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^^eo^y^lNHOUD VAN DIT STUK.

rr F D E JFDEELING.

De bolplanter

L HooFDST. De Eigenfchappen der Bol-

planten in 't algemeen en die der Bloem-

bollen in 't byzonder;als ook de hoeda'

nigheid der Lelieachtige Bloemen. Bladzi «

II. HooFDST, Befchryving van de Drie-

MANM«K Lelie- OF BOLPLANTErf ^

dat is , die drie Meeldraadjes hebben ;

gelykde Gejlagten van Crocus , Ixia,

Gladiolus, Anthoiyza, Iris, Commc-

lina, enz. ——. %

IlL ïioo?ï>%T, Befchryvingvan de ZziUkH'

WIGE BoLPLANTEN, tot welkendiNat-

éisfen, Leliën, Tulren, Hyacinthen,

Tuberoozen en andere Lelieachtige ^ zo
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i. in ah uithemfche\ geïyk de verfcheide

Soorten van AfFodiDen, Ajuin, Look;

de Amaryllisfen of Lelie- en Tros-

NarcisfeD , Haemanthus , Crinum en

veele andere , zo Kaap/e als Oostindifche

Bloemen y van ongemeene fraaiheid ^ be*

hooren^ Eladz, 117

IV, HooFDST. Befchryving der Makwyvi-

GE Lelieachtige of Bol plaïsten;

der genen , naamelyk , wier Bloemen de

Meeldraadjes of op den Styl zittende 5 of

op eenigerley manier éaav mtdQ vereenigd

hebhen ; als daar zyn , de verfchillmde

CeJlagtenvanStandelktuléendergelyken, 45'^

V. HooFDST. Befchryving van eenige Lel i E *

ACHTIGE of BOLFLANTEN, welke tOt

de voorgaande niet behoren , naamelyk

/?ef Water -Lifch of Zwaacenblcemen,

en%, 554
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AANWYZING der PLAATEiN^^
en der Bladzydeö,

alwaar de Figmun aangehaald of befckreeyen worden.

Plaat LXXVII. Afheeldiag van Drie-
MANNicfi Lelie- of Bolplan-
'^^^' • tegenover Bhdz. tj

Fig, I. IxiaCor'^mbofa,{GQtMUQ) ZieM.ig.
a. De Bloem vergroot,— 2. Ixia Scillaris, (Hyacinthige) bh 2$.
b. De Bloem vergroot.

3. Ixia Grandiflora(Grooib[oemigQ) hUig.

2uiit.T LXXVUL Afbeelding vaoDaiE.
MANNiGE Lelie, of Bolplan-
TEN. —

' -^ "-^ 23
Fig^ I. Ixia Secunda, (Eenzydlge) n^ .«^— 2. Ixia Tubulofa, (Pypbloeinige) hl. 35*— 3. Ixia abbreviata, (Kortftylige) hl, 4/— 4. Ixia Campanulata, (Klokbloemige)

-&/,
42".

Plaat LXXIX. Afbeelding van Dr i e-
MANNJGE LeUI:- OF BoL*
PLANTEN.

Fig, I. Gladiolus recurvus. (Omgekrom-
^'^ • W.49.— 2* Gladiolus Liliaceus.(LQ\iesichtigQ) W. 55,— 3. Antbolyza Caryophyllacea. (Anje-

^''^^' • R(J3.

Plaat LXXX, Afbeelding van Drie-
MANNioE Lelie- of Bolplan-

* 3
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fi^» f. P'iéutfeüXtaJrifiaU (GeBaardéJ B?. gi:

•— t. Phalangium Spicatum (Geaaird.) i?/ 115,

a De Bioem aanmerkelyk vergroot,

•i— 3 Anthericum Bulbine. . &/. 3S3.

Een Bloemblaadje met het Meel-
draadje.

Plaat LXXXL Afbeelding van Zes.

MAi^N*GE Lelie- of Bol-

planten, tegenover Bladas. 129

Fig, i« Fabricia Stellata
; (Gefternde.) hL 1 2p*

Deeze en alle de voorgaande

zyn Kaapfe Plantgewasfen.

<— 2. Cmj Aftaticl Flos : de Bloem

van de Bolzaadige Haak -Le-

lie. . li isf.

•»"^3, Crinum anguftifoHum (Smalbla-

dige.) . bL 165.

Waar van de Bloem vergrooj:

by A is afgebeeld,

Dèéze beiden zyn van 't Eiland

Java in Ooftindie.

Plaat LXXXIL Afbeeldlog van Zes-

manmigeLelïe-ofBolplan-

TEN. " .— i8i

Fig, I. Amar^lHs dubïa (Twyfelagtige)

van de Kaap dtr Goede Hope. hL i8l.

•»— 2. Liiium yaponicum (Japarfche

Lely- Bloem.) . bl, 245.
*—

. 3. Ornithogalum dubium (Twyfel-

^hüg Vogelmelk) vao deKaap.Z^i. 309.

O'* TlAAt



Plaat LXXXIIL Afbeelding van Zes*

MA > NICE L^XIE- OF BOLP AN-

TEN» • tegenover Bladz. 335

Fig, I. ^sphodelus CerngfuS' (Bladerkroo

nigeikfFodil ,) Een nieuwlings by

my uit Kaapfe Bollen gebloeid heb-

bende Plant , dus van my genaamd

en omftandig befchreeven. bl. 336 , enz

.

Plaat LXXXIV. Afbeelding van Zes.

MAi^NiGE Lel E- OF Bol-

planten. . -
.. 3^1

Fig, I. Hyacinthus viridis (Groene Hya-

cinth) v^n de Kaap. M, 372.

—- 2. Jletris Japonka» Een aartig Ja-

panfch Kruid. hl 41^.

Plaat LXXXV. Afbeelding van Zes-

wans» lOE Lelie- of Bolplan-

tên. . « —r— 453

Fig I Bloemen van óeMasJonia, eene

nieuwlings . door den HeerTnuN-

BERG , dus genoemde Kaapfe Plant,

uit de Hortus Medicus alhier , Let- '

ter b. c. , hU 424.

- — 2, Het Melanthium Spicatum van

den K'vjgleeraar D, van Royen 9

door LiNN-ffi: js Sparrmannia ge-

tyteld , tot de Tweehuizigen of

Veelwyvigen behooren de. M. 430.

De Bloem van deeze Vrou-

f
welyke Plant , ziet men eens in

middellyn vergroot by <^ , en die

der Mannelyke of Tweeflagiige



by , vyfmaal in Afmeetingen

groüter.

>— 3» Een Plantje, datdriemannigisof

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

bende , en Hoiittuynia door my
geheten hL 448.

De Bloem van 't zelve is by e

vergroot.

Plaat LXXXVI. Afbeelding vao Man-
wïviGE Lelie of Eolplan-

TEN. '

^ig. I, Orchis hkornis (Tweehoornig

Standelkruid. il, 455.

'
"^ '*'2, Orchis Cornuta (Gehoornd

Standelkruid.) . hl' 455.

«—% 3, Satyrium Capew/f (Kaaps Zakjes-

Bloem.) . bh $01

Deeze drie zyn allen van de

Kaap gebragt ,en de Bloemen vindt

men by a , b, e, met aanmerke-

lykG vergrooting, afgebeeld.

455
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BESCHRYVING
DER

PLANTEN.
Vr FD E AF DEELING.

De BOLPLANTEN.

l h o o f d s t u k.

Dg Eigenfchappen der BolplAnten in t
algemeen en die der Bloembollen iii 't byzon-^

. der; ah ook dp hoedanigheid def Lelieachtige

Bloemen.

^^^^ol^ens myne Natiiurlyke Methode

% \j if maaken de BoLPLAKTEN de Vyf*

^ ^ H de Afdeeling uit, Deeze fchikking

^>^)®ÉI rast op de voorftelling van den Heer

LiNNiEUs 5 door wien de Leliën^ met Bol-

wortelen ^ als Hovelingen worden aangemerkt

in het Ryk der Planten , pronkende met heer-

lyke Staatie-Kleedereüf enz (^). Koning S a*

LOMO was in alle zyne heerlykheJd niet zo

prag.

(*) zit *t lU DisEts , I. Stuk nn decsfi Nasuurlyis

A
H. DESI,. ZII. SIOH.



jg EiGSiq SC HAPPEN
V, pragtig opgetooid als de Leliën des Velds f*).

^Afdkel.
jy^ Bolplanren , in *c algemeen ; gelyk de Leliën

,

HooPD- Tulpen, HyaciDthen , NarcJ^fen en anderen,
STUK» maalden , inderdaad , het voornaamfte Sieraad

der Bloemhoven uit.-

De Men onderfcheidtze, doot h^zten Bolachttgen
Boiwortei.

^^^^^^ , van de andere Kruiden» Deeze is ,

volgens de fchrandere aanmerking van onzen

Ridder , de Winterwooning van hec jonge Kruid

,

dat daar in voor uiterlyke belediging of kwet-

zing 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 boog. Hy is by fommigen uit

veele op elkander legerende Schubben famenge-

lleld, gelyk m de Lellen, by anderen uk een

vaste of vleezige zelfitandigheid beftaande ,

gelyk in de Tulpen ; maar dik wils in een me-
nigte bekleedzels fplytbaar

, gelyk in de Hya-

cinthen, doch inzonderheid in de üijens, Prey

en dergelyken.

Dit zyn de eigentlykö BolworteIen> of Bol-

len , zogenaamd; by welken LiNNiEus ook

zodanigen gevoegd heeft , die uit een reeks

van famengefchakelde Plaatjes of Schubben

beftaau: gelyk dit plaats heeft in de Orohanchs^

Martynia en Adoxa , welke Kruiden , als niets

hebbende datze tot deeze Afdeeling betrekken

ZO\x , zo wel als bet Tmdwort^l , deswegen

Dol



dns genaamd; reeds befchreeven zyn. Ik breng V.

hier, veeleer, ook de zodanigen t'huis, v^rje-^^^EEÈ*

Wortel knobbelig is en de Bloem Lelieachtig, Boofd.

gelyk de Iris , Jsphodelus en anderen ; zo wel stus»

als fommigen , die alleenlyk Vezel ige Wortels

hebben , wanneer de Bloem dezeiven hier toe

fchynt te betrekken ; gelyk de vermaarde TouR-

JSEFORT ook de zodanigen tot zyne Klasfe van

Lelieachtige Planten heeft gerekend te behooren.

