vergroote Bloem, by r, daar nevens.

Hier

(f) Sstyrlum BulMi Neaarii Lahio btloi

emare n.no utrinque undubto. S>/. Nat, den:a:

^té, VI. Afi. 9S. unidcntato. Sp, FImu II. p.
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Hier by voegt de Eleer Burmannus, V-

onf'er de Kaapfe Plan een , een Gehoornd Sa- ^^^^^^
tyrium, met gevingerde Bolworrels , E\ ronde Hoof»!
Worcelbladeo , Lancecvormige StengbladeQ en
een enkele gehoornde Bloera C*;.

O p H R Y s Tweeblad.
"

De Griekfche naam Ophrys wordt gemecH-
lyk gegeven aan een Plantje , dat de Duitfchers

Zveyblatt of Tweeblad noemen. Ook hebben

dü meefte Soorten van ditGeflagt, by onzen

Ridder , twee Bladen aan de Stengel ; maar

zyn vooroaamfte Kenmerk beftaat daar in , dac

het Honigbakje vnn onderen eenigermaate ge-

kield zy. Ondcrtusfchen zou de Griekfche

naam, die Wenkbraauw betekent, volgens fbm-

migen op gedagte Bliden zien. Dc Heer Hal-

LF.R brengt de Soorten tot zyne Orc/«V, tot zyne

Epipa£tis en elders t'huis , naar de zeer fyne

onderlcheidiiig der Teeldeelen , door hem ge-

maakt. Weinij^en , inderdaad , zal het gelasten ,

zyn voetfpoor in die verdrietelyke uitpluizing

te volgen. Ik kome dan tot de belchryving

der Soorten, volgens onze Ridder,

A. Met Takkigc Wortels.

(*) Satyrium Cornumra. Fl. Cap. Fmi. p. 3
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V. telbollen ; een Scheedfge ongehladerde Steng »

^'J^**"
de Lip van ï Honighakje tweedeelig,

HOOFD-
»Tüx. De vermaarde T o u r n e F o r t h^dt een

byzondcr Gc(]agt gemaakt van deeze Plant:,

die in geftalte behoort tot de St jndelkruiden

,

maar Vezelachtige Wortels heeft , naar eea

Vogelnest gelykende, en daar van ook den

Latynfchen naam Nidus Avis voert. Meer

dan tweehonderd Jaaren reeds is die naam aan

dit Gewas gegeven geweest, als uit Lob el

blykt , dié hetzelve een Miswas van de Or-

chisfcn noemt , cm die het gcc'e Bolachtige

Wortels heerc. Het konK üo jr gth-.el KurO'

pa hier en daar voor, in lommerryke Bosfcha*

giënj doch is in ons Land, zo vc'.i ik weet,

nog niet gevonden.

Uit een Wortel, als gemeld is, brengt het

een ftevige dikke Stengel voort , die in plaats

van Bladen met vry groote drooge Schubben

is bezet tn Rotstklcuri-, een Vcct of ander-

halfhoog. De lange Rolronde Aair heefteen

groote menigte Bloemen , tqt vyftig in getal *

die ieder bwiia^o ui: vyf Bl^adjci tot een Helm

aphyllo&c. 5>A l^at. XIT. Gen. loii. Veg. XTII. p. tfr;.

bio bifido. AH. Uju. 1740. p. 33. Fi. Snee. 742, «U.DAU

TOURNI Injl. 437. Lob. /e. ijj. Neottia. DOD. Ptmpt.

EpipaÖis aphylla, Flore incrmi .Labellobicoini. HALU
N. T. 17.
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vergaard en een Lipje , dat in twee ftompe V.

Süppcn Gaffelswyze gedeeld is , lang uitftee-^'j^^'^^»

kende cn ncderwaards hangenJe
,
volgens de pj,0/0.

wy7c van dit Geflagt. De Bloemen zyn ook stuk.

rosachtig wit en zwaar van Reuk.

(2) Tweeblad met getakte bogtige Wortelbol- ^n.^

len , een Scheedige ortgehladerde Steng ;ror'iilrhi'

de Lip van 't Honigbakje driedeelig.
"""Kor,.,!.

In de Wildernisfen der Noordelyke ' dee!cn

van Europa, als ook in Svvitzcrhnd en Oo?-

tenryk , in lommerryke Dennen Bosfchcn

,

komt dit Gewas voor , dat wegens den aarti-

gen Koraalachtii'cn Wortel den bynaam he-

komen heeft. CoraUorhiza was het, \oorv,c-

le Jaaren reeds, door Küppïüs getytcid, (iic

bet omilreeks Jena in Duitfcïiland voodt, Neot-

tia met eencn Netswys' gevlogten Wortel heeft

men het , ais met Vogelnest naverwant , getyteld.

M E N T z E L nam
,
op zyn fchroomelykcn Togc

naar den top des Bergs van Mittcnwalde , een

Plant-

(ï) Ophrys Bul »'s Rainofis fleXuofis Sec, Neottia Bulbis

Reticulatis &c Aft. Ups. 1740. p. J4. Fl. Suec. 74?,8i«.

RUPP^. Jen, !ig4- T. 2. Otobanche Rad córalloidc ru'^ec

lima. MSNTZ. Fi*g. T. 9. f. I. CoraUorhizn Hall.

loide Radice. Glos. Pmn, 449. T. 450.

li 5
;i*Dut.. nr. STUK.
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V. Plantje van dcezen aart waar , dat hy noemt
Afd^l jTjgjjj^. Orohanche , met een hoogrooden Ko-

HooFD raalachiigen Wortel, doch Clüsius vondt

jjj Koraalwortel ig Tardkruid den Wortel

geheel wit, zowel als Hall er,,die de Plant

aldus befchryfc.

„ De Woitel wykt van de Stengel in den

Winkeihaak af , maar jiceft aan alle zyden

„ fpruchtels , die zelf 1 akkig zyn en ftomp,

„ gclyk in de Koraalen [JVladreporen], allen

teder, volfappig en wit. De Stengel is een

„ Span üf een Voet hopjg, regt en ongebla-

5, derd ,
uitgenomen de niet gro-ne, weinfg

uitlleckende en üorope Schubben. Zy hcefc

„ eeu yle Aair , van twaalf Bloemen of daar

5, omtrent, metEyrond Lancctvormige Blikjes

„ en vSteeltjcs vao eenige Lynen ; des de Zaad-

„ huisjes neerhangen. Deezc zyn driekantig

„ Eyrond en geribd , met drie breede Stroo-

3, ktn, v,'elke de Klepjes zyn, daar, gelyk in

„ alle de Stardelkruidcn , het Zaad aan ge-

5, kl:efd zit. De Bloem heeft een gmenach-

tig Htln pje, maar de Lip is wit met eeni-

„ gc paariche Vlakjes en daar in verfchilc

deeze Soort van de anderen , dat zy vier

Meelkcopjcs heeft , doch welke in twee

5, ovaale Beursjes verborgen zyn en ryp zyn-

„ de diar uit fpringen.". Dit maakt deeze

Plant in alle opzigten zeldzaam.

De Heer Linn^i s wil, dat men hier

mede veigelykcn zal, twee klantjes, die ondef
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den caam van Orobanche met getande Wortelen V,

door D, Ban I ^T EB opgegeven ld door Pl -'^''" 2^.

jCENF.T in Plaat gebragt 7yn (*), dc cene een
hJ^^'c,

Voorjaars , de andere een Herfstgewas. Dcjxük,

Heer Clayton nam in Virunie eere Plant

waar, die hy Neottia abortiva of Limodorum

Aujtriacum noemt, zonder eenig Blaf ; de Sten-

gel fchubbig als in 'c Heer moes ; hangende Bloe-

men van Roeftige Kleur , met paarfche Stree-

pen , van binnen rood, in een ylc Aair gefchikt

en eene lange witte Vleezige Snuitige VVor-

tel (t).

(3) Tweeblad met vergaard^ lanceerpige^or- rrr.

telboUen, een byna gebladerde Steni; Spi' ^/^i^X'/

raai -eenzydige Bloemen en de L:p van 't
Spi"^.

Honigba^je onverdeeld gekarteld.

Deeze Europifche voerc , wegens de Spinal

gedraaide Aair , den bynaam. Welriekende KuU
Utjes was by foinmigen de naam, o.n dat

een

<*; Conf. PLOK. Fbft. III. f. I, a.

a) GKON. yir^. II. p. U7.

(3; Opbrys Bul bis aggreg.nis oWongis, Cau'c fabfoLofo

cdorara minor. C. 'b Pin. g4.Satyriumodonferua». Brunsï.

He h. I. 105. Tefticulus odoratus. Lo». Ic /I. Tii-

Btcliis f. Tctraorcbiï odorata major. C. B. Pir, s, y,

Orchiaftrum atftiv. paluftre albom odoiatum. MiCH. Gw»

CMKt. 5.*. I. f». n. T. 3. f. I. Epip]fti$ Balb. Cylindr.

Xpica fpirali, Labello cxenttlato. HALL. N. 1234. T. jt,

li. D£SL. 211. STVCk
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V. een zeer aangenaamen Reuk heeft. De Grcei-
Afdeel.

pi^ais op Grazige Velden, io Italië ^ Vrank-

Hoofd- ^Y^ Groot Brittannie. In Switzerland is zy*

•TUK, zeer gemeen, volgers den Her Hall er;
hebbende een Wortel , die uit cco , twee of

drie, rolronde Bolletjes beftaat, van twee Dui-

men langte, en een Steni^etje van een half Voet

tot ccD Voet hoogte. Zy heeft vier of vyf

Sappige vVorrelbladen en aan het Stengeije

kleine Blaadj. s, dac ter halver largte fchraal

geaaird is met omtrent twintig Ülocmeü , die

Spiraal gefchikt zyn , even als een Wenteltrap

op'ooncndc. i3chalvc die. zyn ook B!ocm n

van ect.c zonderlinge figuur, eenigt rniaate Kluk-

voimig of Lelieachtig, gelyk in fommige Soor-

ten van Aloë, doch hebben evcnwc! ce". L'-p«

je, dat rondachtigisen aan de kanten Re'iaaird.

J)e KI ur is witachtig , de Reuk als der Hya-

cinthen.

Als Vcrfcheiderhcden bchoorcn hier: i. Een
grootere van den zelfden a:irt , die ccn Worrcl
v. n drie of vier Bolletjes heeft : a. Het witte

Zomers Moer?)5 ^ Orchiiflrum , dat IVlICHE-

L i us afbeeldt , op vo;^tige plaatlén des Lands

omflreeks Florence, tusfchen de Biezen groei-

jende en 3. Dat geen , 't welk Gmel i n in

Siberië waarnam , meest verfchiliende door de

paarfchachtige Kleur der Bloemen. Dit laatfte,

immers, komt volgens H alle r anders in alle

opzigten overeen ; hoewel de meefle Bladen

Li.
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Liniial Lancet vormi;]; zyn en het Lipje fpits,

finai, niet rond is gclyk ia de andcicn.

(4.) T we. -blad met gehandelde WorUlhollen

een gebladerde Steng en knikkende Bloe-
'

^v!

men; de Lip van H Honigbakje langwsr- ^^^'v

P^ü * JP^^^ 3 onverdeeld, Knlkl"

In Virginie cn Kanada groeit , vo'gens den

Ridder, decze, wier Wortel beftaat uit zeer

veele dikke Vezelen. De Wortelbladen zyn

Liniaal en lang; de Stcngbladcn Schccdig, zeer

kort, Zy hc- ft een digte langwerpige Aair ,

van omgekromde krfikkende Bloemen , welke

klein zyn inct de bovenfle ijlaadjes famenge-

vocgd; de Lip als boven is gemeld.

(5) Tweeblad rnet een Ftziligen Wortelhol ; v.

de Steng tweebladig; de Bladen Eyrond ; ^yj^nd

de Lip van 't Honigbakje tiveedeelig.

Dcc.

^
(s) Ophrv Bulb. Fibrofo , Caule bifoIio , Fol. ovatis,

KBAvi. Aulr. 16 5. Gort Bilg. 25 S. Gobt- /«^r. 145.

GMRt. Si*. I- !'•

SCOP CarK. Ophrys fal. ovatis. Da^-IB. P^r. 27S. H.

CÜfJ 429. «J- Ophris bifolia. C B. Fin. 87.