Eene eigenfchap , welke de Planten vandeeze Eni.dck

mync Afdeeling allermeest verbindt 5 \s édlzyf^^'^f^^^''

door het opfchieten uit dea Wortel van byna scheuten»

alle de reeds befchreevene verfchillen» 't Is

iedereen bekend, dat de Hyacinthen, Tulpen,

Crocusjes , enz* uic den Bol een fpitfe Scheut

maaken, d\Q zig allengs verheffende de Stengel

of Bloeraiteel wordt» Andere Planten geevea

twee Zaadblaadjes uic, welke zig aanflonds van

één fpreiden , gelyk men dit duidelyk in de

Erwten , Boonen en andere Haauwgewasfea

ziet. Ik heb daar van voorheen omflandig ge-

fproken , en hetverfchil tusfchende Zaadblaadjes

en Zaadkwabben aangetoond (*J. De onder-

fcheiding der Planten , in dit opzigt , is van

zo veel gewigt , dat daar op het geheele Kruid-

kundige Samen (lel van den beroemden Hoo^^-

leer A. vak Roïen rust (f). Ook heefc

onze Ridder daar van den grondflag gemaakt

zyner

C*) 2;i6 ir. DiELS, ï. StöKj bladz» Ii4-I2t§

(t; Zie 't zelfde , Ma^z. 199 > ao®»

A a
n. DiEï., xiï. STIK.



4 De Eigenschappin

V. zyner Natuurlyke MeihodCi welke ik grooten-
Afdeel deels, in deeze myce befchryving der Planten

floo*FD" volgens zyn zo beroemd Samenftel der Kruid-

«TüK. kunde , gevolgd heb p).
Dieenkelde Zaadblaadjes nu, uic hoofde van

welken deeze Planten Monocotyledones geheten

worden, hebben alleenlyk plaats in de Falmcsy

Lilia en Gramina van gedagten Leidfen Hoog.

leeraar , volgens wiens Samen del tot nog toe

ook de Planten in onze Amüerdamfe Kruidtuin

gefchikt zyn. De Grasplanten onderfcheiden

zig van zelf, en behooren baarblykelyk tot onze

volgende Afdeeling. De Palmboomen heb ik

reeds in den aanvang deezes VVerks, als een

uitmuntend en geheel byzonder ilag van Ge-

wasfen , dat zelfs den voorrang van de andere

Boomen verdient , voorgefteid. Maar tot de-

zelven hadt gezegde Hoogleeraar Planten, zeer

weinig naar dezelven gelykende, alleenlyk om
dat zy ook zekere Bloem- of Vrugtfcheede

QSpatha) hebben, ofwel llegts wegens de manier

van groeijing, t'huis gebragt» Dus betrok zyn

Ed* daar toe niet alleen de Pifang of Banannen

en de veelerley Gember- of dergelyke Planten

,

maar ook de verfchillende Geflagten van Kalfs-

voet , Speerwortel , Slangekruid en anderen reeds

befchrceven 5 buiten en behalve de Drieman*

aigen , Iris , Gladiolus , Sifyrinchium , Ixia ,

,Kyris en negen Geflagten van Planten , tot

(*} Zk IL Deels U Stük, bladz* 2{5 , eiu»



DER BOLPLANTEF. ƒ

de Manwyvigen behoorende , waar van de Orchif V,

en dergelyken de voornaamften zyo. Deeze ^^^^^^

laatflen heb ik, benevens cogceoige weinigen, Hoofd-

die naverwant fchoenen te xyu met onze Af-s'^^^Ko

deeling, hier t'huis i^ebragt.

De Lyst is voorheen gegeven f*) : en uic

dezelve blykt, dat van my hier zullen befchreeven

worden byna alle de genen , vj^elke in de zeven

Natuurlyke Rangen van örchidecB , Enfatce ^

Tripetalodecd i Defiudatce ^ Spathacece^ Coronarm

en Liliacecsy door den Ridder vervat warend^.
Ook komen 'er de meeüe LiUci» in, van den

Heer vANRoYEN^en byna alle die derKiasfe

van Leljeachtige Planten by T o o r n e f o r t«

Des myne Afdeeling, in deezen , aan de be-

paaroing taamelyk voldoet.

Ik moet alleenlyk nog iets zeggen , ten opzigt De Bioe».

van de Wortelen en Bloemen. Bolplanten heetcn ^ *'

de meeden, wegens den Bol , die, als gezegd

|s, het jonge Plantje, Scheutje of Kiempje in-

iluit. Dewyl men in de Erwten en Boonen niet

alleen , maar ook in allcriey Zaaden , het toe-

jcomftig Gewas reeds ia 't klein , of als in mi-

niatuur , en in de Knoppen der Boomen zelfs

de Bloemen , ja de Meelknopjes cloor 'c Mi-

kroskoop ontdekt (4.), zais 't niet te verwonde»

ren,

i*) zie *t voorg, Xf. Stuk, bladt. 4&z.

^t) Zie II. D. I. Stuk, bladz. 177-179.

(4.) Vid. Obferv. Micreicopiquei du Baron DE GLEictfEN.

^euc 177^ 9 FoJ» Seót.. VL da Getmc Sc pag, lu Tab* IX ,

X,Xï, XII.

M. DEEL. XIL STIfXf



De Eigehschappen

A?DEEL.
1.

Hoofd*-

ren , dat men van ouds' reeds in de Bollen een

fchets vernomen hebbe van de Biocmplanc,daar

in verholen. De ontwikkeling van dat Kiecipje.

vereifcht vogtigheid , welke de Bol in 't eerst

,

doorgaans , genoeg in zig befluit , om eene

Scheur te maaken ; gelyk men die 's Winters

in de Tulp- en Hyacinthen - Bollen en anderen

waarneemt. Ja fommigen , gelyk de Golchi-

cums, maaken buiten den Grond zelfs Bloem
\

doch aüderen hebben daar toe bet behulp der

Wortelen noodig , die in eenigen zeer dun , korc

en Vezelachtig 3 in anderen dik^ lang en fappig

zyn. Van óit laatfte geevcn de Hyacinthen

'ons een voorbeeld; waar uit tevens blykt, dat

die Wortels zekerlyk influrpende Werktuigen

zyn, gelyk de Wortels van andere Planten (*).

De Bloembollen, voor 't overige, zyn van

veelerley figuur. Men vindtze byoa Kiootrond

,

gelyk io de Hyacinthen j van boveo^ zo wel

als van onderen platachtig 5 gelyk in de Impe-

riaal of Keizers -Kroooen; langwerpig en van

boven fpits ,
gelyk in de Tulpen en anderen.

Sommigen beilaan als uit twee Bolletjes boven

elkafider , gelyk in de Crocusfen , of uit twee

balfronde ^ wederzyds , waar tusfchen de Sten-

gel uitfchiet ,
gelyk in de zogenaamde Kievits-

Eijeren. Ook vindt men 'er, die naar een

Hondstaod gelyken 5 in de Plant van dien naam.

Meestal

(*) Zia myn I* DEELS 3 h Sïü^ van éicze Natmrlyki.

Mijlme^ bladz, 15),



Meestal zynze met een byzonder Vlies, van V;

verfchillende Kleur , paarfch , roodachtig of ^^^^^^«

geel , en ook wel graauw , bekleed ; doch Hoofdi*

fomtyds naakt , als in de Leliën, enz; stuk.

De Bl< em deezer Planten js, in 't algemeen, Leik*

Lelieachtig , dat is , zo T o n r n e F o r t dezelve ^^^^^^^
'

berchryfc , „ ©f uit zes , zelden drie Bloem-

,, blaadjes beftaande, of zesdeelig ingefneeden.

3, Haar is eigen , dat de Stamper of Kelk

j, overgaa tot een Vrugt of Zaad huisje, altoos

„ in drie hokjes of Celletjes verdeeld. Zodanig

„ zyn de Bloemen der Tulpen, Hyacinthen ,

2, AfFodillen , enz. die Lelieachtig genoemd

„ worden, niet alleen, omdat het grooclte deel

,jj derzelven eenigermaate naar de Leliën ge-

„ lykc , maar ook om dat zy altoos een drie-

„ bokkige Vrugt , gelyk de Leliën , agterlaa-

^, ten (*}.»'

Myne Afdeeliog begrypt vooreerst de zoda*

eigen uit de Klasfe der Drienmnnigen , waar

van negen Geflagten; ten tweeden uit de Klasfe

der Zesmannigen , waar van de meefte en meer

dan dertig Geflagten : ten derden , behalve

het Standelkruid en dergelyken, uit de Man-

wyvigen van de TwiDtigfle^ nog drie uit an-

dere Klasfen en dus elf: 'c welk voor deeze

Afdeeling, in *t geheel, mee de bykomende en

ingevoegde , by de zestig^ Geflagten maakt , die

ik nu gaa befchryven.

JL HOOFD*

C^) ToüSNF, Itiji. Kd Ueri. p. 34 JS

A 4
II. DEEL» XII. STÜ«.»j



t D R I E M A N N I G E L E L i £=.
'

V*
, _

II.

Süx^ ïï* H o o F D S T ü K.

Mefchryving van ^e D r i e m A n N i g e L e l i f^

OF B o LF L A N T E N , düt IS ^ die drie Meeh

draadjes hebben ï gelyk de Gejlagten van Crocus ^

Ixia, Gladiolus, Antholyza, Iris» Cammelii

tia, enz-

Ik zal myn hoofd weinig breeken , om de be«

naamingen van deeze Bloempïanten te ver-

duitfcheD. Men kent dezelven , meestal, m
^t algemeen , door geheel Europa, *t zy zondei?

of met eenige verandering van Tongval, by

de Latynfche of Griekfehe Krttidkenners naa*

men; gelyk in 't byzonder blykt in het hie?

eerst voorkomende Geflagt ; naamelyk

C R o C ü S^

Da Kenmerken zyn , een Bloem , die zig

als zesbladig voordoet , doch alieenlyk een

Trechtertj€ is , in zes deelen gefneeden , opgeregt

gaapende. Het Vrugtbeginzel, daar beneden,

m een eenbladig Scheedje vervat , heeft eec

Styl , zo lang als de drie Meeldraadjes , en

deeze Styl verdeelt zig in drie lange omge«*

, boogene Stempels.



Tot deeze bepaaling behoorc dat Plantje, V.

welk de gewoone Saffraan uitlevert. Hetzelve Afbkeï,;

niaakt de eenigfte Soort uic, waar toe de zoge- Hoofi^I

naamde Croeusjes onzer Bloemtuloen als Ver-sTUH.

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

onderfcheidtze by den naam van Herfst - Crocus , Saüvus,

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

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

die geteeld wordt , niet alleen in de Zuidelyke

deelen van Vrankryk, in Griekenland en Italië,

maar ook in Switzerland , in Ooftenryk en zelfs

in Groot Brittannie. De Ridder fielt haare

Natuurlyke Groeiplaats in Thracie ^ op Rotfen

in Portugal en de Pyrececn* Daar, immers,

groeit een Wilde of Berg - Crociis , die de Bloem

van deTamme, doch bleeker heeft, zo Clusiüs

aantekent.