Bifolium. LOB. /<:. 3oi. Pfcudo • Orchis Bifulimn. Ood.
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V. Deeze voldoet , zo wel als de volgende , aan
Af^-^el. benaaming van Tweeblad , en voert deezea

Hoofd- 1^^^^ te re;t zo wel als den byoaam ; alzo zy
siVK» maar twee Eyronde Bladen heeft. Men heeft

'rr evenwel ook een drieWadige van gevonden*

De Groeiplaats is door geheel Europa, door-

gaans op vogtige Zandige Velden. Zy komt

op de Stads Weide te Harderwyk, tuslchen

Bergen en Egmont op den Hoef, buiten Alk-

maar, als ook in Bofchjcs aan den Du'nkant ^

by Haarlena , voor. In Switzerland groeit

alom , in Velden , Boomgaarden en Bosfchen

,

zegt Haller. In Karnioli- vindt menze

menigvuu ig op laage Kruidige Heuvelen, zegt

Doktor ScopoLi , die ze aldus befchryft.

5, Eyrunie glad le B aJen , de Steng b v.'en

3, de Bladen ruig , gefchubd. Een lange Aair.

„ Groene ui'gebreüe Bloemen^ De Bloen-

,» blaadjes von het Huikje ev^i lang. De Lip

„ inwaards gebcogen , langer dan het Vrugt-

be^inzel , met een glanzige Borst. Meel-

„ draadjes met een rondachtig Plaatje gedekt,

geel van Kleur , driekantig , op een byzon-

„ dere manier geplaatst. Het Vrugtbeginzel

Eyrond , met een Blikje dat langer dan het

„ SteeUje is. De Reuk als van vermufie dio;-

3> gen."

(ö)

rempti 24*. Ophxit bjfolia. TOURMl. 4t7. T. iSUfi,

Ophris trifolia. C. B. Ph. tj. Epipadis Fol» binis ovatiiL»*

bello bifido. Hall. N. i»9i. T. 37.
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(ö) Tweeblid met een Vezelige Wortelhol, V.

tweebladige Steng en Hurtvormige Bladen.

Zeef veel komt dit kleine Tweeblad, dat stuk.

in de Bosfchen van Laphni gemeen 's, ook ^vi^

^

in die van Switzerland voor^ Men viDdt het CorLtl*

insgelyks in Siberië. By ons groeit het in de „
Duin- Valeijen ageer Ovcrvcen by Haa'-lem,

^'

op opcne luchtige plaat fen , zegt Comme*
L Y N. Het valt ook op hooge Geöergtcn , in

Thuringer Wald en elders in Duitfchland , doch

meest in de Hey en Mos , op vogti^e Moeras-

£[ge Gronden ,* terwyl men het in hooge Den-

ren - Bosfchen , omftreeks Idria, in Karoioiie

aantreft.

't Is , volgens Gag ne b t n (die 'er een by

•

zonder Vertoog over gegeven he.ft in de Swit-

zerfche Verhandelingen,) een zeer klein Plant-

je, dikwils maar één of anderhalf Duim hoog

voorkomende , met zyne twee Blaadjes boven

aan een Stengetje; doch , als het bloeijjn wil,

dan verheft zig hetzelve tot twee, vier of zes

(«) Ophryt TJulHo fi )rafo, Caule hifolio , Fol. Cordarls.

Gort Edg 249 Ophtys fol. CordJtis. FL Lai>p. 247.

jr;. S'jte 719 , 809- CJmKL. Sih I p« 2;. GaGNf.b AU^

Htlv. II. p. 7J- T. 6. OphciS minima. C. B. Pin, 87.

rrodr 3'. Bifoliuin minimucn. J. B. HljJ. XU. p. 534.

ïpipaaiï Fol. binis Cordatis , Lahello (;ifid > , poftice bi.

dentato. H&ll. |8. O^hryj mini ma Flar, purpuro • cro-

II, DIBJU, Zilt STUK.
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Duim en fomtyds tot een Voet hoogte, zo

* H A LLE R meldt. Dit Stengetje is roodachtig

bruin, en heeft aan 't enJ ecu Aairtje van byde

twaalf L'Iccmpjes , wier büvenfte Blaadjes van

elkander gefpreid zyn , allen groen zo wel a7«

't onderüe , dat de Lip uitmaakt , die in tweeën

gefpleetcn is, als in het gemeene Tweeblad,

maar wederzyds een Tandje heeft. De Bloe-

men worden vervolgens rcod of paarfch en

fomtyds komt aan het Stengetje, digt onder de

Aair, een derde Blaadje voor. De Wortels zyn

als Touwtjes door den Grond vtrfpreid, wit

van Kleur, doch wcrJcn door "c droogec geel

,

bruin of zwartachtig. .

B, Met rondbollige W'ortelF.

(7) Twecblad met een ronden Belwortel; een

naakte Steng en Lancetvormige Bladen ;

" de Lip van 't Hordghakje onverdeeld , de

Ruggeblaadjes lAniaal.

In Vir-iinie en Kanada , als ook in de Moe.

rasfiD v.:d Swceclen , ^locit vo'gcns LiNN^rs

(?} Opbrys Bulbo muiotundo, Sc

laüs &c. GORT, Belg. 259. l

^irg. Hl. EHRKT. Piil. Tranpin.

Srapo nudo. /ƒ. CUff: -fig, Epipadtis Fol.
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ffic Tweeblad met Lelie - Bladen. Mert vindt V.

het ook by ons, volgens Commelyn, in

de Breefaap , een groote Duin - Valev , bezuiden Hoofd-
den Weg van de Beverwyk naar W'ykop Zcc-iTi^x.

IViettemin wordt het als een gemeen Gewas der

Duinen van Holland en Zeeland, door fommigen,

opgegeven. In de Moerasfige Gronden van Eü-
geland, by Kambridge, is het ook waargenomen. *

Uit een Schubbige Eolwortel geeft het twee

Bladen, van gezegde gedaante, waar tuslchea

een Stengetje van een Handbreed of half Voet

hoog , dat hoekig is , en boven drie , vier of

meer , Bloempjes draagt. Üceze beftaan , als

in de anderen, uit zes Blaadjes , waar van vyf

een Kapje maaken , cn het onderfte ten Lip.

De Kleur is ten deele groen , ten deele rcod.

Hier zal ik byvoegea de belchryvin? van

de Virginifche, welke, volgens Lin:>j^us,

zesmaal grooter is dan de Europifcbe ofSweed-

fe, door hem waargenomen. De kunJige Eh-

RET gaf daar van, in de Verhandelingen eer Ko-

ninglyke Sociëteit van Londen, een zeer frua je

Afbeelding en merkt aan , dat de Heer Clay-

TON dezelve voorgefteïd heeft onder de fae-

paaling van: „ Tweeblad met een Sccogel uit

„ het midden van twee Bh<kv , die ra^kt is

5, en ongeb-aderd , dun a^n 't begin, raar dea

top allengs aangroeijende en 2es of zeven

,> Doosjes dnagende : een Vleerigen, V' zeli-

„ gen ,
groenen Wortel , met Bladen omwtm-

.[ den a ter aarde leggende en weinige Ve-

Kk „ zeis

II. DUL. XII. STua»
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V. „ zeis uitKCCvende ; daar de Wortel van 'c

Afdkbi. voorgaande Jaar , aanraakende en van de

Hoofd- » dorre beklcedzels ontwikkeld, doorfchyDen-

BTüiu „ de aan kleeft,"

Terwyl zy voor tic cerfle maal in Engeland

,

in den jaare 1758 , in de Tuin van den Heer

C O L L j N £ O N bloeide , befchreef hy ze aldus.

• „ De Wortel , die veclc Vleezige Vezelen

j, Takswyze uitgeeft , beftaat uit de Voet-

„ lleclen der Bladen , v. clke elkander zodanig

„ omvatten , dat: zy een Bolachtigen Wortel

„ vormen. Van den gezegden Bol komen twee

ovaale geribde glad Ie BIsden voort, welke

3, vliezige Scheedachiige Voetrteelen hebben.

„ Deeze omvatten een driekantige Stengel of

,j enkelen Steel, uit het middelpunt; van deezen

„ Wortel fpruitcDde en veele Bloemen van een

„ byzonder maakzel voortbrengende. DczeU

„ ven zyn door kleine Steeltjes onderfchraagd

,

a, van een Bloed; o ode Kleur , die tot Zaad-

3, huisjes uitzwellen , hebbende een fclicrp

„ Tacdje aan den voet."

De Bloem en Vrugtmaakende deelen , door

hem oii^erzügc, achtte de Hter Ehret aan-

merkelyk van die van Clayton te vcr-

fchillen , welke in Virginie deeze Plant , ia

Mey van 't jaar 1741 , bloeijepde aangetrof-

fen hadt en aanmerkt dat de Vrouwelyke dee-.

len volmaakt als die dgr Ophrys van onzen.

Ridder zyn.

Zyn Ed. brengt hier , als eene Verfcheiden-

heid,
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heid , t'huis ; dë Épipadis met twee Èyronde V.

Bladen , die tusfchen Gottingen en Pirmont Afdhel;

gevonden was, door den Heer H aller be- Hoopd*

fchreeven* Dèez' vondt op den Wortel tWee«TU£,

groene Vleezige Bolletjes zitten , ieder uit een

Scheede van driekantige Bladen ceo Stengetjc

uitgecvende van een half Voet of een Span >

met een Aairtje van zeven BloetriCn of iets meer.

„ De Bloem was uit den gcclen groen, zeer

„ uitgebreid, met afftandige Blaadjes * de drie

buirenftcn Eyroad Lancetvorini^ cn daar van

„ het middclite opftadnde > de zydelingfen

j, hangéode , evenwydig aan het Lipje : de

„ birnenflc L^ai trch DraadacIrJg, gelyk in hec

„ VUcgdraagcnde Standelkru.'d ; het zesde Blaad-

5, jo, dat het Lipje maakt, holrond als een Le-

5, pcl cn uit den ovaalcn Lmcct wormig."

(8) Tweeblad met een rondachtigen Bolwof vin.

tel een naakte driehoekige Stengel , de

Lip van 't Honigbakje Eyrond. ^imit-

DcczG , eerst in PrLi-fen doof den Heer

LoEsEL gevonden , wiar van zy den bynaam

draagt , komt , volgens L o e f l i n c , ook in

Sweeden ,
op Moerasfige plaatfen , voor. De

Wortel is een Bol , die een opftygendc Tak

(S) Ophrys Bulbo fabrofundo, Scapo nuJo trigoiio, Nec«

tarü Labio ovato. FI. Suec. 11. N. 8 12, Ophrys diphylloi

bulbofa. LOBS. Prm^/. U«. T. s?.

Kk 2

li. DUL. xir.STus,
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uitgeeft. Zy heeft twee Lancetvorm ige ge-

ftetlde Blaadjes , byna zo lang als h-c Sien-

HooFD S^tje , dat naakt is , bov^n driekantig , met

•TUK. Blocintn ceos zo ht^^^z als in c'e voigeiidc ,

van vyf tot agt in getal. Dee/e hebL'>en fuiullc

omgeb iogcoe BlMctnb'aadjes en de L:p van 'c

Honigbakje Eyrond, vry groor.

o^yi Tweeblad met een rotdachri^en Bolwor-

paiudt/a. tel, een byna nnakie vyfioeki^e Stengel;
MoeiMfig. ^ Bladen ruuw getipt ; de Lip van

Honigbakje onverdeeld.

Op Veenige Moeras. Gronden in Sweeden ,

als ook in Eni^eland , komt deeze voor, die

daar van den bjnaam lie^ft. Uit ccn Eyronde

kromme Wortclbol geeft zy drie of vier Spa-

telvormige Bladen, en eene meest naakte Sten-

gel, die een Trosje draagt van veele groene

geelachtige Bloemen. Deeze hebben twee zytl-

blaadjes langwerpig Eyrond en een wemig om-

geboogen; twee anderen Liniaal omgckromd:
het bovenfte regt , maakerde het Kapje der

Meeldraadjes. De Lip is Lancetyormig Eyrond,

omgcboogen. Dc Bolletjes hangen rederwaards

ab gckettingd aan malkander. Van de voor-

gaan-

(9) Opbrfi Bttlbo fubrofundo , Scapo fuhnudo pentagono

ia, FL Sm*. N. «n. Orchis minima Bulbofa. RAJ. Hi/t.