Men plant de Saffraan by geheele Akkeren

uit jonge Bolletjes voort , niet uit Zaad , zo

R A Y aanmerkt : des de bynaam 5 van C. B a u-

HiNüs ontleend, weinig ftrookt. Evenwel

kan zulks goed gemaakt worden , dcwyl men
die

fi) Crocus SpathS univalvi B,adicali , Cotollx Tubo lon-

gisfinio. Syfi, Nas. xil. Gen. sj. P^eg, Xlïi. p. 75. Crocna

Flore Frudui impofito , Tubo longisllmo. R. Lugdk 4i*

II. Ups, 15. Mat, Med, 17. H. Cliff: i3. «5, Crocus Au-

tumnalis fativus. MoRis. Hi^^ II. p. 335. S. 4' T. 2» f. !
Crocus fativus. C, B. Pin, 65. Dod» Fem^t, ai 3* LoB. Ie,

til, fi^ Crocus Vernus latifolius. I-Xï. & I-VL C, B.

^in, 65 , 66, DOD, Pempt, 214, a55. LOB. Ic^ 139^ H©»

As
II, DEEI,. ZII, STDSt



lO D R I E M A N N 1 G E L E L I E^

V. die Bolletjes 5 als zaaijende , op de Akkers of
:Afdeel

jjj ^g Tuinen ftrooit of plant (*J. Om 't vier-^

Hoofd» ^e Jaar, zegt Iabek nemowt, graaft men
6TÜK, in 't 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 fteekt. Men achtte de Saffraan ^ die

by Weenen in Ooftenryk geteeld wordt, niet

minder dan de gene , die in Italië groeide

»

volgens Matthiolüs; doch de gene, die

wy gebruiken 3,
komt hedendaags uit Vrankryk,

alwaar zy meest valt omilreeks Lyons, als

ook in Languedok en Provence. Niettemin

wordt zyin Engeland ook uitmunten ie geteeld,

en zo menigvuldig 3 dat zeker Diürikt, in 't

Graaffchap Esfcs , deswegen den naam van

^affron ' Walden , dat is SaiFraanwoud, voert»

Kier dient dit Gewas ^ als 't 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 Jaaren lang , zonder Mesten , zeer goede

Gerst voortbrengt (f).

De Volgens de befchryving van den grootea

g^|[;^^^^"Kruidkenner Ray, hetfc de S.ffraao een Bol-

wcrteltje , van grootte als een Hazel- ofWalnoot

,

met een gryzen of Afchgraauwen Bast van buiten

bekleed

f*) Seritur Radicis Bulbo. PLtn. Scritur autem depofitis

Radicum Bulbis Ray.

Ct> Zie de Befchryving van Groet • Brittaanie ; Teginvj»

StAAt ; lU D. bl^ ij^
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bekleed en van onderen gehaaird met veele V.

Vezelen De Bladen, vyf of agc in getal /^^^f^*
zyn van een Handbreed tot een Span larg ,Hoofd-

zeer fmal en geftreept. Daar tusfchen fchietSTUK,

in de Herfst een kort Stengetje , met ééne

Bloera 5 die als uit zes roodach:ig paarfcU

blaauwe Blaadjes beftsat, in wier midden zig

zes Draadjes vertoocen; drie regtopitaande met

geele Meelknopjes , de drie overigen een weinig

laoger dan de Bloemblaadjes, zo datze buiten

de geiloötene Bloem reeds een weinig uitfteekea

en als dezelve open is ter zyden uit hangen.

Deeze laatiten zyn van bovea breeder dan

om laag, met byna onvjgtbaare Tandjes op zyde

,

Oranje- of V^uiirkleurig uit den geelen rood , en

maaken ingezameld, een vv-einig gedroogd zyn-

de , de Saffraan der Winkelen uit.

Deeze Drogery, wier Iterk afverwende geele

Kleur, Geur en Smaak, ten overvloede bekend

is, bezwaart 5 in groote veelheid gebruikt zynde,

het Hoofd en doet Üaapen , doch by weinig

tevens in een trekzel van Thee genomen , weke

zy de Geellen op , en doet dikwils de Hoofd-

pyn of bedwelmdheid overgaan. De Oudea

plagten veel gebruik te maaken van Saffraan*

water en Saffraanwyn , laatende de Saffraan zelf

in openbaare byeenkomften ftrooijen, tot ver-

frisfchinge. Men schtze in de Geneeskunde

Zweetdryvende , Harcfterkende , Windbreeken-

de en tegen verfcheide, zo Borst- als Hoofd-

kwaaien , dienftig. Haare PynUillende kragt is

dikwils
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V, dikwils waargenomen , en ten dien einde worde
Afdeel.

2jy^ 20 wel als tot rypmaaking van Gezwellen,

HooFD^ onder Pappen gemengd, of op zig zelve, met
fTUK. Wyn of Water , tegen de Pynen der Kraam*»

vrouwen , op het Lyf gelegd ; terwyl zy tevens

den Brand verzagt en de inwendige Rotting

vrederftaat» Men heeftze ook , ter bevorde-»

ringe van den arbeid in een Jnoeielyke Kraam ^

met gewenfcht gevolg ingegeven. In de Geel-

zugt is zy van fommigen gepreezen en, om de

Kinderpokjes te doen uitzetten, worde zy dik-:

wils van het Gemeen gebruikt,

peTHin.' By verfcheide Steden in Switzerïand teelt;

^EocusfcB.mejj ^^ Saffraan ook, volgens den vermaarden

HALLER, die aanmerkt, dat zy de Bloem
veel grooter dan de gewoone Ciocusfen, en den
Styl veel langer gehoornd heeft , ook veel

aangenaamer zynde van Reuk. Deeze, die een
voornaam Sieraad van onze Bloemtuinen, ia '&

vroege Voorjaar, uitleveren, komen, in 't wil-

de , op verfcheide plaatfen van Europa voor.

By Kadix , in Spanje vondt C l u s i u s dezelven

op lugtige Heuvels in Jacuary en February
bloeijende. De Heer H aller hadtze op de
Switzerfche Gebergten , daar men zelden zo
vroeg reist, in verfcheide Togten niet gevon-
den , tot dat zy hem voorkwamen in een fpon-

gieuze geelachtige Grond , van welke maai
weinige Dagen te vcorcn de Sneeuw was af-

gefmolten. De Kleur wasgemeenlyk wit 3 van
boven en van onderen Violet , doch buitcn-

diei
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dien warea 'er ontelbaare VerfcheideDheden , V;

wat kleiner van Bloera dan in de Crocusfen ^^^ï^^""

ODzer Tuinen , welken hy allen , op *t voor- Hoofd-
beeld van onzen Ridder , famenvoegde (*J,stük«

De Geele, mee groenachtige Streepjes, worde

ook op de Alpen gevonden, en van deeze te-

kent Bauhinüs zes, van die met andere

Bloemen elf Vcrfcheidenheden aan , naamelyk

Crocusfen die niet geel zyn.

ï. Met een paarfch bonte Bloem , gemeenlyk zes-

,

doch ook fomtyds agtbladig.

2, Met een groote paarfche Blosm,

3. Met een witte Bloem , die paarfchachtige A-

deren of zelfs de punten paarfchachu'g heeft

of zwarte Streepen.

4, Met wit bonte Bloemen»

5, Met Bloemen die uit den paarfchen Violet zyn ,

op verfcheide manierea 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 wei paarfch -Violet met witte of wit met

blaauwachtige Streepen.

5. Met kleinere wit bonte Bloemen.

9, Met kleinere paarfchachtige Bloemen.

10. Met Afcbgraauwachtige Bloemen,

,ii* Met Colombyne dubbelde Bloemen,

Crs'

(*) Omnes quofqaot fimt Helvetlae cives, in Alpibaskc-

tos Crocos , in unum uaio Vernum latifellum, Au^orem ha-

èso , i^tm ubique raassimii f^icj , ^.iNNiSUM* lu Hdvsi* lU

Ut DEEL» XIU Smmf
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, Vi Crocusfen die geelachtig zyn^
AfdbsL»

Hoofd-
stuk.

^^'
^ ï. Met geheel geele Bloemen , hooger ofbleeker;

en ook dubbeld»

2. Met Goud - eeele.

3. Met bleek geele Bloemeïi.

4. Met geel bonte.

5. Met Goud-gsele gedraalde of ged-reepte, en

6. Met dubbelde geel bonte Bloemen.

Bebalven de gewoonc Crociis heeft de Heer N;'

L. BuRMANi*^ üs, onder de Kaapfe Pianren,

opgetekend die, welke door den Heer Mixer
3S afgebeeld , onder den naam van Bulbocodium 9

hebbende geele of Violette Bloemen; als ook

een Driebloêmige Crocus. Deeze heefc de Bloe-

men eens zo klein als de gewoone en door-

gaans drie op een Steekje ; de Bladen Haair-

achtig dun : de Bloemen zyn ook geel of Vio-

let (fJ, De eerstgemelde is door L i n n iE ü s

tot de tweede Soort van Ixia betrokken,

I X I A^

Welk Geflagt de Wortels geteel van eene

Vleezige zelf(tandigheid en Bolachtig , doch

veelal niet zo regelmaatig rond , dikwils naar

Aardappeltjes gelykende, en ook wel Schubbig

heeft 5 in de meeste Planten , hier toe be-

hoorende , welke van Kaapfe afkomst zyn.

De

(t) Pr(}ir, Fit Capen/is* p, U
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t)e Kenmerken, die hetzelve oDderfcheiden, V;

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

lyke Blaadjes ; waar in , behalve de drie Hoofo^^

Meeldraadjes , drie byoa opgeregt uitgebreide*^"^». .

Stempels vervat zyn*

Hier van komen de volgende Soorten , thans

in deeze orde geplaatst, voor.

(^i) Ik\2l ' met de Steng eenbloemïg , ongehïa* i;

derdy zeer kort

^

Roja!^
Roosach.

Deeze, welke door den Leidfen Hoogleeraar t^g^*

D. VAN Roy£N, is waargenomen , zou naast

overeenkomftig fchynen met de Afbeelding en
befchryving van den fchranderen Miller,
door witn gezegd wordt, dat het Bloemftceltje

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

paaling der volgende Soort , waar zy ook t'huis

gebragt is, bebooren» M i l ler merkt teregc

aan , dat zy van de Crocusfen verfchille. De
Stempels zyn als in de volgende. Mooglyk
heeft de Roozekleurigheid der Bloemen aan-

leiding gegeven tot den bynaam. Uit Zaad

van de Kaap was zy in Engeland gefprootcn»

(2^ Ixia met een zeer korte eenhloemige Steng , if-

hoekige Stengbladen en zesduhhdde Stem dium.