III. p. 5«7. Orchis Wfolia minor paluftrii. Pi.UK. Alm. %70,

r, 247. f. X, Bifoliuin Palunic, Hij. Anii. lil. p. J^i.
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gaande verfchilt zy door meer Bloemen te heb- V.
ben en een finaller Lip ; van dc volgende door A'^eel;

niet Evronde maar ruim t'eripte Bladen en geene fjJ^^w
llaairige üloemfteelijes , zege de Ridder. stöic.

(10) Tweeblad met een ronden Bolwortel en ^•

een naakte Stengel-, het Blad Eyrond; deZfhZlT'

Lip van Honigbahje onverdeeld. ^«^adifi,

In fommige deelen van Sweeden , doch by.

7onder]yk in het Pruisfifche, groeit dit Eenhla-

dig Tweeblad, dat men ook in Switzerland, op

ééne pbacs, naamelyk in 't opklimmen van een

Berg , Frenalp genaamd, in 'c Kanton van Cla-

ris , heeft gevonden.

Uit een roi^d Bolletje, dat met veeledrooge

Bladen als omkleed is, komt, volgens Hal-
LER, eenenkeld ttevi^ Stengetje van anderhalf

Voet hoogte , met één B:ad, ze r daar 't S!an-

getong- Kruid gelykende. Het hovende van

dc Stengel, ter iangte van een half Voet, is yl

bezet met ongevaar tagtio; Bloemen , die yccr

klein zyn , hebl->endc het bovcnde Blaadje Ey-

rond , het Lipje Tongichcig j alles groen van

Kleur.

F (10) Ophryt Bulbo rotundj
, Scspo nü^Jo, Foüo ovsto&c.

Orchis monophyllog. Clus. Hijt. I. p. ttfj. Epipaftis Folio

Ophiis inonophyiios ouiDon. t,ORs. rrutj. iso T. j7. i

norchis Ophioglosioides. Mentz. F»g. T. 5 . f. i , 2. Pfeu

T.

Kk 3
n. DiEi- xn. STOK,
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V. Aoderen 3 gelyk Mentzel, hebben dk
Afdesi. Gewas veel kleiner , met het Stengetje Draad».

Hoofd* a^1^"g dun, r.aauwlyks een Handbreed hoog,

STUK» en dus nog meer Haar het Slangetoog gelykeuf

de, waargcLomcn.

XI. Cu) Twecblad v:n een Klootronden Bolwor-

fi^Jkil tel en een naakte Stengel ; de Lip van
ïtnballig. Honigbakje drisdeelig gekruist.

Op vogtige plaatfen , in vcrfchcide deelen

van Europa , groeit deeze , die in Switzerland

zeer gemeen is , zo de Heer Halj-er aan-

tekent, beminnende veelal de Berg- Valeijen.

Zyn Ed. betrekt *cr toe dat Plantje, 't welk

Lob EL Klein Oever - Standeïkrnid van Fries-

land en het gene die Authcur Klein Luiks Stan-f

d^lhruid noemt, a]$ in die Gewesten groeijendc,

Uic

(lO Ophryt Eulbo globofo, Scapo Rudo , Ne6larii Labio

332. T. 21 jS. Orch's lutea hirfiuo folio

Triorchis lutea Fol. glabro. Ibid. $. r

lbid.$, Monorchis bifoiia, Plorc pllid

MSNTZ. Pui. T. s- f. J. Orchis Frlfia

Orchis n^inoi LccdicnUs. JUd. 137.
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Uit een enkel rond Worteltje geeft het twee
of drie Lancetvormige Blaadjes , die Scheed- ^'jy^^*

achtig in elkandtr fluiten , omvattende tevens Hoofb-

het Sccngetje, dac oaauwlyks een half Voet*'"'
hoog is , maar digt geaaird mee een reeks van

Bloempjes, naar Honig ruikenJe, die het On-
derlipje Kruiswyfe in drieën gede.i'd hebben,

mee alle punten fpus. De Kleur is meer of

min groenachtig en fomtvds byna volkomen

geel.

De Heer Hall er hadt bevoorens aan dit

Plantje, behalve het Kruiaw^s' Lipje, ook twee

Kruisachtige Blaadjes van het Kapje totgefcfaree-

ven (;. Daar toe betrok yyn Ed. alle de ge-

meliicn , onder den Luam v^n Monorchis en

Triorchis, hier uit de Kruidkui dige Autheuren

aar gehaald. Thms vercw^nt die Ktuisvormig-

heid der twee zydbiaadjea , by hem , byna ge«

heel en het Lipje alleen behoudt oie figuur zeer

aanmerkelyk (f^. Derhalve kan ook dat Plant-

je, 't welk G MELi N door geheel Siberië, op

alle zo droóge als vogtige Velden
,

aantrof,

hier bill>k fnuis gebragt worden. Hyfchryft

daar van: „ in"t Voorjaar, waibnfeer het bloeit.

U. D££L. ZII. STOK.

I
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V. „ is maar één enkel Blad aan den Wortel , doch

,

„ als de Bloemen verflenzen , dat in 'c laatst

Hoofd- van July gebeurt, groeit ook een tweede en

derde Blad, zelfs aan dc Steng, die dan hoo-

j, ger opfchict. Ik heb ook in fommige Plant-

„ jes , behalve den gewoonen Bol , aan 't end

„ van een dikken Vezel , die boven aan den

„ Bol was uitgegroeid, een anderen Bol vinden

hangen: d.s het byoa geloofbaar is, dat aan

„ alle EertbolUge Standelkruiden twee Bollen

3, gegeven zyn , maar van welken de één eerst

„in de Herfst aancroeije ï daar dezelve in de

5, ccire Siandelknrden reeds in 't Voorjaar

„ waargenomen wordt."

Volgens anderen geeft dikwils hét Wortel-

bolierje van die Plantje één of meer Diaaden

uit, waar aan een ander Bolworteltje op eeni-

gen afftand is gehecht; *t welk dan het Plantje

twee- of drie-Ballig maakt , gelyk men 'e in

de aangehaalde van Lob el afgebeeld vindt.

r X";
^

(12) Tweeblad met Eyronde Bolwortels, een

J!Jir2^ naakte Stengel , Elsvormige Bladen ; de
^ipiich. j^ip yan 'c Ilonighakje onverdeeld Jtomp ,

vederzyds eentandi^.

Op

(U) Ophryt Bulbis ovstis, Scapo nuda &c. Fl. Su^e. \U
N. «17. J4cq. VUi. ijij.T. 9- OBD Dan. 4Jï. Chamx-

this Rad. fu!)totundis, Labell» OTVO, utrincpe Deaticulo

notaco. HALL. N. ii6i.X* la» f. i.
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Op de Alpen van Switzerland en van Lap- V»

land IS decze waarj^rncrr . n , zynde eender aller- '^jy""

kleiiub n on^-er dc Standelkruidachtigen volgens Hooró-

L I N ^. V. s. De Eisvo/mige Blaadje? , ech-""^*
ter, welken zyn Ed. , zo wei als het Sfengetje,

maar een Duim lap? opgeeft, kwaiucn in Swit-

lard dvn Heer H aller vtcinig korter dan de

Stengel, die van virr tct zes Tuimen lang

was , voor» Het ger.al derzdven was ouk groo-

ter: hy fpreekt van veele en onae Ridder van

vier BJaadjes. Op de toppen van den 8chnee-

berg, die met Kruiden begroeid zyn, by Wee-
nen in Ooftenrjrk » vondc de Heer J a c q rr i n
dit Plantje met van vier tot agt dunne , groe-

ne, gekielde Blaadjes dikwils van twee Dui-

men, en het regtopflaande.Stengetje , hoekig

naakt, van de zelfde langte. Men begrypc

ligt , dat de Grond en Groeiplaats dit ocder-

fchcid maakt, 't Getal der Bloemen of Bloem-

pjes vcrfchilt riet minder. In Lapland h:dc

de Aa5r 'er flegts vier of vyf ; in Ooftenryk

van drie tot twaalf; in Switzerland van twaalf

tot twintig Bloemen : 't welk eenigsrins met

het verfchil van grootte evenredig is. VyfBlaad •

jes maaken het Helmpje of Kapje als gewoon-

lyk en 't 7esie het Lipje , dat weinig langer

is ; het Vrugtbeginzel omgedraaid a!s in de

voorige. De Kleur der Bloemen is cok uit

den groenen geel.

Kk s (13)
II. DEEL. XII. STUK.
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^* Cl 3) Tweeblad met een Draa'^achtige Schee-

^'iV?*" '^^Se Stengel, een yU Bloemiros , de Lip

Hoofd- van 't Honigbakje Liniaal tweedeelig*

opïrys Een by zonder aartig Bloempje heeft deeze

Cflwr/ïA^x-Siberifche , in Kamtfchatka groeijendc; waar

'Sberifch. van de Wortel nog onbekend is. Zy heeft

een Draadachtig Stengetje van een Handbreed

hoog, gevat in Pypachtige Blaadjes. De Bloem-

pjes beüaan uic vyf uitgefpreide Blaadjes en

een Lipje dat veel langer is, aan 't end in twee

Slippen gedeeld. Zy zyn zeer lang geüecld ea

het Zaadhuisje is langwerpig , met veele Kaffi-

ge Zaadjes.

XIV. Cl4) Tweeblad met rondachtige Bolmrteh;

"^horlT' een gebladerde Stengel ; de Lip van 't

J«3£«d.
Liniaal driedeelig ; met de mid-

delfii Slip langer en gevorkte

: 4. f. 24.

s, Scapo Foliofo; Ncftarii

Bulbis fubrotundis, Neft. ]

277. Orchl» FIoiC nudi Hon

mina. C. B. Pin, «i. Vaili

Orchis antiopophora Oresdes.

Rad. ftibrot. Spici longS
,
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Jn dc Zuidelyke deelen van Europa , als ook V,

in Vrankryk en Switzerland, komt deeze voor,
^^J^^^-

die door den Heer H aller rcer duidelyk innooFD-
riaat gebragt is, Zy wordt Menfchdraagende^'^»^*

bygenaamd , om dat de Bloemen , wegens

haare vier Slippen van de Onderlip, iets heb-

ben j dat naar de geftalte van een naakc

Menfch gelykt. Het Kapje , naaraelyk , kan

voor het Hoofd worden genomen; doch de

gelykenis blyfc niettemin zeer onvolmaakt. De
Plant heeft twee Ballen , en komt daar in met

alle de '1 eHi' c'draagende Orchisfen overeen,

dat de ééne Bolwortel grooter en kragtiger

dan dc andere is , welke in 't volgende Jaar

een S;cng -al fchictcn (*;.

De Plant heeft aan den Wortel eenige V.h-

den, die taamclyk breed zyn, en andere kor-

tere aan de Sterg, welke éón of anderhalf Voet

lang , en grootecdeels bezet is met een yle

Aair van menigvuldige Bloemen , die regt op

ftaan. Het Kapje is groenachtig, met een

paarfch randje : het Lipje bleek met twee

Gouden (lipjes en de Armpjes zyn hoogrood.

De Reuk is flerk als die der Standelkrui-

den Ct).

Cis) Twee-

Bulbus boe Anno vigeat , inde petitums ; alter , nunc mi-

por, alteriu» Anni Scapum fit edituriis. Hail. p. 132.

(t; Odor vchcmens, Oicliideuf. Hail,

II. DBBUÏXII. STOK»
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V. (15) Tweeblnd met rondachtige BoWoneh

,

ArnT'EL. gebladerde Stengel . de Lip van 't Ho-

tio^IV
nighakje byna vyfkwabbig.

"xv Onder dee/e ;rgeiieone bepaaling heefc nr.ze

Ridder .-e >'ande'k u>:'e:i ''^cHr -cpt n , wcikea

"nickten-mtn FUeg- H^esp Spinr.ek<>pbbe7dg>; grmtdind
diaagend.

^ by/' D.icre g. daanted .-r P.lo^ -

mt n, naar decze of ^enea , der gcdagtc In-

fekten, gelykende. 't Is zeker, dat zy aanmcr-

kelyk van elkander vcrfchillen , en dat dit

verlchil ftand houdc in veele der opgeuoem-

de Verfchcidenheden ; doch men kan ze ge-

voegd

Foüofo, Noaarii

blongis Caulinis. It,

chis Aianeum refcicns. C. B Pin. 84. To'JRN

T. 2*7. VAiLL Par, T. jo. f. lo - I j. Orchii

L )B. Ie. 18S. Orchis Fucum lefetcns Colore

C. B. Pi«. ii. VAILL. Par. T. 31. f. u, :6. t. Orch.

rucum refctens majjr, flore fubviretite. Vaill. T, 30 f. 9.

Orch. Apem referein Lufitanjci. BRETN. Cent. 98. T. 4}. »
Orchis Scarabium rcferens. Mjbis. Hijl. III. S. n. t. 13.

f. 10. A. Orchis Cercopithccum cxprimens Lafitanica. Brkth
C«r. 94- T.:4i. MOR. S. 11. T. JJ. f. 4. 0;chis fuciflOra

«c ilLuanota. HALL, N. izéi^ ii66t T* zit
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voeglyk tot twee Hoofdfoorten betrekken , wel- V.'

^

ken de Heer Hall er heefc voorgefteld, in^j^*^'
üe.ze termen Hoofd-

(AJ Standelkruid met rondachtige Wortels^ a.

het Lipje ah Fluweel, tweejlmvig, metM%f,l
korte Elsvormige Armpjes,

^^^^f^

Deeze komt, zo wel als de volgende, in

verfcheide deelen van Europa, buiten ons Ne-

derland , voor ; hoewel menze veelal , zelfs in

Engeland, in laage Grazige Velden vindt. Dik-

wils vertoont zy zig zodanig , dat het Ichynt

of 'er Vliegen hingen aan de Stengel, die een

Voet of anderhalf hoog en üevig is, om laag

bezet met Glasachtige Bladen. De BIcera-Aair

is ongemren yl (*) , uit naauwlyks meer dan

agt Bloemen bettaande, welke ieder een Blikje

hebben, langer dan het Vrugtbeginzcl ofSteelt-

je. Zy flaan overend, cn hebben een open Helmp-

je, met de drie buitenblaadjes groen , de binnen-

fle twee doakerpaarfch of byna zwart , gclyk de

Ltp, die als het Lighaatn van een Vleefchvlieg

vertoont , ce meejr , om dat xy Pluizig is als

Fluweel : maar de Bloem verwelkende wordt

zy bruin met een witte Vlak. Ook zyn 'er

met geele Bloemen , en dus kunnen hier de zes

eerfte

(A) Orciit Rad. fabrotund's, Lïbello Sericeo , bifuico ,

(r; Spica Floraüs omniatn Orchidunt latisfitaat Hall.

IL D»I» XII. STUK.
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V. eerfte Verfcheidenheden van Li nn^eus wof-

^'^"^5 gebragu

STUK. (B) Stacdclkruid met rondachtige U^ortels ^

B. het Lipje als Fkiweel j uitgerandy mtt

AirlcL' byhangzeL

bSig,' V^^^ overeenkomst heefc deeze in gedalwC

met het VÜe^bloemige, maar de Steng is meer

gebladerd en de Aair minder yl , zegt H a l-

LER. De Blaadjes, van het opene Helmpje

der Bloemen , zyn hier wit of witachtig, en

de twee binnenften , in het voorii^e f iial en

dun , in dit dik en breed. Het Lipje is ro^,^

achtig of donker bruin van Kleur, hebbende

een rondachtige figuur , met tv;:c kncboL^Itjcs

in plaats van Armpjes en verlcheidc Vlakjes ,

zynde van onderen met een byhangzeltje in de

uitranding voorzien , en zo wel Pluizig als Flu-

weel, met ccnen glans, als in het voorige.

Door den ouderdom ondergaan de liioeraen

van dit Siandelkruid , zo ons de Heer H al-
ler leert, een aanraerkelyke verandering. Het
Witte 5 niet alleen , wordt pasifch

, gelyk in

andere Planten , maar het middclfte tipje van

de Lip fiaat om , zo dat het fchynt weg le

zyn , en de Knobbeltjes worden , door omkce-

ring, eea foort van Arm^es of Pooten, Die

maakt,

(B) Orchii Rad. fubrotundis , La!ieIlo holoferlcco, etnjii-

finato, apijeacliculato. tieiv. intioof, I. p. ijf. ^
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rnüakt, dat de Bloera (hoe tegeuftrydig zulks V'.

ook fchyne) als van een Spinnekop in een Wesp j^,^^*

verundere. Dus kunnen hier de genen die HoofÓ.

naar een Wesp gelyken, zo wel als die men«^"''»

Spinnekopbloemig genoemd heeft , worden

t'huis gebrast. Gemakkelyk heeft nitn 'er ook

de figuur van eén Torretje in kunnen vinden.

M aar de gedaante der Bloemen , die naar een

Aapje of Mecrkatje zweemen, in het Portu-

geeiche Standelkruid door Bueyn afgebeeld

en befchreeven , fchynt meer overeenkomst te

hebben met de voorgaande Soort : ten ware het

enkele Staartje of byhangzeltje genoegzaam mogt

zyn, om hetzelve, wegens de vyfdeclige Lip

,

hier te betrekken.

(16) Tweeblad met Vezelige Eolwortels , en xvi.
.

driebladige Bloemen , die een groot uitge- catÜiila.

/pannen Helmpje hebben en een gekruiste

Lip ; -de Stengel gebladerd.

(17) Tweeblad met onverdeelde Bolwortels > en xvii.

driebladige Bloemen ; de Fleugels uitge-
J^'^"*-^'*

rand; omgeöw

Cl<) Opiry' Bulbis fibrofis , Flou tr.petalfe ; Galdl Ven-

gïnatis ; Labio tiifido lateralibus circutneesis. AcaJ. VI.

Aft. j>5 Orchis barba carens Flore luteo . viudi. BüXB. CenU

in. p. 8. T. IJ.

U- Dl».. SII. Stuk.



M A K W Y V I G E L E L I E-

rand; de Lip driedeelig met de zydjlippcji

omgeboogen,

Ci8) TwceblM met de Lip van 't Honigbak-

je Niervorinïg , leer breed en uitgerand.

(19) Tweeblad met het Kapje der Bloemen,

waar in de Meeldraddjes vervat zyn ,

tweehoornig.

Van deeze vier Kaapfe zyn de byzondcrhe-

den uit de bepaalingeo genoegzaam blykba.ir.

De Wottels van de twee laatften waren Lïn-
^^us onbekerd. De eerde en derde hadden

de Stengel oDgevaar een Voet , de allcrlaatfte

mnar een Handbreed hoog, en da^r die weini-

ge Lancetvormigc Bladen hadden , was deeze

met menigvuldige , Elsvormige , byna Liniaale

Blaadjes , aan de Stergel voorzien. Zy hadt de

Blormpjes v\fbladig en het Helmpje gehoornd^

wordende door het droogen geheel zwart, waar

van de bynaam.

Serap lAs. Niesblad.

Een Eyrond , bultig Honigbakje , met een

Eyronde Lip , onderlcheidt-dit Gcflagt, waar

de

fi%) Ophrys UaV'is Ncctatü Itblo Rcniforrai h-

tisfitnocmargïnato. ^m. AtMi. VI. Afr. 96.

(19) Ofiirys Bull)is ...... Iloium Cucullo Staminifcra

V.

IV.

*

STUK.

XVIII.
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de Ridder den naam, die door Dioscori- V.

PES aan een Soort van Standelkruïd gegeven ^'jy'"

was , aan tocëigenc. Om dat de Helleborines Hoofde

meest daar in begreepen zyn , die van de ge- «tui,

da«ïite der Bfaden haaren naam hebben, geef

ik 'er den van Niesblad aan. Het bevat thans de

zeven volgende Soorten , waar van de vier eerftea

•door den Heer Haller betrokken zyn tot zyn Ge-

flagt van Epipa6tis , dat hy door de plaatzing

en figuur der Teeldeelen , zeer fyn , van dac

van Orchis, waar toe de vyfde behooren zou,

afzondert.

Cl) Niesblad met F'etelige Bolwortels , Ey* r.

ronde de Steng omvattende Bladm en han- /j?/ï£f'

Tot veel verwarring heeft dit Kru'd,datmen

gemeenlyk HelUborint , of basterd -Nieskruid,
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V» in 'c Griekfch EpipaElis roem , aanhidm^ ge-

^'?V*^ geven. De v-rfcnül-nde kloar der Bloemen

Hoofd nam iren tot Ker/'^tr <-n van byzondere Soor-

sw. ten 70 we l -Ij: ucr/dv-rhrm^^er Ue of opftanrde

gfftake , brncve -Je laua.e of kr.rthcid

de Lip. L U i a. us heeft ein.'eiyk goedge-

vonden, de onJcrIch ld' g i'us -e iniiaken naar

2crr blykcaare Kd reken- n , (<aar loe ook in-,

zonderheid de hep.'al'n> < n van den grontea

Hallkr, die de S;an':e kruidachtige Plan-

ten , op de Groeiplaats ze!ve ,
weergaloos

naauwkeurig onderzo;|t en in Afbeelding ge-

bragc hiefc , gebruikende.

Aan dceze , die zig djor de breedte Inarer

Bladen, welke Larcetvorniig Eyrond zyn, en

in 'c klein zeer veel ra;r dic vsn 't W kte

>^ie.*krvid gelvken, ki nhaar niaukt, Ichryft de

luatirgejncl le , c vtnvve! , ccn Lancetvonr.ig

Lipje t( e , daar hy hei ztlve , in de bt fchryvin:;;

,

Hartvrrmig ruemr , uit een loort van Schuitje

'tbortkomende ei fpits gepunr. De Bloem be-

iiaat uit vyf Blaadjes , die Lancetvormig en

byna gelyk van langte 7,yn ; een boven als een

Helmpje, twee we ierzyds geplaatst, in welker

midden zig dat Schuitachtig Lighaampje of Ho-

jnigbakje bevindt , dat van fommigcn by het

Lighaam van een Viiegje vergeleeken wordt.

Het fteekt door zyne donker paarfchachtige

'Kleur dikvvils veel af by dc Kleur der Bloemen

,

dir in de joni3;e I^Iart groen- of witachtig, in

dc V'jlwasi'cnc Vleefchkleurjg of bleek paarfcb
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cn fomtyds ook wel roodnchn'gf of Violet , V.

vrorVomen : wanr dcrzelver Kleur vt ele

vcran erü^gea onderhevig. De Sttn- el vait.iouFo.

wei ieen half EHe hoog, met eene Aair ven «tuk.

e^n half Voet, fi^engefteld uit clo si o--.i ge-

tal, tot dertig , meest hangende Bloemen; waar

op Zaadhuisjes volgen , die ook nederwaards

gelcromd zyn.

(2) Niesblad met Poezelige Bohvorteïs , Zvaard- n.

achtige ongejteelde Bladen en hangende
^^'^^^f^l^*

Bloemen, unguia-
dig.

Door geheel Europa komt deeze Smalbladi-

ge zo wel voor als de Breedbladige Hellcbori-

ne , en wordt ook in or-ze Luin - Vale jen,

hier cn daar, gevonden, üe Ebcmen han-

gen zo wel nederwaards , als in de voorbaan-

de , doch in deeze zyn zy eens zo gro >r , niet

brecdcr Blaadjes , en het Honii.bakje, met de

ovrrige Bl.ia 'jes fimen^re.'roi'Ki , heeft het

Schuitje paarfch gellrccpt , met gcole Vlakjes

(a) Scrapias 2ü\h. FibtoG» , Fol. EnfJfarmiSus resfi':'

r. i9 Hcileborine ancuftifolia PalufttU f. frateaiis/c. B.

I»7. G0Ü4N MoKsp. var.

Li 2
II. DSIL» XII. SXV», -
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V. CO een veel fccobanrer Lipje , dat ftomp HarC
Afdeel,

yo^nug js. Zy vair omtrent van gelyke hooute

Hoofd- en is meest in 't Loof vi rfchiÜende, hebbende

•TUK. de Aair ook yl r, met mircer BbciT.en, doch

grooter, als gelegd is.

vt ( 3 ^ Ni. 'bl 'd met VezeV^e BoUorteU ,

l7j;S<^
' Zwaar. Jachtige Hlad^v e- o^^gere^e Bloe^

^'ctoat-
de lip van 't HonuMkje Jtomp en

blowaigl korter dan de BlotinbUaojes.-

rfeeze heeft dó Bloemen rog grooter en zeer

weinig aan de Stergel , vcrroonende zig byna

geflooten, en, doord "n zy regtop ftaan, veel

•van de anderen verlc.illende. Zy 7-yn niet in

Stoppeltjes gevat, maar in kle'ne Bladen, dié

lan'ger zyh dan de Bloemen Men vindt van

deeze Soort eene Verfchcïdenheid , welke de

Bladen breeder , Eyrond Larcetvormig , heeft.