^^*'

pSls. EuropifchCs

Som*

fi) Ixia, Scapo uniflofo a^byllo brevisfimo. 5;/?. N^tt.XlU

Gen. s<5* reg, XIII. p/7S. Bulbocodium, Mill. Ie, 160,

T» 240,

(z) IxU Scapo unifloro brcvisfimo , Fol. angttlatis Cauli-

n» Deel. xïi. Stük,
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,
^* Sommigen hebben dit Plantje, dat op écGe*

^
II.

*
bergten derZuidelykedeelen van Europa groeit.

Hoofd- onder de Crocu^jes geteld ;gelyk het by Glu-
®^^^*

s I üs voorkomt met den naam van Smalbladige

Voorjaars^Crocus. By den Heer A. vanRoyen

was het de tweede Soort van dat Geflagt , en

werdt door het korte Bloempypje onderfchei-

den. B AUHiN us noemde het , met Cülüm-
NA3 Sifyrinchium^ dat fmalbladig is en kleiner

^

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

Bulbocodium , dien de Ridder hier toe een by*

naam gebruikt.

Het is , volgens dien Kruidkenner , een Plantje

met Grasachtige Bladen en een groote witte 5

Lelieachtige Bloem , in zesfen gedeeld en aan

den bodem geel , wier Stamper een langwerpige

Vruge wordt (f)» in drie hokjes verdeeld , die

ieder een rond Zaadje bevatten. Colümna
befchryft het dus»

3,Wy

his , Stïgmatibus fextuplïctbus» Éalbócodlutn Pedunculis nu-

disunifloris, Fol. Subul. longisfimis. MlLL. Ie. 240. Cro*

cus Spatha diphylla &c» Sp. PUnt. I. p. 3(f* Crocus flore

Ftuélai impofito , Tubo brevi. Roïen Lugib. 41. Crocus

Vernus anguftifolitts quartus. Clus« Hifi» I. p. 208. Ciocuf

Vernus minor tettius. Hisp, p. 261. Sifynnchimn minus an-

guftifoUutn , Fl. m^jore variegato. C. B. Pin, 41. Sifyr. As*

prenGum. Col. Ecphr» II. p, 5. T« 7, f. i. Bulbocodium

Crocifolium &c, TOüRN. C^r, 50.

Ct) I>Qs is 't dan Hemelsbreedte van MiUers JSulboetdium ^

't welk het Vrugtbeglnael zoblykbaat ondet de Bloem heeft

»

YOrrchiUende,
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^. Wv hebbeo deeze Soort , die met de .
V.

y, minde laauwheid der Lugt uiLlpruit, 'm de jj^

„ Maaod January bloeijende gevonden in *t HooyDl

„ Kafteel Aspra , weleer Casperies genaamd 5
^''^^^'

3, in 't Sabineefche. Uit een Bolletje, dat vry

„ groot is 5 fchiet zy vier Blaadjes die gefleufd

5, zyn, maar byna Biezig ünaU De Bloem,

5, als die der Saffraan in figuur en reuk, ea

„ groot naar het Plantje gerekend , is nogthans

,, kleiner dan der gewoone Crocus, wit, füm-

,5 tyds met paarfche punten en altoos aan den

5, bodem geel. Drie Meeldraadjes zitten 'et

„ in , met dikke langwerpige geele Knopjes ea

„ eenen wjtachtigen Styl in 'c midden die ztg

35 boven in zes kngwerpige Slippen verdeelt»

„ Ook is de -Bloem veranderlyk van Kleur.'*

LiNN^üs zegt dat het Üaffige Scheedjes

heeft 5 van langte byna als de Bloem , welke

blaauw is met een geeïen bodem.

(3) Ixia met de Steng eenbloemig , de Bladen ^t* -

Degenvormïg en de Scheede rappig. mifiora.

Deeze en de volgende zyn Afrikaanfch of "^^B^*

van de Kaap der Goede Hope afkom (tig. Een

geftreept gefcheurd Bloemfcheedje hadt dezelve

en de Bloem was Violet f, ^t een zeer kort

Pypje. Gedagte Hoogleeraar, D. vanRoyen,

heeft

f 3) Ixia Scapo unifloro, pol. Enfiformibus 5path4 I^cerSo

^Unt. 47. Ixia FoU Gladiatis glahris , Caule ^mflo£ö. MlU^^

DifiF» 158. T. 237- ^' I.

B
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V. heeft dezelve aan den Ridder opgegeven. Zy
/.iBEEi.-g

^Qj^ ^^QQ^ MïLLER afgebeeld, die aan-

Booi'T- nierkt , dac de Bladen vyf of zes Duim, de

siüs. Bloemfteelen vier Duim lang waren» Ik hebeen

Eefibloemige 3 die de Bloemdeel rond en dun , byna

even zo lang als de Bladen heeft , welke Gras-

achtig fmal zyn, tien Duimen lang; He Bloemen

geel van Kleur: du^ van deeze drie ve-rchillende»

IV. (4) I^^*^ ^^^^ getuilde gefteelde Bloemen en een

l^'mt^ra'
tweefnydigen Bloemjieel,

Getuilde.

Plaat Volgers den Ridder is dit een Plantje van

LtxviUQQYï Handbreed hoog, dat de Bloemen blaauw,
* getuild, met tweekleppig:e Kelken heeft. Zy
wordt befchreeven , als de Stengel een half

Voetboog hebbende, plat, twe'efcydende , om
laag met een Vliezige Scheede , in *t midden

een of twee Degenvormlge Blaadjes , die op-

ilaan en geribd zyn, met den eenen rand om-
vattende, korter dan de Steng. Eet Tuiltje,

aan 'c end , uit meest tweebloemige Steekjes

beftaande. De Bloemen hebben haar eigene

,

Eyronde , tweebladige , overblyvende Scheed-

jes , en zy zyn blaauw> De Heer N. L. B u i^-

SïANNUs merkt aan , dat in deeze Soort aan-

merkelyke VerfC ddenheden voorkomen , die

men voornaamelyk van de medefoorten onder-

feheiden kan^ door onregelmaatige, tweeklep*

pi.

f4) Ixia Flor. Corymbofis pedunculatls , Cüule anciphj,

«^. Aead» IV, p. 3«i®* BüRM. lU Cap^ Produ
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jDige Scheedjes , welke ongelyk zyn , en de VJ

Bloem , zege zyn Ed. ^ is in allen paarfch- ^^^^
'achtig. Hoofd»

Mee de voorgaande befchryving komt nage-s^^^t

inoeg dat Kaapfche PTantje i
uit rayne Verza-

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

I, Plaat LXXVII. is afgebeeld» Ik voeg •

'er by , dat het Bolletje met verfcheide Rokken

SS bekleed ; dat de Meeldraadjes langwerpige

Meelknopjes hebbeo en dat de Styl korter is

,

Itomp , driedeelig of met drie Stempels. Ifc

vind de Kelkswyze Scheedeblaadjcs niet onge-

lyk. 't Geopende Blommetje vergroot, by öf,

Wyst duidelyk de deelen der Vrugtmaakingeaan.

( 5 ) Ixia met hoofdjes - Bloemt it, en rappige vj

Bkemfclueden. JfZ^.
Afrikaanl^i

De oudst bekende is deeze van dit Geflagt,

als zynde allereerst en cenig , door den beroem-

den Ridder, onder den naam van Ixia in de

Gliffortfe Tuin voorgedeld en dus befchreeven.

De Wortel is Vleezig , langwerpig , met Veze-

len. Wortelbladen heeft zy menigvuldig, Li-

biaal - Degen vormig , een Span lang, glad : veele

ènkelde Stengetjes van een Voet; Bladen aan

(5) Ixia FIoE, Capitatis, Spathis laccris. L'^ia. H. Chf,

490. K. Lugdb. 20i Ixia Folüs &c. Flor ac fru<3:u Pappo

convoliuis. BURM. Afr^ 19 1, T. 70. f i. Gram. Erïophoïutïi

Afïic, Capke Lanato Pluk. Manu S^. Mnit l^j^ T* i^^'

£ 5. BüRM» Fl, Cap. Predu p. I.

B s
11. Deel, XII. StuK*
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V. dezelven overhoeks 3 weinig in getal, naar de
Afdeel,

"Wortelbladen gelykende , omvattende , wier

HcoFD« fcherpte naar de Stengel ziet, en de bovenfle

STUK*, Biadfcheeden zyn aan den rand grys, haairig^,

rappig , geevendé eenzanme Bloemfteeltjes uif

,

met Bloemen , in rappige gryze Hoofdjes ver-

gaard.

Onder anderen zou hier het Afrikaan/e WoU
legras met gewolde Hoofdjes^ van Plukenet^
volgens hem, te betrekken zyn; doch die ver-

fchilt, in de Afbeelding, grootelyks van die,

welke de oude Heer Burmannus, onder de

Afrikaanfe Planten , gegeven heeft van dit

Plantje , waar toe ook de andere cnvolkomene

van P L u K E K K T , onder den naam van klein

Ethiopifch SifynricMum , dat niet Takkig is ^

met geplooide en geribde gladde Bladen, dbor

zyn Ed. is betrokken (^), Zyn Ed« merkte

aan , dat tusfchen de Schubben der Bloem hoofd-

jes , die met Wol gevuld zyn, veele zesbladi-

ge Roosachtige Bloempjes voortkomen , de

Blaadjes plat , langwerpig en gelyk hebbende,

blaauw van Kleur , die verwelkende zig fa-

menvoegen 3 eiï een Eyrond driekantig Zaad-

huisje bevatten , dat driehokkig is, mee eea

enkeld rondachtig Zaad in ieder hokje.

(6) Ixia

(*) SifynElchium ^thiop> &c* Pl.üKt ^hh 347* T* n?.

Fig. 7. Niet T. ï5. f. 7^
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(6) Ixia met Degenvormige Bladen , een ge- V.

gaffelde Bloempluim en gefteelde Bloemen. ^^^^^^*

Uit Oosticdie komt deeze, die in China alSg^u^^^'

een bvzonder fieraad der Bloemhoven nasie-

houden worde. Zy heeft, gelyk de anderen , /:sf'/2 c^»-

een Bol wortel die overblyft en jaarlyks d€eze*^''^hinee»

Bloemen uitlevert, welke van de f aayften zyn'^^^®*

In dit Geflagt. De Afbeelding van Ehret,
door den vermaardenTRE w uitgegeven , toont,

met haare Kleuren, zulks aan* Ook vvordtdeeze

Bloemplant , als iets raars , ia de Europifehe

Kruidtuinen gekoeClerd , en in 't Franfch genoemd

h Bermudienne , naar den Latynfchen naam

Bermudiana, welke door Toürhefort aan

een Geflagt gegeven was , v/egens een Plant

van de Berraudifche Eilanden , die 'er in ge-

ilalte eenigszins caar gelykt.

De fchfandere Tekenaar Ehret hadt de

i\fbeeldiDg overgezonden onder den naam van

Afrikaanfch Sifyrinchiüm met Iris - Bladen ; doch
dit was in twee opzigten mis ,• alzo zy tot het

Sifyrinchiüm niet behoort en geenszins afkom-

mg

(6) Ix?s ¥ol Enfiforraibus, Panicula dichotoma , Flor.

pedünculatis. S>/?. Nat. F'eg XIII. ix/a Fol. EnGfbrm, Flor.

remods* H. Ups, i6, Sp. Plant, 52. Sp. 9, Gouan Monsp»

ZS' TRF.w. Ehret. 23. T. 5i. Betmudlana Radice Carnofa ,

Flor. macularis &c. A&. Petrop. XI. p, 30S. T. 7. B^cmu-

.diana Irid. Fol. majori , Flore Croceo eleganter puaélato.

Kraus, Hort, 25, T« 25. Balemcanda Schuiarmani. H, Mal»

3^1. p. 73. T. 37-

B3
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V. Itig is uit Afrika. Aan de Kust van Malabaï.

^^nf^ fchynt zy zeer veel grooter dan by cns te

PooFD' vallen , wordende de hoogte aldaar op eer^s

i^^^' Mans lacgte gerekend. De Bladen om vaatten

de Steng en hebbeo een sanmerkeiyke breedte :.

zy zyn ipec veel Ribben overhngs voorzien en

loopen puntig uit. De Bloemen komen fomtyds

geeler» fomtyds rooder voor en van aanmerke-

lyke grootte ; altoos met donker roode of

Eloedkleurige Stippen en Vlakken getekend.

De Styl 3 die een driedeeb'gen Stempel heefc

,

wykt van de Meeldraadjes rf. De Vrugt is

een driekartig, driehokkig Zaadje, dat jn ieder,

holligheld verfcbeide gliijfterend zwarte rond-

achtige Zaadjes bevat.

vu. (-j) Ixia met Limaale Bladen , in de Oxeïe%

£}kra.
" Boldraagende , overlwekfe Bloemen en zj'

deling/e Meeldraadjes,

Door de byzonderheid, van Bolletjes in de,

Oxelen te craagen j murit dceze uit . welke 5

gelyk de volgende , aan de Kaap der Goede

Hope huisvest, Zy heeft Grasachtige of fmal

Degenvormige Bladen die opftaan , met een

verhevene zydflreep. De Stenge' is een Voet

lang , rond , mee twee of drie B-aden over-

lioeks, welke ieder, io de holte aan de Stengel,^

een klein Bolletje bevatten» A^ü den top der-

zelve^

(7) Lx:<^ Fol. Linearibas, Axjlüs Bulbiferis &c. Am, Ac&èt

IV, p. 300. MïLL. ƒ#, 15 2. T. 2 3^» f, 3,

IJo'draa*
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zélve komen twee of drie Bloemen , óver- V;

hoeks, ver van elkander , ongedeeld, in en»
'^^^^^•^^»

kelde , tweebladige , rappfge Scheedjes vervat. [Joofa-

De Bloem is Klokvorm 'g bleek met een geelen^^^K»

bodem , in zesfen gedeeld , en voorts met de

deelen der Vrugtmaaking als io de andere Soor-

ten. De Wonelbolletjes zyn zo rond en effen

niet , als in de eerfte,

. (8) Ixia met Liniaale Bladen en eem bogtige viir.

veelhloemige Bloemtros» ill%f^'

De Bloemen van deeze zyn witachtig, aan

fdep bodem geel , van buiten Violetachtig zeer

veel in getal en dus te famen als een Tros
Uitmaakende. De Bladen zyn glad. Het Bloem-
llengetje, een Voet lang, is rcnd, van Bloem
tot Bloem een weinig geboogen , en dikwils

ook een Takje uitgeevende. Dit (trookt zeer

weinig met de aangehaalde van Miller,
die daar «iets van meldt. De Hoogleeraar N-
L. BüRMANNUs acht hst eeneVérfcheiden-

heid te zyn van de Geboogene Ixia van den Heer

DE LA RocHE, die de Bloem Heng, daar de

Aair begint , dikwils tot cenen byna regten

hoek , of in den winkelhaak
,
gelyk men 'c

neemt,

(8) Ixia FqI. Linearibus , Racemo flexuofo muïtifloro.

Isïa Foliis Linearibus , Flor» fpicatis feslUibus. MiLL. /tf,

1S5. f. 2 ? LUBM. Fl, Cap, Frodr^ i,

B4
IL DmL, XII. Stuk,



a^ Driemannige Lelie«*

V»
.
noemt , omgeboogen heeft en van de Witte s,

jf^'^'
welke ik nergens aangetekend vind (*Ja

gxüK. Cp) ^2iia ïM^J Liniadle Bladen^ die verfcheid^

IX. Aairen aan de Steng heeft,
Jxia poly-

"^"vtdl ^^ Bloemen van deeze zyn wit , zegt do
4airige, Ridder , met Vioiette Meeldraadjes en Stam-

pers. Tusfchen den drledeeligen Styl regten

zig dq Meeldraadjes op , als of rSezelyen binnen

de Stempels waren. De Bladen zyn fmal en glad,.

Behalve de endelingfe Aairen komen verfcheidc

anderen, overhoeks, aan het Stengetje voor*

De Heer Bürmannus merkt aan, dat de

Stengel in deeze Soort drie Voeten lang is

,

draagende dikwils de Bloemen over ééne zyde

,

wit en violet , wier Blaadjes aan den bodem
' een zwartachtig paarfche Vlak hebben»

Volgens L i M N /& u s zyn de Bloemblaadjes

wit en met Stfppen befprengd. Bergius,
die ze Opflaande of Opgerekte noemt 3 zégt

,

dac

( * ) Ou& inf^exA Rocht disf. et Aibjt. varieias videtur

zegt zyn Ed. Een Ixia etiba vind ik nergens befi-hreeven;

maar zouden daar toe ook één of meer der Sifynrkhia vaji

CoMMf:t-ïN; Hort. I. Fig, 4* , 4 J
s, 44 , behooien kun-

Reti , die aanmerkt , dat deraelver Belletjes eetbaar en eea

vcrfnspeting zyn voor de Hottentotten , 't welk van de

Bolletjes der ixiaas in 't algemeea gezegd wordt»

(9; ïxia FoL Linearibus, Scapo Spicis p!uribus. Ixia Tit-

bis Florum Capfilaribus ere^s, Spathis duplo longioribus.

Berg. Cap. 5. fsia FoU Lineari-Lanceolatls, Flor. Alaribus

^t terminaliuus. MiLJL* h* i.3 5« f. 2.. BUEM* JF/. Cap»
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•dat zy de Stengel een Voet of hooger en V;

Takkig heeft , van onderen met Bladen be-A^^^^ï^

kleed 5 de Takjes naakt; de Bladen een Span^^Qp^^

lang, fmal, geribd, glad, aan 't end fpks , byiTUK.

paaren geplaatst, de binnenüen de Stengel digt

omvattende» De Bloem -Aairen zyn Draad-

achtig , met het Steekje wat bogtig , veel in

getal 5 gevat in tweekleppige , ftomp-Eyronde,

Vliezige , blyvende Kelken of Scheedjes, die

het Vrugtbeginzel beklecden. De Bloem is een»

bladig. Trechterachtig, met een Cylindrifch,

Draadachtig dun j groen Pypje , aan den rand

in zesfen gedeeld, met ftompe Slippen, langen

dan het Pypje, Sneeuwwit» Drie Elsvormige

Me^ldraadjes, aan den Mond van 't Pypje in*

geplant, half zo lang als de Bloem, hebben

langwerpige , opflaande, witachtige. Knopjes.

Het Vruc3:tbeginzel , dac Klootrond is , heeft

een Draadachtigen Styl , met drie Elsvormige

Stempels , blaauw van Kleur, van langte a1s

dè Meeldraadjes en zig als buiten dezelven

vertoonende.

(lo) Ixia met Degenvormïge gejlreepte Bladen x.

^n een zeer lange Aair. j^^f
^^'^^'

. , ., Hyacin-
Van dfl^ze vmd ik aangetekend, dat hetthige.

Bolletje van den Wortel nederwaards Schub- ^^aat
LXJIVII.

big bekleed is^ en dat zy de Bloemen blaauw FigxC

of

(lo) Ixia. FoU Enfiforraibus fttiatis. Spied clongata, S^fi,

mt* XII, XIII.

11. DSEL.XII. $TOK«
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V. of Violet heeft » gelykende naar die van de.
^FDEEu zogenaamde Gefternde Hyacinth (*j, gemeen*

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

pTOK. kend. Zy zyn overhoeks geplaatst en van el«

kander afftandig j hebbende geele Meelknopjes.

Zeer duidelyk fchynt tot deeze Soort dac

Exemplaar te behooren , waar van de Afbeel?

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

geven wordt» Het heeft by my meer dao een

Voet langte» De Steng is byna rond en Tak-

kig, mee finalle geribde Bladen en lange Aairen,

welken boven uit Bloemen ^ onder uic driehok-

Icige veelzaadige Vrugtjes beftaan. De Bloem-

fcheedjes of Kelkjes zyn hier ook' tweekleppig

maar ongelyk p het eene Klepje doorgaans mee

twee , het andere met drie of meer lange fpicfe

punten. Deeze Scheedjes zyn Vliei:.ig door-

fchynende , bleek: maar de Ribben, die

de punten maaken , blaauw- Bleek paarfch-

ach tig fchynt de Kleur der Bloemen geweest

te zyn, die, klein en zesbladig, by è aanmer-

kelyk vergroot zyn getekend , waar door de

geel' Tor^gciC' tigc Meelknopjes met haar dunne

Df '' "idjes aan den voet der Bloemblaadjes inge-

plant en de korfpre Stv! , die drie dunne om-

gekromde Stempels heeft, zig verioonen.