Het geftreepte Lipje van de Bloem heeft drie

gèele Ribbetjes , welke Haairig zyn, doch is

Voor 't overige, gelyk de Bloemen, wit.

M Nie».

(l^ SertpUs Balb. Fihiofif, Fol Enfifottnibus , Flot ercc-

«is, Ned. Labio obtafo Pctalisbrfviore It. Oei. 144 HüM.
JlMgl. 141. Ser Balb. Fibr C alc pauCifl >ro, Flor. djftant.

liC GiK. Prtv. IJ*. Epip^ftis Cau'e Foliofo pauctfloro ,

linets Ixvibas Labelli ofnufi Hall. Htlv. ineioat. 11.

jnont^n&tn htifoinmi C. U fin- 187. Helleh. alf)a RJV.

Jiex T. 4, j. OED. Da», T. 5«<. Gooam Mnif, 47*,
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(4) Niesblad met Vezelige Bohnrteh en Zwaard» V.'

achtige Bladen; de BI emen opgeregt en de^^^^^J-

Lip van 't Honigbasje fpits. Hoom-

Deeze, die itieesr Vc^h v-jr is aan haarerood-

of paarfchachnge bi 'rmen, ^eeft deze' vrn ook ^IZra!

niet kJer , maar n et Stoppeltje-^ ^^^'^""''^
bi.^nïïg!

Het Loof koiiit veel rrer dar d^r voorgaaifde

overeen rn de gefta'te verfcliilc wcmig, uiit^e-

cpmen die der Bloem , gelyk uit de bepaaling

blyku

Du? ziet men d^t alle deeze vier Soorten van

Niesblad , die zo wel in onze ProviociBn als

elders in Europa voorkomrn , gemakkelyk te

onderfcheiden zyn. Of evenwel die Kenmer-

ken zo beftendig plaats hebben , dat zy op alle

Gewf$ten toepasfelyk zyn, is twyfelachti;2;dcor

de Waarncemiogcn van den Heer Gmelin,
die in Siberië de zelfde Soort fomtyds met wei-

nige , fomtyds met veele Bloemen ; fomtyds

Jinoger , fomtyds laager ; mee fiiïall^r of

breeder Bladen , aantrof en de K?eur der Bloe-

men fomtyds gro^n en rood bont
,
fomtyds

paarfch vondt , fomtyds uic den groenen

wit-

(4) Serrfiias Bulb Flbtofii, Fql. Eafifbrmibus, Flor. ercc-

tls, Neaaiii Lab;o acuto. Oto. Dan 34' • Hex T. <.

Epipadis Cau'e FoUofo pauciflcro, Line.s undu'atii Labelli

acutisLmi. Hall. Helv. incbiat. II. N. 1299. p. i,ö. T. 41.

EDeborinc q.^int3. Ctu^. Pann, p 175. T. i7<. Heücborinc

aontana anguftifolit pur?uraicen$. C B. Pin. itj. Gort.

^li, Itfo. GOÜAM JUtlup. 4?4. Vai. J^GMSL.5»*.I.p. 8.

LI 3
EI. Dm, tu. Stusi
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V, w tr.chtig. Evenwel Ichynt de Heer Haller»
^* LitiHMVS , op zyn voetfpoor, die ftuk

Broió thans j zo 't niooglyk is, opeen vascen voet

STUK. gtbr igt tc heöbcn.

V.
, (5) Niesblad met rondachtige Bolwort^ls , de

iin7uT' Lip van 't Honighalje drie^eelig ge/pitst,

Geioiigd. gi^^^ langer dan de Bloembluadjes, ,

Gezeede H a 1 l e r bren2;t deeze , die we-

gers de lange 'l onrac iiige Lip van 't Hcnig-

balüje der bynaa n hcefc , tot hn GeÜagt van

Orch;» t'ilu.s, Hv Dcemtze StandelkruiJ mee

r'
n 'ach' Ji^c Wcrte's, een fa irengelymd Helmp-

je mee c-n zeer lange Snu^t < n een driekwabbi-

ge Li , cli ïiy^ond Lancetvormig is» Dus

bcfchryft hy dcz.lvc.

j, üe gfftalte is als die der anderen, met

5, iwce WortelboUen , en een geblade rde Sieng,

van ren Voet la' gto , met zeer i'^rcoce
, paarfch^

„ achtige , jef>n.%'^;-itc Scoppeltjes. De Aair

j, hecfï x\L*inig üheincn , geheel vao die der

5, Stacdeikruiaen virfchinende. De Helm, van

„ vooren lang gefnuit, beftaat uic driegeftreep-

3» te

(5) Sttéplas Bulb fubro'undij , Neaarii tabio trifido ,

Oichis Momana itai. Flore fcrruginso, LinguJ oblongl. C.

B. Fin. 8<f. Prodr. zp. ^. Orcli. Mont- It.i!. Lin^uil ob-

loBp.l tïtera. C. B. Pin. 84. Oichis macrophyila. Cot.
Ettbr, II. p. 3M» T. 312. Orchis Rad. fubrot. Gaki ccn-

ï.anc«olato, HAU.. Hdv, mthm^ II. N, IZÖ7. p, ij;.
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„ te buiten - Blaadjes » welke uit d'-n EvTon ^^^^^' ,

„ den lang Lancetvormig zyn , hebbend^^ , aan Tvf^*

„ de binnenzydc , dc twee binnen- Bfaadjes ^"^^^

5> a-T^ge'ymd , die van de zelfde figuur zyn
j*^"*'

„ gebaard , gcftreept. Het zes-Ie daalr ver

ji reder, als een Ploegyzer , Lancetvorrrj'g ,

„ m-t twee Eyronde flompe Uicfteefezels aan

'c DC'.'in, tot dus veire meer raar die der E.

5, pipades gelykcnde. Tusfchtn die byna reg-

te Uicfleckzels is een Valcirje (*) en zy
fchraigen wederzyds het pylaartjc der Meel-

j, draadjes. Door het Bl iadje zelf loepen om
laag SiajDgswyze verhevene Streepen, maar

j, aan begin is het ruigachtig. Het Pylaar-

», cje der Mee-dno.ijcs i;ccfr voorwnar's een

9, zeer lange pu:t uii , v, \\ k 't U: Wrspblcc-

,» raige Standt 'k . a.efi Iicc

twee Kapjes e:, . Hes is

het een vva-\iv onder de

Meelknopjes pu !. c Cc;:-:. >.: uit. Onder

„ het Pylaartje der Meeldraad], s is het laage

5, ho!le gedeelte met Smeer gevuld."

Dit h.itftc Kuikje ij. aan a^e de Kruiden van

deezcn aart , die oo^ vcd fiömg''"uitleveren
,

gemeen. Van h.i --ndere he-ft ge faxte Kruid-

kenner het once;llnf id der Epifcctes van ds

Orchisfen ontlcenü; a's aan v;elkcn de gezegde

Kapies over de Mtelknorjes c::tireck'.n en de

Meel.

&) Qt« fubrea* Vallcculam iatcrcipmnt.
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V: Meelknopjes ongefteeld zyn. Zy zitten , eon-
^'jy*'* der cenig blylj van Meeldraadjes, in twee hol-

Hoorp letjcs van een Spongieus Lighaampje, dat op
8TÜK, een dergelyk Pylaartje rust , voortkomende uit

het Vrugtbeginzel. Iets fraays, waarlyk, om
van de Liefhebbers de Kruidkunde nagegaan te

worden (*),

VI. (<5) ^Sliesblad met rondachUge Bolwortelsy de

Cordi^flT. Lip van 't Honigbakje driedeelig ge/pitst

,

(laat^S.
Sroot en aan den Voet gehaard.

De Groeiplaats der voorgaande is in Italië

,

Portugal cn de Zuidelyke deelen van Vrank-

ryk , als ook in Switzerland ; van deeze in

Spanje, Italië en de Levant, volgens den Rid-

der. Hall ER zegt , dat zy niet van de

voorgaande verfchille : Linn^üs, dat zy

'er veel naar gelykt, maar grooter is, hebben-

de de Lip van 't Honigbakje byna Hartvormig,

(») Ik heb dit te meat hier mede gedeeld, om dat het

als een Toegift kan dienen op de hiftorie der Standelkroi-

den , welken de kundige Heer Haller uit de enkele gc-

dasntc der Vtugtmaakende deden , in dc twee Geflagtcn va»

Orchis , dat ook de Saf^rim van cnzen Ridder bevat, ea

wn EPIPACTI8, waar in de meeften van 't Ophrys en Se-

gcdaance der Bloemen , in navolging



in *t midden van den Voet gebaard, wederzyds V.
met een opgeregc ftomp Oortje. Afdeel

(7) Niesblad met verdubbeld • Zwaardachtige^rul^'

Bladen : de Steng om hoog byna naakt ; vu.
met Bladerige Scheedfes*

Een geheel enkelde opgeregte Steng van een

Voet langte heeft deeze Kaapfe Soort , met

Zwaardachtige Wortelbladen , glad en fpits,

van een Vinger , de Stengbladen een Duim
lang , Scheedig , ver van elkander. Aan 't end

komt een eenzydige Aair , met elf of iwaalf

Bloemen , die gefteeld zyn , en Lancetvormige

Vliezige Blikjes hebben. De Bloem beftaat uit

vyf Lancecvormige opgeregte Blaadjes en heeft

de Lip van *t Honigbakje tweedeeüg.

Het Langbladifie is door den Heer N. L.

CuRMANMUs onder de Kaapfe Planten ge-

teld : of deeze Soort diar mede bedoeld worde

k2n ik niet bepaalen,

L I M O D O R u M. Hocgcrgift.

Een Honigbakje dat eenbladig , holrond is

en gefteeld, binnen het onderfte Bloemb'aadjc

vervat, onderfcheidt dit Geflagt , welks be-

paaming ik dus vertaald heb.

Ci>

(7) Strapias Fol. conduplïCTJO . Enfiform

ne nudiusculo: Vagtnis Foliaeei». Mmi. 291

.
Lis
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V. (j) Hor .eraift met ongefteelde getroste Bke-

A-^ï;^^' men overhoeks,

stuk!" I'i Noord- A r.erika is de Gr ^e'plaats van dit

1* Gewas , dat ee;^ Knoh' tli^ n - ortel i.cefc,

/rïretJ^*"* waar van de by aam. tiet kont in Gcfialtc

Knobbelig niet de Helleborincs o«^ert en , hebbende lange

fmalle Bladen, uit den Won el voortkomende

;

van groote Wortels gemeenlyk vier in getal ,

zegt MiLLER. Dézelven zyn negen of tien

Jjuimen larji; , in 'c midden drie Kwartier üuims

breed , aan 'l end zeer fpiis uitloopende , en

overlangs als jirkreukt, met vyf Sleuven; dus

naar jonge bladen van Dadelboo-nen wit gcly-

kcnde. De Bloemfteng, aao ééne zyde uit den

Wortel fcbietende , is naakt, arderhaif V'oec

hcog, van boven een lange yle Aair hebbende

van Bloemen, die roodachtig paarfch zyn. Dee*

ze beüann uit zes ongelyke Blaa Jjes, waar vaa

vyf in 'c ronde geplaatst zyn , en één laager als

een Geutje u:cp,ehold. Het Voetftuk worde
een Vrugt, die z g tweekleppig opent.

De Wortels van deeze Plant hadt M i lle r
^an Pcnfylvaiiie , als ook van de BahaT.a-Ef-

larden en zelfs van Jamaika ontvangen, daar

Dcftor HousTON dezelve overvloedig op de

Gebergten vondt groeijen. Zy is in Engeland,

als

(i) Liatcdoram Flor. fesfübiis RiccmoHs alrernfs Sy/f,

AV.«. X\i.(.cn Ion. '''5 XU . p. ^=0 R. .-.u^dt 16 GROM.

rirz. MR. WS Ups 1740. p. zi . He le'jonoe Amer. Rad. lU-

Lcrola &c. MAbT, Cent, 50. T. 50. M.iu., n,l. r.



óf BOLPLANTP. N. 539

als nok in de Leidle Akadcmie- Tuinj aii;ier, V'.

vüorgeeeld.