(n)

(*) Hyscrpthus Stellarjs. C B, -?/«- 46 Ornithogalum co^

rulcum ByzantiRum. "''oufj^F; /k/?, 380, Scillaaïnoena, LiNKji

^j;f. Nat. Fsg. XiU« p. ziU
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Cfi) Isia met Degemwmïge Bladen en over- V»

hoekfe Bloemen , die aan den Voet donker z^n, ^'^*

Een yle Aair met orgcfleelde Bloemen , mox^^^^^*

Blaadje? byra Lancetvormig zyn , van binnen xr,

aan ('en bodem zwartacht:g , de Meeldraad- ^^^,^f„,^,

draadjes en Stampers geel ; onderfcheidc dee-Gcdak.ef

ze , die in gcllalte naar de Bcldraagende

gelykr. Zy komt met Bloemen van verfchil-

iende Kleur en grootte voor, die aan korte.

Vliezige 5 gebaarde Scheedjes kenbaar zyn, vol-

gens den Heer BuftMANNUs, Het is een

lierlyk Bloemgewas. Ik heb het droog mee
geele

5
groene en biaauwachtige Bloemen,

(12) Ixia met Begenvormigs Bladen en over- jn*

hoelife Bloemen , wier Blaadjes aan den%"^j^'!z^^.

Voel Glazig gevenjlerd zyn, kiemig.
'

De Ridder heeft , zo wel als de fchrandere

M i L L E R u s , een Afbeelding gegeven , en eene

omfi:andigc befcbryving daar by gevoegd van

óeeie niet minder arnxienlyke Plant , v/ier

Bioemena zo zyc Ed, aanmerkt, no;^; geOooten

zynde

fit) Ixïa Fol* Enfiformibus , Flor. ülternis, Petalis bafi

abCcurls. Sp. Phnt. 1664, fsia Fol. Ghdiolï glabris. Flor.

j^lobofis terminalibus, Mill» Jc. T. I36. f. i, Sifyrinchiutn

majus African. Floie iuteo, raacu'é notuco. Oldsnl. Jlfric»

(52) Jxia Fol. Enfiform. Flor. alternis Petaü? bafihyalinis,

feneftratis, Linn. Fase. 13. T. 7. Ixia planifolia , Caule

mu'tifïaro. MiLL h^ i6o. T. 239. f. a* Ixia Milleri, BEJS®«

Ciip^ 8. ixia Iridifolia, RoCH. Di'>f, p, 24,

Ut D££L. XII STUK^
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V. zynde byna een Lantaarotje gelyken, en uic-

lAïTEEU gebreid met eene Saffraankleur praalen» M i r.-

HoopD- ^^^ ^^ê^ 9 ^^^ zy van eene hoog Oranje of

ITüE. Goudkleur zyn , zo iterk dat 'er het Oog, in

de Zonnelchyn , op fchemert. Jammer is 't

,

dat zy niet meer dan twee Dagen duuren , flui-

tende zig ook by h ondergaan van de Zon. Het

Bolletje , dat platachtig rond is , legt tusfchen

een Vezelig Opperhuidje, 't welk 'er niet aan

gehecht is , dan daar het Worteltjes uitgeeft*

Zodanige Bolletjes heb ik van jde Kaap ont-«

vangen gehad, door hunne platheid eenigszins

naar de Braaknooten gelykende. Hier uit ko«.

men van zes tot agt Wortclbladen, dieover-

endftaan, Degenvormig, geribd, zeer glad en

fpits. Het bovenite is klein en ros van Kleur,

de Stengel omvattende ^ die de laogte van een

Voet heeft , rond en regt , aan 't end met agt

Bloemen getrost , welke voor 't bloeijen een

weinig knikken , niet grooter dan der Narcisfen*

Dikwils komen aan ieder Stengel twee i\airen

voor. Ieder Bloem heeft een Kelkfcheedjevan

twee Laccetvormige Blaadjes , die aan 't end

driepuntig zyn , met bruine Ribbetjes geaderd,»

naauwlyks langer dan het Pypje , 't welk geel

is, zo wel als de gevenilerde of half doorzig»

tige Bloem , voorgemeld. De Meeldraadjes ,met

hunne Knopjes , hebben een derde der uitge-

llrektheid van de Bloem, en zyn wit, zo wel

als de Stamper^ die eens zo lang is, en driQ

qmgekromde Stempels heeft , aan de boveczy-



de ruig; maar het Stuifmeel maaktze geel. De V;

Hoogleeraar Bürmannüs heeft de Bloemen ^^^j^^^^*

van deeze Soort , in eene Verfcheidenheid , Hoofd-,

dikwils witachtig waargenomen, naar Klokjes s^ük».

gelykende, mee famengecrokkene Nagels, aan

de Glazige Vlakken kenbaar.

Zyn Ed. voegt by die Geflagt , zo uit de

keurige Verhandeling van den Geneeffchen Dok-

tor DE LA Roe HE (*) ^ als uit eigen Waar-

neeming 5 verfcheide nieuwe Soorten van Ixiaas,

welken Linn^eus niet heeft gezien gehad ,

hier nog te befchryven.

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

Bladen Lancetvormig Liniaal , de Bloe- Grundtfio^

men tyveezydig. ra»
"^ ^ Groot-

Zodanig; eene is ^<tzz Grootblo emige ^ niet p^aat*

minder fraay dan de naastvoorgaande , als uit Lxxvii.

myne Exemplaaren van dezelve blykt. Hier '^*
^*

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

beelding, welke gemelde Doktor niet hadt ge-

zien en daar komen Verfcheidenheden van voor,

die, zo onze Hoogleeraar aanmerkt, kenbaar

zyn aan de rappige doorfchynende Bfoemfcheed-

jes» met Franje gerand. Ik geef daar van de

Af.

(*) Disfert. Inauguralis , fiftens descriptloaes/Plant. ali-

quot novariim : D. de la Rochx Gencvenfis. Lagd» Bat,

n66»
(13) Ixia C&x\\q. fimpliclsfioio , Fol. Lanceolajo - Lineari-

bus. Flor. diftichis» RocHE Disf, p. 25. MIÏ.L, Ie. T. Z3?-

H. i« BURM» F/. Cap^ Proir9



.,2© D E I E M A N K I Êj E Lelie-

V- Afbeelding in F^g, 3, op Plaat LXXVU;
Rfdeel ^^^j. ^ij- j,|,^,j. alleen de ongemeene üerlykksid

BooFD- van deeze Ixia, maar cok haar verfchil van de
sTüÊ. anderen blykt. De Bladen ^ allen uit den Wor-

tel voortkomende, zyn Lancetvormig Liniaal

^

korter dan deSteogel,die omtrent de laogte van

een Voet heeft ^ zynde by ieder Bloem zeer

fterk geboogen. De Bloem ibheedjes of Kelkea

zyn hier ook tweekleppig , op zyde rappig en

met zeer lange punten, brnin bont van Kleur,

gebaard , doorfcbynende 3 van langte byna als

het Bloempypje. De Bloemen , donker Violec

of paarfcbachtig van Kleur, zyn groot, in zes-

fen regelmaatig gedeeld , met een kort dun

Fypje , dat voor Voet verltrekt* Haar rand

beitaatuit Slippen, dienaar 't end verbreeden

en aldaar Spatelvormig uidoopen , gelyk blykc

in de geopende B!oem ; waar ook de Styl en

Meeldraadjes , hier in de natuurlyke grootte

,

zeer zigibom* zyn. Men ziet hne de Meel-

knopjes , Liniaal , byna de laogte hebben van dé

Draadjes, waar zy op rusten, terwyl de Styl

ruim zo lang is en in drie frnalle Stempels ge-

deeld, (laande op zyn Viugcbeginzel in 't ge-

segde Seheedje (*)*

04)

(*> Gedagte Plaat levert dm^ zo ten opzigt van degroo:-

4c en figuur der Bloemen , &ls de Kelken ea Teeldeelen , eem

aanme ke^yk verfchil der Ixiaas uit , 't welk in de volgende

üog nader hlykcn zal. Van de öroorbioe.uige heb ik mee

bo»ie , a's ook )ret gee^e filoernen ;k he'> vin de Crocatat

iaaeulata
,
poly/iachiai ook wel Jtraaije Et^Wi^lUi^n i docfe

dis zyn cideis a%ebèeld.
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(ié^^lüz met de Stengel ^eplidmdy het Bloem- V*

p'jpje zeer lang en Boogswys^ omgekromd. ^^^^'^

Deeze is door gedagten EJecr de laRo g^^^^^'

CHE in Afbeelding gebragc en befchreeven. x/^^

Zvn £d. merkt aan , dat dezelve de Stens; twee '-^'H
^^

^ nicuiata.

of drie Voeten lang , rond en regt heefc, van Gepiuiaö«

boven Pluimachtig bezet met Bloemen , die^®*

Trechterachtig en zeer lang van Pypje zyn,

geel van Kleur , in zesfen als gewoonlyk ge«

deeld , doch eenbladig, vervat in tweekleppige

Vliezige Scheedjes , kort zynde en van boven

rappig. De Meelknopjes heeft dezelve langwer-

pig, den Stempel in drieën gcdee'd en agterom

geboogen. Ik heb, zo 't my voorkomt, deeze.

(ij) Ixia met een veel - Aairige Stengel , de ^
tv^

Aairen overhoeks , digt aan dezelve , en
^^^""^'^^^

gejteelde Vrugtbeginzels binnen de Scheedjes, \^^^'^^^^^

Meest onderfcheidt zig deeze , doordien de

Bloemen digt gepluimd zyn, en dus een Tros

maaken van meer dan een Voet langte. De
Steng is van boven bogtig en aan de Oxels der

Takjes komen gebaarde Scheedjes voor. De
Bloemen , digt geaaird , zyn fchoon blaauw van
Kleur 5 in zes Eyronde Slippen verdeeld , vlak

met een kort Pypje. De Meeldraadjes zya

kort

,

(14) Ixia Caule Panlculato , Tu^)o Floris longjsfimo , arcuato.

ROCH. JÜiif, p. z6. T. I. BuaM. Fl. Cap, Proir, i.

(15) Ixla Caule Polyllichyo, -Spicis alternis, Cauli approsi?

matis &c. ROCH. Diif, p. 10. CüRM. Fr^dr^ l»

SI» DEEL, Xn. SïUK.



j2 Driemannige Lelie*

,

^* korc , met langwerpige Meelknopjes en van

II.
' langte als de Stamper: hetZaadhuisj^ driekan-

HooFD» tig, dMehokkig,veelzaadig, gelyk in demeefte
*^^^' anderen.

?^J* C^ö) Ixia , die het Bolletje Schuhbig bekleed

èricVZ' ^^^rf^ > d^ Stengel opgeregt Takkig , het
^Gefchttk-

buitenjte Kelkfcheedje zo lang ais 't Bloem-

pypje.

Meest wegens de Wortels , wier Bol gedekt

of bekleed is met op elkander leggende Schub-

ben, die vlakke Slippen hebben , voert deeze

den bynaam* De Stengel is Takkig, een Span

hoog, met Scheedachtige fmalle Bladen , half

zo lang. Losfe Aairen , aan 't end der Takjes

,

hebben Bloemen , die van binnen geelachrig,

van buiten ten deele rood zyo. De Bloem-

fcheedjes zyn Eyrond , tweekleppig, zo lang

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

de Vrugtmaakende deelen als gewoonlyk»

ivii. (17) Ixia, die het Bolletje gefchuhdheift ,met
g«^ir^ï«.

^Q buitenfte Schubben grootst ^ de Stengel

yierhoe- enkeld en korter dan de Sleuvig vierhoekige
^'^^'

Bladen.

Deeze

(16) Ixia Bulbo Squamïs imbricatis teSto , Cau!e erci^o

Raraofo &c# Roch, Dh/. p» 17. BüRM. Frodr. i,

(:7) Ixia Bulba ^quaraato, Squamls cxtedoribiis maximfs

Sce^ B.OCH. Dhf^ p. 16, BUBM. Prodr» Xs
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Deeze heefr-, gelyk de Grcctisfen^tweeBoi- V.

lotjes boven elkander , fchubbig bek leed, gelyk ^^^^j^^'

de Stengel, door de Scheeden der Bladen ; draa- hoofd*

gende weinige los geaairde blaauwe Bloemen» «riix,

(i%) Ixia met een opgeregte Takkige Ste7igd, xvnu

die di Bloemen over ééne z'^de heeft en seculja,

hreede Vliezige Stempels. Eenzydigfei

Plaat

Een klein Schubbig Ëollelje , dat van on- F^» i=,

«deren uitgehold is, heeft deeze , met het Sten-

getje een Span lang , van Bloem tot Bloem

zeer Boogswyze omgekromd. De Bladen zyn

korter dan de Stengel ; de Bloemen eenzydig

op een ry geplaatst, zyn aan den Keel paarfch-

achtig 5 aan den rand hoogblaauw. Het Bloem-

pypje is byna zo lacg als de Blaadjes ; het Bloem-

fcheedje tweekleppig, met het eene Klepje veel

kleiner, fpits : de Stamper langer dan de Meel-

draadjes, in drieën gedeeld, met Vliezige Slip«

pfen , die bfeed , aan den rand gekarteld zyn

en met zeer kleine geele Knobbeltjes bedekt,

1d alle opzigten komt het Takje , dat ik vaii

de Kaap ontvangen heb, in Fig^ i, op Plaat
LXXVIII. afgebeeld , met deeze befchryving

zo naauwkem-ig overeen , dat ik het niet dan

voor deeze Soort kan houden. Het eehigfle

is, dat de Stempels of verdeelingen van den

Styl

|fi8} Ixia Caulè Ramófo eteóbo , Flofibas fecundis , Stig-

imatibus latis Mcmbranaceis. E och» Dlsf^ 17, BURM. Prgdn

i. Berg. Cop, 6,

c
II* DEEL. XII. SÏUK. >
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V. Styl niet zo Vliezig tyn ; hier zo wel als de
Afdeel. Meelknopjes en de binnen holte der Bloera,

Hoofd- niec geelachtig Stuifmeel beftrooid.

STUK«

XIX. 09) ï^^^ ^^^ ^^^ gegaffelde, tweefnydige
^ ge

J^'^ .
tande Sten8:eL

Tühriciu ^

Van
labricias. Naar den Kruidminnenden Fabricitjs, van

wien hy deeze ontvangen hadt, heeft gedagte

Heer dezelve getyteld. De Stengel verdeelt

zig by den Wortel reeds, en heeft Scheedach-

tige Bladen , die Liniaal - Lancetvormig zyn»

De Bloemen, Aairswys' groeiende, Violetach-

tig van Kleur , doch ook wit of geel, komen
geaaird aan 't end der Takken voorr. Het Pypje

is viermaal zo lang als de Bloem en dun ,• het

Scheedje tweekleppig en op de rug met een

breêden getanden zoom voorzien: de Stempel

driedeelig met omgekrulde Slippen.

XX. C^o) ï^i^ ^^^ ^^ Stengel korter dan de Bladen
BuUfocoüQ' ^^ ^Q Takken eenUoemig heeft.

Sckubbige.

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
uitgeevende , met eenige Liniaale Wortelbla-

den

(19) Ixia Caule dlchotomo andpiti dentato. Roch, Disf,

IS9 BUHM. Prodr. U
(io) Ixia Caule Folüs brevioie , Ramis unifloris. Rock»

JOh/^ IS. BüBM, ffodr, I.



OF B O L P L A N T E N. ^35

den en aan 't end groote geele Bloemen. Een V.

Kegelachcig Pypje heefc de Bloem en Lancet- ^^^^e^-

vormige Blaadjes: de Scheedjes egaal twee- Hoofd»

kleppig, enz. stuk.

(21) Ixia die de Steng eenbloemig heeft en lan- j^P*

ger dan de Lancetvormig Liniaale Bladen, monantbos.

Ecnzaamg*

Deeze , die de Stengel een Span lang , met

een enkele geele Bloem , de Blaadjes in 't

midden zwart gevlakt heeft, zal waarfchynlyk

lot onze Derde Soort , de Eenbloemige naa»

melyk, behooren.

C22) Ixia mit een op^eregte geheel enkele Sten* ,
'^x^i*

gel en Degenvormige Bladen, Breedbia»

dige.

De Stengel is een Voet en daar boven lang,

eenigermaate plat , met Schcedachtige Bladen

byna geheel bekleed en heeft geaairde blaauw-

achtig paarfchc Bloemen aan dea top.

C25) ixia met de Meeldraadjes famengegroeidy xxm*

de Stengel Takkig en de Bladen Degen»p^iT

Een

(zi) Ixia Caule imifloro , Fol. Linceolato » Llnearibus

iongiore. Ro€H. Disf. zt. Burm. Prodr* i.

(22) Ixia Caulc eieóto fiinpUcisGmQ , Folüs Enfilbrrai-

bus. P^OCH» Dis/l zi. liüRM. Prodr. I.

(2}) /xi<« Fil<*nientis Stamfnum coalids , C«ale Ramofo,
ïoliis Enfirormibiis. ROCH. Dis/", zz. SüaiM* Pndr, i.

C 2
H. DSEL. XII. STUK*
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V. Een Stengel van een Voet hoog heeft dee-
'Afdeel. 2^.^ ^|g eenjge Takjes uitgeeft, langef zynde

HooÊd- <3aiï de Bladen. Zeer dunne rappige Scheedjes

5ÏUK* komen aan de Mikjes voor. De Bloemen zyn

los geaaird , uit den blaauwen paarrch^chtig;de

Bloemfcheedjes gekleurd : de BJoemen hebben

een Draadachtig Pypje en lange Pylswyze Meel-

knopjes.

XXIV» (24) Ixia met Waaljerachtige Bladen 5 het

bcUifiUa.

*

P'^PJQ der Bloem eens zo lang als de Kelk^

i^' fihecdjes.

Deeze heeft een flyve Stengel van een Voec,

twee of drie Takjes uitgeevende en zeven Wor-

telbladcn min of meer, die Waaijerachtig uic*

gefpreid zyn , fmal Degenvcrmig. De Bloe-

meö , die eenzydige Aairen uicmaaken , zyn wit-

achtig blaauw , hebbende een lang dun Pypje.

De volgende nieuwe Soorten zyn 'er door

den Hoogleeraar N. L. BüRMAN^us bygé-

voegd»

XXV, (25) Ixia met aangedrukte Lancetvormige

ïypachti?*' Bloemfcheedjes en Draadachtige Bloem-'

fc. pypjes*
Plaat

^ffg^zl'
^^^ deeze , zegt zyn Ed. , komen twee

Verfcheidenhedea voor ; de eene met Bladen

als

(24) IxiA Folils Flabellifoimibus &c. RocH. Db/^ 24.

BUEM. Pndr, i.

(25) Ixia Spathis appreslis Lanceolatis, Tubis Florum Fi«

lifotmibus. Burm» Prudr» z,
^
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lals Biezen , de andere mee breeder Bladen. De V.

Bloemen geaaird , gevlerkt , na de ontluiking ^^^^^l;

eenzydig, zyn in de eerde witachtig en teder; Hoofd-

in de andere rosachtig met roode Vlakken. In ^tuk.

beiden zyn de Bloempypjes drie Duimen lang

en Draadachtig dun»

De lange aangedrukte Bloemfcheedjes onder-

fcheiden inzonde'heid deeze Soort; ten minfte,

indien ik dat Plantje van myne Verzameling,

in Fig* 2. afgebeeld, daar voor houden mag»

Hetzelve heeft de Bloempypjes twee of drie

Duimen lang en zeer dun , de Blaadjes of ver-

deelingen teder en bleek van Kleur; de Meel-

jknopjes lang en dik: den Styl langer, dunner

en in drie fmalle Stempels verdeeld. De Bloe-

men komen eenzydig voor en de Bladen zyn
Bïesachtig

.

Hier van verfchilt de Langbloemige , door den

Heer B e r c i ü s dus bepaald,

Taó) Ixia mst veele Aairen^ hebbende ds Fyp. xxvr.

jes der Bloemen Draadachtig dun 3 zeer ^^i'^
'"'*"

-iora.

lang en knikkende. Lang-
bloemige»

Deeze , van Kaapfe Bolletjes in Holland ge*

kweekt , was zyn Ed» van hier door Dodor
KALLSTROEMaangebragt. Zy hadt de Sten-

gel vier of vyf Span hoog, van dikte als een

Rog-

(i6) Ixia polyüachia, Tubis Corollarum Fnifjrnilous Ion»

gisfimis nutantibus. Berg. Cap, 7. Sifynnchium Africanum

Ramofutn &c. HEnivj, A/r. 21.

C3
13;. DEEL. XlU STÜ5,
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V. Rogge - Halm , opgeregt ^ met afftandjge Bloem'
Afdsel,

^aj^jes. De Bladen^ fmal Degenvormig eofpits^

Hoofd? tii'i^ Span lang ? waren overlaogs ftreepig ge-

STUK. ribd5 glad^ HuJtende de binnenflen digt om de

Stengel , als ten Scheede. De Bloemen geel.

van Kleur , maakten veele Aairen uit , met het

Steekje' bogtig. Zy hadden een Pypje van twee

Duimen iangte en zeer korte BloemfcheedjeSi^

tweekleppig als gewoonlyk , Vliezig , fpits ,

byna egaal van punt : de Meelknopjes fmal

Pylvormig; de Stempels eenigermaate Wig-

achtig: alles korter dan de rand der Bloem»

XXVII. r^-j^ Ixia wet Degenvormige Bladen en eem

fpJau, enkdde eenzydige Jlair.