(2) Hongcrgift met gcjieelde verjpnide ' Bks-tval^'

De Amcrikaanfche of VVestindifche Plant, v^'^cvca.

welke Pdttr Plümier genoemd hadt Helle-

horine met eenen Rietachtigen Wortel en zeer

groote Leerachtige Bladen , acht thans d? Rid-

der een byzondere Soort te zyn. Hy orider-

fcheidt dezelve door den bynaatn van Verheven^

a'z) de Stengel geze.^d worde zeer hjog te

zyn, en de BFadenjdoor hunne plooijeo cenigs-

7\m naar een Lier gclykende, ('c welk echter

LiNNiEus niet Lierachtig noemt,) waren in

de Natuurlyke Groeiolaats zeerbree l. Jje iiloe-

men Worden van den Heer fhiRMANNus
gezegd in een Tros vergaard te zyn , en uic eigenc-

lykc Blaadjes te beftaan, zynde ook rnec m-er

gefteeld dan in de voorgaande Soort. Maar

het fchynt , dat omtreiit deeze Gewasfen rog

veel düiilerheiJ plaats he.-"-be,

A R E T II ü S A,

Een PypachLig Honigbakje binnen d:n boJem

der

Ïa:s.
"

fM. Sp. 9. 189.

II« DEKL. XII. STUS,
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V. der Bloem , wier Onderlip asn den Sryl is

^''iV^^'
aangt^ro'. id , maakt de byzordere isenmtrken

Hoo D v:n dit Geilagt, welKs beoaaming van den Heer
«TUi. Cla'vtok afkomrtig fchynt te zyn. Het be-

vat de volginic Sooiten.

A nhufa
Arethufa mat een Bolronden Wortel , een

Buiilfa'!
"

Scheedige Stengel cn een iweeblaaige Blitem»

ui^°" fcheede.'

Dit Virg'nifch Plantje is Arethufa genoemd

door gezegden Heer, als zynde een Water-

plantje naar het Standelkruid gelykend^,

dat in 't Voorjaar zig met een cenige zeer

fraaije roede Bloem op zyn Steogetje vertoon-

de. Het hadt zeer fmaUe groene Bladen , zeer

vreinige aan den Steel , en een ronden witten

Vleezigen Wortel. Volgens den Ridder komt

het oiik in Kaoada voor. Het is door den

Heer Mitchell befchreeven als een byzon-

der Geflagt , onder den naatn van Orchidi*

on, die aarmerkt , dat hetzelve vyf bynagely-

kc Bloemblaadjes heeft , drie buiten twte bin-

nen,

(I) Aretbu/a Radicc g'obo'a, Scapo Vsgfnato, Spathi di*

ph>lli Sy/l Nat iii. Gen. iot4. t^eg. Xiil. p 68«. Am^

(• Amhaja was één dci Nymphca of Waiex-Godianoi

by de Ouden,
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neo , tot een Helm opwaards famenluikende en V;

een éénbiadig Honigbakje , dat Trechterachtig Apo^e»

is , met twee Lippen , de bovenfte breed en Hoofd
hol , de onderfte (mal en byna van langtesxuK.

als de Bloemblaadjes. Dit zal die eenbladige

Bloem zyn, waar van de Heer Gronovius
fpreekt en uit hoofde van welke zyn Ed. dit

jPlantje zo zonderling onder de Standelkruid-

achtijen oordeelde- Het is do'T den vermaar-

d'H Pl^kènet eenbïoemige Hellehorine van

Maryland> met een lange paarfche Ljiieachcige

Bioem, getyteld.

(2) Arethufi , met een F'ezeUgen Worte^ , een ir.

ovaal Stengbladm ten Lanceivormg Bloctn' op'loX

fcheede- Blaadje.

Een T'iet minder znrd rHns: P!-^rrje maakt^'^*"'

deeze uit , op dergrlyke plaatfen in Virg nie

en Kanada groeijende. 't Is een louter Sten-

getje of Steeltje , ongevaar een Voet la^^g en

zeer dun, met één Tongachtig Bind in 'c -üJ.

d' n en bov 'n een ScheedeSlaadje , iac een Bloem

bevat, die v'leefcnkltjorig », met een paarfchen

•d, zo Cl AY TON aantekent.

C3)

Virg. Ophtoglosfi folio. rUüK. Alm,

II. DUl.. ZII* STUX«
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V, (3) Arethura met em hyna gevingerden IVof'

^"^^^^^ teU het Steng • Blad en Scheedehlaadje

Hooi-D. Lcmcetvormg , de buitenjts Jiioemblaadjes

STUK. opjtygeiide.

Die, iQ^gelyks op Moera^fige Gronden in

Noord - Amerika voorkomende , maakt een Plant-

je van dergclyke hoogte , dut een üijenachti-

gen Wortel h efc en een groore zesbladige

Bloem, met drie !ar}-e fmalle donker p.^aifcl.e

cn twee Rcozekleurige Blaadjes, het Hoüig-

bakje , dat Pypachtig is , omvangende. De
Stengel is als met een Lelie Blad omgeven.

C4) Arethufa met een Fleezigen Wortel, een

gebladerde Stengel, de buite7ijte Blaadjes

langer en gejiaart.

Wat de r^den zy, djt de Heer Linn^us
deeze Kaapfe Soon thao? uitgemonflerd heb-

be, is my duillcr. Ik vind/e n^gthars by den

Hoo^eeraar N. L. Burmannüs opgetekend

cn bcfchryfie derhalve hier-

Een langwerpige Wortel fchiet een Stengel
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van een Voet langte , dis om laag ruig is, en V;

drie omvattende Bladen overhoeks hèefc, wel Afdeel.

ke Lnncetvormig zyo. De Bloem , op den top , r i >of'd-

heeft drie Blaadjes met Staarten, het boven (te «tjk,

der anderen ovaal , met twee Hartvormige ftom-

pe zydelings. Het is een overblyvcnd Plantje,

zo wel als de voorigen.

Cypripedium. Vrouwe-Schoen.

Een Buikig opgeblazen hol Honigbakje on-

deifchcilt dit Gefl igt, 't welk van dat gedeel-

te der Bloemen den naam heeft, bevattende

de twee volgende Soorten.

(i) Vro'Kwe- Schoen met Vezelige Wortels en i.

Eyrond • Lancetvormige Steunbladen,
rf.-^S'

c£*

In de Noordeiyke dcekn van Europa, Afia ^"'''S*

II. DeIL. XII. STUK.
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V. en Amerika, zegt Linn^us, groeit deeze.
Afdeel. ^^^^ vak ook vry Zuidelyk , gclyk in Laa-

HooFD. guedok, daar menze Sabot de notre Dame, dat

«TUK. is Lieve Vrouwe -Schoen noemt , en in Virgi-

nie. In Switzerland is zy niet zeldzaam , zegt

de Heer H a l l e r , die het Gewas zeer fraay

afbeeldt. Hy noemt het een fchoone Plant,

gelyk inzonderheid uit de gekleurde figuuren

van *t zelve, byMiLLEuenby Weinman,
blykt.

De Wortel beftaat uit Vleezige zwarte Ve-

zelen , die zig digt aan de Oppervlakte des

Gronds uitfprGiden» üe Scergel is een Voet

of anderhalf hoog , met Blaadjes bezet byna

gelyk het Biesblad, welke drie of vier Duimen

^ lang en aan den Voet by de twee Duimen
.ifc breed zyn, loopende zeer fpits uit. Op 't end

van de Stengel komt een enkele Bloem , die vier

paarfche Blaadjes heeft , twee breeder , twee

zeer fmal ; van elkander uitgefpreid , cn in 'c

midden een dergelyk Honigbakje, als boven is

gemeld , geel van Kleur , met een Lipje of

Dckzcltje aan 't begin , waar onder de Vrugt-

maakende deelen geplaatst zyn.

Zodanig komt het Vrouwefchoen in Europa

voor; doch men heeft 'er Verfcheidenheden van,

't zy met kleiner ofgrooter geele of ook met ge-

heel paarfche Bloemen ^ zo wel in Noord-Ame-
rika , als in Siberië ; welken de HeerG m el i N
zeer omftandig heeft befchreeven. Hy merkc

aan, du de Kleuren niets doen tot eene Soor*
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Irlyke onderfcheidiog in deeze Plant: Want V'

behalve de opgetelde Verfcheidenheden (zegt ^^^^^^^

hy) is oudtyds reeds , door Caspar J3au- Hoofd-

H 1 N u b , een Vrouwefchoen met een purper ^t:^^*

J^laasje en witte Bloemen Waargenomen. Doch
hy maakt een byzonder Soort van zyne Calce^^

lus met twee Eyronde Stengbladen, hier als de

katlle Verfcheidenheid door den Ridder opge-

tekend, waar van Amman , onder den naam

van Kleiner Fmiwefchoen met bonte Bloemen, de

Afbeelding gegeven hadt. Messerschmidt
hadt dezelve by Tobolsky in Siberië gevonden

en noemdeze „ Caiceolus , welke een enkele

kleinere Bioem heeft, die wit is en metpaar-

,5 fche Vlakken getekend, hec Zakje weinig of

„ Diet omgeboogeo , de Wortel Vezelig en

35 langer kruipende." Of het de zelfde was met

het Kanadafch Vrouwefchoen vnn Cornütus^
kon Amaian uit deszelfs gebrekkelyke bc-

Ichryving niec opmaaken, Gmelin echter

verbeeldde hec zig (*Jcd dac Schoentje
,
't welk

hier van hun een Blaasje en Zakje genoemd

wordt , komt wel wat verfchillende voor, ten

opzigt van de figuw ©»- ëifaiUfScrcepen of

Kreukels, die het van binnen of buiten heeft,

veranderende ook naar den ouderdom ; doch

zv fehynen allen tot cece zelfde Soorc,die ook

wel

(*) Vidctiir, zegt hy .• dach HALIER gaat verder, zeg-

ncm disu.min^s gaar» .nqiurant.
Jic,..

.«,^,a;.

II. Deel. xil« stuk.
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V. wel den naam van Priejler' of Paapen - Muil-
Afdeel,

^j^^ voert, (hoewel zy volkomen uitgefpannen j

Hoofd- veeleer de gedaante van Holtsblokjes hebben

,

STUK, te behooren

5, Deeze kleine Sibcrifche komt , (volgens

5j Gmeli N, met witte, of ook met vuil wit-

achtige, of met Vleefchkleurig en wit bonte

Bloemen , door geheel Siberië voor, alwaar

3, zy in *c voortst van Juny begint te bloeijen.

„ Altoos valt zy laager en heeft nooit meer dan

twee Bladen aan de Stengel , 't welk een

3, voornaame onderfcbeiding maakt. Het Ho-

nigbakje is byna Rolrond en altoos grooter

„ of langer dsn de zydelingfe Blaadjes, van

vooren niet gefleufd of gekreukt, maar met

een verheven Streep getekend. Het hovende

3, Tongetje van den Styl is opllygende, niet

55 horizontaal gelyk in de andere ; bet onder-

fle met drie Tandjes ingcfneeden. Doch de

„ ruigte der Bladen, die van weinig belang

39 is, heeft zy met de voorgaanden gemeen»

3, De Reuk der Bloemen is in deeze ongemeen
welriekende ea aangenaam': maar het Loof

„ wordt , na 't afvallen der Bloem , zwart;

3y weshalve de Rusfen haar Zwart Kruid noe-

5, men : daar de gemeene Naam van 't Vrou-

3, wefchoen by bun is Koekkoeks - Laars* Het,

„ zelfde gebeurt , wanneer men de Plantjes

,

„ groen

(*) Labellum amplisfimura, Caicci lignci fimlle , ovatiioj ,

ad Cymb« mcdmn cavum. UALLBB , ihiJtm.



3j groen afgeplukt, tusfchen Papieren droogt. V."

„ Dit Kruid is , by de Ingezetenen des Lands ^'^eel.'

„ afgekookt zynde, tegen de Vallende Zickce h'ooFly,

5, in gebruik. stuk»

Cs) Vrouwefchoen met eenen rondachtigen ir.

.

Bolwortel en één rondachtig IVortelblad* i^TnË-

Te verwonderen is 't, dat de Ridder, uaarteiig!^"''"'

zyne gewoonte , niet een duidelyker onder-

fcheiding in dit Geflagt gemaakt hebbe : alzo

hy het eerde cn gcmecnc Europiiche Vrou-

wefchoen , ^eer gevoeglyk » vtelbladig ; het

Siberifche kleinere , zo even befchrceven, dat

'er zckerlyk van verfchilt , tweebladigt en die

laatfte eenhladig hadt kunnen noemen. Hy ge-

bruikt de Wortels, die aanmcrkelyk in dit laat-

fte verfchillen , 't welk ook 7.> nc Groeiplaats

in Lapland en Siberië heeft. Het was door de

groote Kruidkenners R öd b e c k gevonden, uit

welker Aftekening de Ridder het, onder den

msimsauF'rouwefclwen met Cén rondachtig Blad.,

in Plaat gebra-t heeft eii bdcl^iÊÊiuw^ Zelf

hadt hy 't in Lapland nféc aangetroffen. Het

Siberifche heeft Gmelin, wegens het getal

der

(2) Cyprlpedium BiiILo fiibrotundo , Folïo fubrorundo Radi.

cali. An. Upt. 1740. p. zf. Fi- Suec. 7j6, 8ii. Cypripe-

dium Foüo fuhrotun'do. FL Lapp. 319. T. 12. f. j. Sera»

piai Scapo unifloro. GMtu Sib. l. p. 7. T. 1. f. i. Orchi5

laponcnfis monofolia. Rudb. Flyt. u. p. isj^, f. 19.

I r Ê xir
^"^ ^
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V. der Bloemblaadjes en het maalczel der Teel-

^^^^^ dealen, liever tot de Serapias dan tot bet Cy
Hoofd- pripedium willen betrekken* De Afbeelding

•TUI, van Stelle KUS, door hem gebruikt, is, zo

by oordeelt , ook veel naauwkeuriger* Zie

hier zyne btfchryving van dit Plantje, dat ia

't midden van Mey zig , op opene Velden

tusfchen de Bosfchcn , aan de Rivier Lena,

tot vyfenvyfcig Graaden breedte toe , bloeijen-

de vertoont.

Het heeft voor Wortel een byna rond >

,i wit Bolletje , op een trop dikke Vezelen

„ rustende; waar nevens een ander, voor 'c

„ volgende Jaar. Een Eyrond Wortelb^id ,
cp

5, den Grond leggende, met Kuifjes geltreept,

„ dikwils van onderen paarfchachtig, van bo-

5, ven groen. Een zeer teder Stengetje, van

een Handbreed of een half Voet hoog

,

„ witachtig, met fpitfe Schubben, en boven

3, met een Scheede - Blaadje , dat paarfch is ,

» voorzien. De Bloem beftaat uit vyf fmalle

„ fpitfe Blaadjes, Waaijerswys' gefchikt, paarfch

„ met eenig wit, van welker midden bec»Ho-

nigbakje afhangt, dat famengedrukt Eyrond

is, van binnen met (;etle en purpere Scree»

pen , die aan de buitcnzyde doorblinken,

„ De opening of Mond van 't zelve is zeer

), groot , en daar over hangt een paarfche

„ rondachiige Lip , bedekkende den Stamper,

„ die de gedaante heeft van een Penis met een

3, Glans voorzien , welke aan de binnenzyde
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twee Meelknopjes bevat, ieder met een kort V.

„ Draadje gehecht aan den Stamper." Afdeil.

De overigen van den Rang der Tweemanni- jioofd.

gen onder de Manwyvige Kruiden , gelyk het stuk.

Epidendrum of Boomplaag , dat veel naar de

Standelkruiden gelykt , en de Gunnera, zyn

reeds befchrceven ; maar order de Driemanni'

gen komen nog voor , de twee volgende Gc-

fla^ten, ook tot de Manwyvigen (Gynandria)

behoorende,

SlSYRI NCHIUM.

Dit is eenwyvig , als maar óénen Styl of

Stempel hebbende, met eene tweebladige Bloem-

fcheedeen zes vlakke Bloemblaadjes en 'tVrugt-

beginzel beneden de Bloem , wordende een drie»

bokkig Zaadhuisje. Het bevat de twee vol-

gende Soorten.

("i) Sifyrinchium met Degenvormige Bladen, t.

die ongeribd zyn.

DCmudnum.

I. £/>i. 27». R. I.*sd^.

rir^. II. p. 140. Sifyr. c(

a Fl. minoic coerulco. Dn
Sis. Bcimudienfe &c. Pu)]

Radice fibtoll. TouRNf,

Mm 3
JlfDESL. ZII. STVE.
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V. De vermaarde Tour NE FORT hadc dit
Afdeel;

pj^^^j-jg^ als. van de Beimudes Eilanden afkom-

HooFD' flig, Bermudiana gGnotmd en wegens de Bloem

^^^^f onder de Lelieachtigc Planten geplaatst. P lu-

xenet hadt hetzelve Sifyri7ic!num geheten.

Dat van die Eilanden -ifkOmftig is, heeft Bla-

den alï van LKch , doch- kleiner ^ groeijcnde

Biet racor dan één of anderhalf Voet hoog mee

de Stengel , die , welk zonderling is , de gedaan-

te byna heeft van ccn Blad , zynde plat en

tweefnydig. Boven heeft de Stengel een Bloem-

fCheede", ^ll^e'verfchèiJe Bloemen uitgeeft,

omtrent zeven in getal. Zy zyn wat grojccr

dan die der Violênën paarfchblaauw vaa Kleur,

lïiaar aan de Nagels do; E!o::nib:aaJjc5 geel.

In 't midden van de Bloem is ecu enkele Styl,

ïhetdrrc Mcclknopjós , die aan kleine Draadjes

hangen, boliden.

Dit is de g'TOcenc BermuUiaiia , waar ven de

Virgiijrfchc cene Verfchtiüenheid uitmaakt , s.\s

veel kkicer zynde , met Crasaehtige Bladen

,

welke op de Natmirlyke Groeiplaats byna Draad-

achtig dun voüf!.onieF , zo wel als de Stengel.

Voor 't overige is dezelve aan de voorgaande ge-

lyk , maar valt in alle opyigtcn kleiner en de Bloe-

men hebben dikwils niet dm een blaauwe Kleur.

•De Einden ryn, zo wel als in 't voorige, over-

langs geftrecpt cn de Stengel , die zig ook bo-

ven verdeelt , heeft ia 't midden als ccn uitpui-

lend Ribbetje.

(O



IV.

Deeze Amerikaanfche , Ixia met geribde stuk.

Bladen door den Heer Büiimannüs getyteld , ii-
,

heefc dezclvcn geplooid of gekreukt ea witte chifmpl].

Bloemen, ""SS*-

Ferrari A,

Een enkele Bloem uit eene Scheede, on-

dcrfcheidt die Geflagt , dat ook eenwyvig is,

of ééncn Styl heeft , met gekapte Stempels

:

zes fllöemblaadjes , die Golfachtig gekruld zyn ,
-

CD onder de Bloem het Vrugcbeginzel , dat eeo

driehokkig Zaadhuisje wordt.

De ecnigde Snort ( i) , reeds lang bekend ^ i-

geweest , heeft van wylen den beroemden Ucog- unduiata.

leeraar J. BuRMANNns , die 'er in de Ver-

handelingen der Keizerlyke Akademie een goe-

de

Enfifor

is et_ni_

bulbof?. fLUM

, 46. TOORNF. InA 38».

) Ferraiia. Sy/l. Nat. XII. Gen. I0i8. l^eg. XIII, p.

MlLL. Ic. aSo JACCI; Hort. T. «3. Ferratia Fol. Ner-

; Lanceohds, BuHM EpL Nat. Cur. 176I. p. 199. T.
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V. de Afbeelding en befchryving van uitgaf, dcïk

^'fv"" "^^"^ bekomca van de» Kruidkundigeo Italiaan

Hoofd- Ferrartüs: door wien zy was voorgefteld

•xy«. onder den tytcl van Indijche Bloem , uit den Fïo-

letten bruin, met een knobbeli^en Wortel. Zy is

nogthans van dc Kaap der üoede Hope ea

niet uit dc Indien afkoraftig. Sommigen had-

dcnze tot de Irisfen , fommigeu tot de Narcis-

fen, anderen tot de Gladiolen t'huis gebragt.

't Gewas gaf zekerlyk daartoe aanleiding, docti

de Bloem bctrokzc tot een ander Geflagt. Ook
behoorde zy niet tot de Klasfe der Driemanni-

gen , geiyk M i l l e r dagt ; maar , alzo dc

Meeldraadjes op den Styl gegroeid zyn , tot

deeze Klasfe , die de Manwyvigen bevat,

Hy h^dt den Wortel , afkonift jg van de Kaap

der Goede Hope , ontvangen van wylen den

lieer Doktor B aster , van Zirikzee ; zynde

een pl^t Bolletje , veel naar die der Ixiaqs

of Gladiolen gelykende, van buiten lichtbruin,

van binnen wit. Uit een holletje, in deszelfs

midden, kwam een Stengel voort van ander-

half Voet hoogte, ongevaareen Pink dik, over

de geheele langte mrt Piekvormige Bladen be-

zet, de laagften van vier tot vyf Duimen lang,

licht groen van Kleur. Aan den top kwamen ,

uit Scheede blaadjes , de Bloemen voort, die uit

zes Blaadjes beftondcn, drie kleiner, driegroo-

ter, aan de kanten met Franje en agterover ge-

boogen, Qp het langwerpige Vrugtbeginzel,

dat het bovcnac van het Steeltje uitmaakte

,
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hadden zy een Styl , die met zes Meelfcnopjes V.

was gekroond, en daar onder drie Stempels, De^jy**^
Kleur der Bloemen was Hemelfchblaauw en aanaoolo.
de buitenzyde vuil wit. Het VrugtbeginzeUTUK.

wierdt een driehoekig Zaadhuisje, dat driehok-

kig was ,
gevuld met kleine ronde Zaadjes.

De Heer Miller merkt aan, dat de Bol-

letjes deezer Plant dit byzonders hebben , dat

zy één of twee Jaaren kunnen over leggen

,

zonder Blad of Bloera te geeven. Mooglyk

komt dit van 'c Klimaat : want te Rome hadt

men bevonden , dat de Wortel Biesachtige

Bladen uitgaf, waar tusfchen de Bloemfteng

fproot en de Bloemen , anders van de zelfde

gedaante, vviren van buiten groen, van binnen

Violetkleurig blaauw , met donkere Frarje en

Vlakken , wordende in ruim een Etmaal geheel

zwart, en verflenzende of rimpelig famentrek-

kende , zo wel als de Meeldraadjes. In het

getal der Knopjes (j^ntherce) fcheen ook eenig

verfchil te zyn ; zo dat deeze i^lant veele by-

jjonderheden oplevert.

Mm 5
!}. DUL. XII. STUK.

y.HOOFDr
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s^üï°* V. HOOFDSTUK.
Befcliryving van eenige Lelie-achtice

of BoLPLAwTEN, welke tot de voorgaande

niet helmren , naamelyk het VVacer-Lilch of

Zwaanebloemen 5 enz,

Van andere Klasfcn. in hctSamenftel der Se-

xen , behooren tot de Lelie - achtigs of

Bolplanten nog eenige weinige Geflagten , waar

onderin de Negende, dat is onder de Negen-

raannigen , het Gcflagt van

B u T O M rj s. Zwaancbloem.

Hetzelve is het laatfl:e,en het eenigfte onder

de Zeswyvigen, dat is die zes Stylen of Stem-

pels hebben, 't welk de voornaamfte Kenmer-

ken uitmaakt,

i.^^^ De eenigtte Soort CO» «^^ar van, door gc-

othiiTJi. heel Europa op Waterige plaatfen , en by ons
Gekroond. kanten van Siooten, Vaarten ,

Ki-

(O Butomu». Syst. Nat. XII. Geu. 507. XIII. p. 319.

Gort Belg. p. II6. R. LugS. 4y, Goüan JHonsp, 20a.

Kram. .rf«/7r. 114. tl. Lapp. 139. Fl. 5««. 318,350.

HALL. He/v. 2p8. Htiv. inchoat. II. p. tti. Juncus flotidu»

major. C. B, Pin, 12. Gladiolui aquatilis. DoO. Pempt,6ox.

Juncus Cyperoides floridus Paludofus , Gladiolus paluftiis

Cc«dw Lob, /c. 80. Butomus, T0UKN7. InJÏ, 271. T. 143*
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Rivieran , Vyvers en buiten- Grafcen der Stc- V.

den, in het Water groeijende , wordt deswe- '^'^y'^'^*

gen Water - iJfch ofZwaanebloem , in 't Franfch Hooro-

Jonc fieuriy dat is Bloeijende Biezen, gehetep.sTuK.

Diis IS ook de Latynfche naam , Juncus firn-

dus, by de Autheuren gemeener dan Butomus,

eerst door C^esalpinus gebruikt , onder

welken de vermaarde T o u r n e f o r t een Ge-

flagt daar van gemaakt heeft , in zyne Klasfe

van Planten met eene Roosachtige Bloem.

IFater - Gladiolus is deeze Plant ook van fom-

migen geryteU, Wylen de Leidfe Hoogleeraar

A. V A N R O Y ê fj' hadtze tot de Lélieachtige

Planten betrokken

De Wortel is Vezelig , doch de onderfte Blad-

fcheeden geeven een foort van Bolwortels aan

dit Gewas, dat in Switzerland zeldzaamer .1 in

in Duitfchland is, zegt H aller. Het heeft

zeer lange driekante Biesachtige Wortelbladen,

tusfchcn welken een régtopftaande Stengel fchiet,

van meer dan een EHe lang. Op den top draagt

die een ficrlyke Kroon , van veïle DIoemeu, welke

elk een byzQEdiX->Srt:e.lrjp.-iwbbttTr1n een ge-

meen Stoppelig Omwindzel. De Bloemen zyn

dubbeld driebladig, met de driebuitefifteBIaad*

jes fm?lst, de binncullcn breedst, gelyk in de

meef^e Lelieachtigen. Haar Kleur is uit den

paarfchen Roozekleurig , doch men vindt het

ook

(*} Planta hïc in Syft. Natutali fub Liliiceis omniflO com-

prchcndi debet. LiNN» FL Lapp. p. Ilo.
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V. ook fomtyds met witte Bloemen. Daar binnen

AF^EL.^yp vervat negen Meeldraadjes , omringende

Hoofd- het Vrugtbeginzel , dat uit zes geftylde Scheed,

jes beftaat , die een ztshokkig Zandhuisje fa-

menflelien, waar in veele kleine Zaadjes. Van

't Vee wordt het Loof, misfchien wegens de

bitterheid, verfmiad (},

Verfcheide Soorten van het Geflagt van Oxd-

lis 9 dat ik Klaver - Zuu-ing genoemd heb, zou-

den ook, wegens den Bolachtigen Wortel, hier

kunnen behooren ; maar de Bloem verfchilde

te veel van de Lelieachtigen ; dea ik alle de

Soorten van dat Geflagt by elkander heb be-

fchrceven (f).

Des volgt dan hier, uit de Elfde Klasfe^

bet Geflagt van

Gethyllis.

Waar van , boven en behalve het getal van

twaalf Meeldraadjes en een enkelen Styl of
Stamper , de Kenmerken beftaan in een zes-

deeligc BIccm , die mt een Bloemfchecdjc

voortkomt , en de geftalte der Crocusfcn

heeft , maar met een zesvoudige inplanting der

Meeldraadjes , en het Vrugtbeginzcl , dat een

driehokkig Zaadhuisje wordt , onder de Bloem.

De

() Armentii non placet. Hall. uts.

(T^ Zie II. D. Vlll. STUK , Wadz. 65+, enz.
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t)e eerigfte Soort CO fcbynt eene nieuwe V."

Kaapfe Plant te zyn, allcenlyk in de ClifFonfe^''^^-'

Tuin gebloeid hebbende, en by geen Autheu-fjoop^^.

ren bekend. Dezelve geleek zeer, zegt LiN'«tük.

teltje , met veele Liniaale Blaadjes , van een^

Vinger lang. Aan den Wortel was, binnen

de gemeene Scheede der Bladen , een witte

Bloemfcheede. De Bloem hadt het Pypje lan-

ger dan de Bladen , een witten zoom en wit-

te Meeldraadjes , met geelachtige Knopjes.

De Vrugt zat binnen de Bloemfcheede verho-

len.

Nu volgt nog uit de Drie - en - tw-ntigfle

Klasfe, welkè de Veelwyvigen (Polygamia)

bevat, het Geflagt van

Chrysitrix.

Deszelfs Kenmerken zyn , tweederley Bloe-

men op byzondere Planten, de eene met, de

andere zonder Vrouwelyke dcekD-<i>iP^vfugt-

baar. De Tweeflagtige Bloeïnheeft een twee-

kleppig Kafje , en beftaat uit veele Borftelige

Vezeltjes, hol zynde, en ieder een Meeldraad-

(I) Gethyllii. Syyf. /

j67.H.C/?y.49MiüHM. H. Cap.Predr.ii.

XllL p.

II. Dsii.. ZII, Stuk.
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V, je influitende. De Styl is enkeld, en ontbreekt

Afdeel, gghgei Mannelyke Bloemen , die anders

Hoofd- eveneens zyo,

sTüï. De eenigfte Soort (i), hier van, is door den

I-
. Heer K o e n i g aan de Kaap der Goede Hope

^liniiu ontdekt en waargenomen, 't Is een overbly-
Kaapfe. ^^^^ t>iantje , dat de geftalte van 't Sifyrin-

chium heeft , en daarom zekerlyk hier t'huis

behoort. De Bladen zyn Degenvorraig , eiFen ,

een Handbreed of een Voet lang. De Stengel

,

naar een Blad gelykende, is famengedrukt Vlie-

zig , en heeft aan 't end een Bloemfcheedj&j

dat tweekleppig is, inet het ccne Klepje regt,

als een verlanging van de Stengel ; het andere

laager, gaapende, Eyrond. De Bloem, voorc-

komende uit den anderen bovenrand der Sten-

gel , is als een getopte Bondel van Gouden

Borftels, in een Kraakbeenige Bloemkelk ver-

Co ChtyGtiix. Nat, Veg.

In 't volgende XIII. Stuk, zullen de Gras-

planten , het Koorn en dergelyken , enz. bt-

fchreeven worden^

BLAD-
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AfFudil.

Ajuin of Uljen.

(lange Spaanfche)

Akker -Hyacinth.

Aletris.

Aloë Africana, 40:

Aloë Hyacinthoides.

Aloë Uvaria;

Amaryllis.

Bafterd-Narcisfen.

J3eenbreekend Kruid.

Beer of Honds- Knoflook. *."t 1 ,
,

Belladonna. I73 Hareky

(Kleine) 174 |
Heil

Berg-Colchicum,
Berg- Look.
Bies- Anjelier.
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L A N T E N.

uif-EIyacin 399

Fritillai ia of Ki evi tsbloem.2^4

Haanekop.
Haazei. klokjes.

. (CrinuK)

Bofes - Kirttctjcy.

208 I
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,

iS^^^y^ 398
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,

taanfche> 322, 376
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(Muskceiende) 394
(NederlandfcheOsfiP
(Orientaalfche) 37(5

(Peiuviaanfche) 321

(Roomfche) 393
(Spaan fche) 37°
(Tweebladige) 324

Hyacinthen. (Gewoone) 374
Hyacinthus Afric;

Krul - Leliën. (Breedblad-

ge) 241
(Geele geftip-

pelde) 239
(Roüde; 236
(Smalbladige)! 34

Kullekens-Kruid. 4CS
Kulletjes.' Welriekende) 507

Florentina.

Perfica.

Sufiana.

369

ït. Jans Look.
Jonquiljes.

Jufürtjes iii 'r

Lancafter-AfFodil

Landlook.
Leeuwcnblad. 3

Lelie. 2

(Alexandrynfe) 3

(pragtige Ceylonfche)2
(Japanfcbe) 2

(Perfifchc) 2

(Roede) I

Leliën (Roode) 2

(Witte)' i
:iics van Kalvarie. 2

Lelie - AfFodillen. 4
Lelie -Hyacinth. 3
Lelie " Narcis. i

(Afrikaan fcbe)i

^Amarvlüs- i,

(Indifcbe Bol.

354

Keizers - Kroon. 247
Kievitsbloem. 240

(Pyreneefche) 252
Kievits-Eijeren. 253
Klokbol. (Bulbocodium.) 182

Knoflook of Knoplook. 195
Koninginne- Lelie. 174
Kon in - Kroon- 248
Koraalv/ortel. 505
Kroon Imperiaal. 247
lüuisbloem- 479

j
Leliepraal

Lieve Vrouwe Hand« -48?
Liliaftruoa, qjg
Lifch. 6<
Look. (Allium) jS?

(Alpifchc) lyo
(Egyptifch) der Wil.

dcrnisfen. 22

1

(ïamine) Knoplook.

(VVijdc)Hondtilook.3o^
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blad. 522
Methonici der Malabaar.

McX'.kaat fche Lelie. i74

Moly. (Allerkleinst) 227
(Breedbladig) 21 y

(Indifch allergrootst) 179
Muscari, 394 1 399

N.
Naakte Wyfjes. 124.

Isiagelnloemen 375
Naêt-Minnaares. 364
Narcis. (Ambonfche) 152

(Japan fche) 175
(Laaiblüemise) 342

Narcisfcn. J3o

(Bekerige) 138

(Geele) 132

{.Tweekleuri^O «34

(Welriekende) i35

(Witte) 131

Narcisfus Jacobajus. 169

Narcheduui. 353

Oever -Standelkruid. 518

Ütchis of Standelkruid. 451
Ornithocalum Alexandri-

Vulgare.

P.

Paas-Lelicn.

Perfi.ianfcbe Iris.

perfifche Lelie.
•

Phalangium. 3*- )

Pinkfterbloemen. 77

1

Prey of Parey.

Saffraan. 9
(Wilde of Vfld-) 437

Salep- Wortel. 47

1

Satyrion. 493
Slanjr Look. 190

Spaan fche Jenette. I39

Spatwortel. »5^

Spinnenkruid. 344*349
SpinnekopbloemigeOrchis 524
Squllle. 31S

Stinkende Lifch. 75

Sultan Sambach Lelie. 230

Sufunna- Bloem. 458
T.

Tros - Narcis. UJ
Tros - Narcisfen. 139
Tuberoos. 3<3

(Alrikaanfche) 16^

Tulpen. (Gewoono) 270
van Goudeba. 25^
fLaate) 279
(Vroege) 27»-

(Wilde) 267
Tutpen-Hanilel. 280

Uijen.of Ajuin. nS
Uurwerk van Flora. 34ö
U varia. ^06
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Witte Leliën. (Westindi-

fche)

Wittcrtje.

Woldraïgende Bol. 321 ,

Wyngaards - Look. :

Xiphion.

Veld - Ajuin. j

Veld-SafFraan, i

Vlinderbloem. i

Vogelmelk, ( OrnitUga-
luin) :

(Wit) :

Vogelnest. i

Vosfe- Kul latjes. /

Vrouwefchoen. '

Vyfwouters of Pepels. 477 I Zee - Ajuin,

W. I Zee -Leliën,

Water - AiFodiUen. 3S4 Zee - Narcis.

Water - Lelièn. 7Ö Zomer - Zotjes.

Water -Lel7. 97 Zots -Ballen.

Water- Lifcb,(Bloeijende)5 55 Zwaanebloem.
Weegluizen - Kruid 78 | Zwaardekruid.

DRUKFEILEN.
Bladz. 15. Reg. 8. Lees Ixii.

as?» — 2. — nederhangen,

572. 22, — Voorts.

277. Aaatek-, — i^v^jJiu

381. •—
• monopetali.

423. Rcg. 25. — Bolplant.

440. — 7. —. Oxjmel.

469. — 2- — wurden.

542. Opde kant en Aant.— Ophrys:

RE-
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GE SLAGTEN.
AWium.
Jljiroemeria.

Amaryllis,
Anthericum,
AntJwlyxa*
Aphyllanthes.

Arethufa.
Asphodelus.

Callifia,

Chryfimx.
Colchitum.

Commelina*
Crinum*
Crocus.
Cyanella*

Cypripedium,

Erythronium,

Fritillaria. Bladz. 246

Galanthus,

Gethyllis.

Gladiolus»

Glonofa.

Hamanthus, . 117
Helonias, . 445
Hemerocallis, 440
Houttiiynia. 44.8
"

' 36S
ypoxi

Leontke,
Leucoium,
Lilium,

Matfonia*
Melantbium,
Moraa*
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REGISTER.
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I

Serapias.

Sijyinchium,

130 Sparrrnannia.
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Trülium.

Tulbagia,

lulipa.

1 Uvularia.

114 I

363
I

I
Pieusfeuxia,

493
1

315 j
Wachendorfia,

De Plaafcn zyn dus ingevosgcU

Plaat LXXVII. tegenover Bladz, 17
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LXXTX. 49
LXXX. — —. 91
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Lxxxir. lai

LXXXIII. 335
..... LXXXIV. 371

LXXXV. 423
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