Geaairde.

Deeze onderfcheidt de Keer Bürmankus
van de Eenzydige voorgemeld. Zy heeft zege

hy de Aairen naakt , aan den top m.et zevea

kleine Bloempjes over ééne zyde ; de Scheed-

jes kort tv/cekleppig Homp , met Eyronde ge^

ribde Blaadjes ; de Bloempypjes eens zo lang

als de Scheedjes ; den rand onregelmaatig ver^

deeld en Violetkleurigt

xxvïiT» (^^) ^^^^ "^^^^ Elsvormige Scheedachtige Bh^
Triticea' ^^fi ^ op elkander leggende Bloemfcheedjes
Tarwgraa.

als Tarwe - Graantjes en de Bloemen digi

aan elkander, In

(17) Ixia FolJis Enfiforraibus , SpicI fimplici fecunda»

BUBM. Prodr. i.

(as) Ixia Foliis Vaginantibus Subulads, Spathis imbricatis

jjUicgis
I
Fioribua appj:oji;iraatis. BURM» Prcèr* l^
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,
lo Geflalte en roskleurigheid komt deeze V.

• overeen met de zogenaamde Afrikaanfe, hier
Afbeel»

voor,' maar heeft een Stengel van tv/ce Voe-fjooFO^

ten ; de Bloemen groejjen Aairswyze en zyn stuk,

Pypachtig , gevat in twaalf overhoekfe Scheed-

je5 , van gezegde figuur.

(29J Ixia met ovaale platte geribde Bladen ; xxixw

de Bladfteeleu ^checdig ; een tweekleppige Pyg^liét,

Pyramidaale Bloemfcheede* Naantjcs»

In 't Jaar 1760 , zegt onze Hoog^eeraar,

bloeide deeze , een Plantje van een Handbreed

hoog, met zes overhoekfe , zeer gladde, lang-

werpig ovaale Bladen, vyfribbig; de Bladllee-

len Vliezig , gerand met witte Haairtjes ; de

Stengel zydelings , enkeld , aan den top drie-

bloemig : de Bloem zeer groot en geel met

paarfchachtige Nagelen.

(30) Ixia 7net twee famengegroeide Ovaale xxx.

Wortelbladen y de Stengel aan den top om*
^y^^^^^^^

geboogen»

Een Plantje , maakt deeze , van anderhalve

Handbreed , hebbende een langwerpig Blaadje

by

fijJ ^xia Foliis ovalibus planis Nervofïs , Petiolis Vaginün-

tlbus , Spatha bivalvi pyramidali. Bükm. Frodr, i. ^, Pluk,

Fèyt, T. 424. f. 8.

(30) Ixia Fo!. Radicaübus binis Ovalibus connatis , Scapo
in fumraitatc inflexo. Buajvi» Pr^dr. i,

C4
11. Deel. xir. stok.
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V. by de verdeeling van de Stengel, die van Bloem,

Afdeel,
^q^ Bloem zig ombuigt en als gegaffeld fchynt.

Hoofd- niet de Bloemen aan den top averhoeks , wiè

STüfi. en Violet.

xxxf. (21) ïxia met Lancetyotmig Liniaals gegolfde
IxiaUi
êlata.

Gcgolfdje.

duiaTa^*^'
Bladen en een driebleemige Stengel

pit is oqk 3 volgens zyu Ed* , een. Plantje

van anderhalve Plandbreed , met een Pypig

geelachtig Bloempje en Liniaale Plaatjes, of

Slippen denk ik,

XXXII. (32) Ixia met Degenvormige platte Bladen en
Caryofhi'

' pyp-^^ Bloemen.

Anjêllcr-

^chtigc. Iq »{; ja3r 1754 hadt zodanig eene hier ge-;,

bloeid, mt t een zeer korte gebladerde neerge-

boogene Stengel en witachtige Bloemen, geel

gevlakt.

xxxïiL (33) Ixia met een gebladerde Stengel, platte-

"HooïbiV
gehooge7ie gsfpitfle Bladen ^ en Pypachtige,

4ige. Bloemen.

Een zonderling beloop der onderfle Bladen

heeft io deeze plaats, die, zo wel als de Sten-

gel, anderhalf Handbreed lang, zig Boogswy-

ze

(31) Ixia Fol. Lanceolato- Lineahbus Undulatis , Scêpp.

triflsro. BüRM» Frcdr, i,

Cjz) IxU FoL Enfiformibus planis, Floribus lubulofïs.

Sè/lltf* Prodr. I.

(33) Ixia Scapo foliaceo , Fol, planis inflcxis gcuminati^
^

ïlpr. Tubulüfis, BUSM. Prodr, i#
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^e zodanig omkrommen , dat zy met de tip- v^

pen dikwils de bovende Bloemen aanraaken ,^ jj'^^^

die pa irfchachtig zyn van Kleur , hcbbeqde grpote Hoofd-

Pypige Blocmfcheeden. stuk.

(34) l%\2i met eengegêffeklTrosachtig Kroontje^ xxxiv,
Ixia Um»

Zeer byzonder is , onder de Ixiaas , deezeK^Jfo^ntjcsi

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

bleed. Zy heeft een famergedrukte Stengel 3

met Lancetvormige omvatrende Bladen over-

hoeks ; een Kroontje aan den top , welks alge-

meen Omwindzel zesbladig is en kort , gee-

vende zes of meer Steekjes uit , aan 'c end in -

tweeën gedeeld en zeer ruig. De Bloem be-

ftaat uit zes Ovaale Blaadjes , paarfch van Kleur

,

van buiten Haairig ^ van binnen glad» Drie

Meeldra^djes met geele Meelknopjes heeftze \

een ruig Vrugtbeginzel en een driehoekigen

Stempel.

Met zo veele Soorten is thans dit Geflagt

vermeerderd , waar by ik nog de volgende uic

myne Verzameling , die 20 't my voorkomt tot

geene der voorigen behooren, voegen zal.

(SJ) Ixia die getroste Bloemen heeft y met zeer xxxv.

korte Styleiz. Abbreviatai

De kortheid van den Styl onderfcheidt deeze^ jplaat

van j.;^. 3^

CzO ^^'^^ Umbella bifiddRacenaofa. BURM. Prodr. z,

( 3 5) Ixia floiibus Hacemofis , Piüillo farevkfimo. HOütT.

Cs
II. D|EI.« XII« STUB«
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V, van de meefle anderen. Haar Bladen zyn LI-
Afdeel, niaal-Lancetvormig , bekleedende om laag de

Hoofd Stengel , die een Voet Isng is , rond en dun,

STVK» op 'c end een Trosje hebbende van zes Zwa-
velgeele Biocmen , taamelyk grooc. Zy komeii

voort uit Vlieslge doorfchyner.de tweekleppige

Scheedjes , wier kord'te of kleioile Lip twee

lange punten heeft. Dunne Steekjes van een

half Duim langte , draagen deeze Bloemen i

die byna een Duim lang zyn , beftaande uit

zes ovaalachtige , fyn geaderde Blaadjes» De
Meelkoopjes , taameiyk dik , langer dan de

Draadjes , Liniaal of overal even breed , ko*

men uit den Seoel der Bloem , die wat blaaaw-^

achtig is 5 voort ; naby den oirfprong der drie

Stempels ; welke langwerpig 5 dik en omge-

kromd 9 naauwlyks eenigcn Styl hebben , zit-

tende op den bodem van de Bloem» Ik hebze

ook die blaauw zyn van Kleur»

XXXVI.
Jxia Cam-
•pünulat^t

ICiokhloe-

mjgc.

Plaat

F^g* 4.

(36J Ixia met getroste Bloemen y die Klokvor-^

mig zyn 5 en Grasachtige Bladen,

De figuur der Bloemen , welke naar die der

Klokjes gelyken , onderfcheidt deeze zo zeer

van de voorgaande niet, ais de langte vanden

Styl , waar van de lange dunne Stempels boven

de Meelknopjes zig verheffen. De Bladen zyn

GraS'

(36) Ixia Floribus RHcemoiïs , Campaaifornjibus » Fol,

Gcatnineia. Houïr*
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Grasacbtig Liniaal , «n dus veel fmaller dan V.

in de laatfte Soort. De Bloemen kleiner, ^^j^^^

met korter Steekjes , zyn ook zesbladig en Hoofd-.^

komen voort uit korter Vliezige Scheedjes^^TUK,

met veele punten. De langwerpige Meelknop*

jes zyn ook langer dan 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 ondertusfchen de

voornaamfte byzonderheden van deeze Kaapfe

Bol- en Bloemplantjes, wat de figunr der Bloe-

men en Bloemfcheedjes aangaat, in Plaat ver-

foond ; des wy overgaan tot de

Gladiolüs^

De Planten van dit Geflagt , by fommigen

Zwciardckruid genaamd , wegens de figuur der

Bladen (t), onderfcheiden zig dqor eene Bloem

van

(*) Dat deeze of de voorgaande, geensz'n? tot de 3ïa-

culata of Bulbofa^ a:in welke zy door de K lekvormige figuur

der Bloemen naast komen , behooren kunnen , is uit liet

gemelde blykbaar» Immers de Bloemen zyn niet gevlakt

4511 de Stengel geenszins Boldrasgende,

Cj") Het behoort deswegen tot dtn Natuurlyken Rang der

Enfata. (ï. D. JI. Stuk, bladz. 178.} welke rr^en ZvJ&ard'

of Degenhladige kan aoemen , naar dat de Bladen bteeder of

fmaller zyn. Hier toe behooren de meeften van dit en de

volgende Geflagten , zo wel als van 't voorgaande. De /mof
J.ifch iseigentlyk Zwaardbladig,

lï« DfiELt Xllf Stuk*
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V. van eene Smoelachtfge j3guur, welke eenbladig
^FDEEL.

jg ^ gj5 jj^ zesfcH gcdecld , gelyk in veelen vaQ

Hoofd- '^ voorgaande , en opftygende Meeldraadjea

STUK, heeft.

Het bevat de volgende, ook veelal Kaapfehe^

altemaal overblyvende Flantgewasfen.

I. (i) Glad lolas met Degenvormige Bladen en

^^^ affiandige Bloemen.

Ö^meene,

In de Zuidelyke deelen van Europa , by-

zonderlyk in Languedok en Provence, groeic

deeze alom in de ^oornlanden , aan de Wcgeo
en op de Velden» Men noemtze in 't Franfch

Glayeuly naar dpn Latynrcben naam Gladiolus^

van Gladius, een Zwaard , Degen of Eapier,

afkomftig , in 't Eogelfch Comflag* Uit een

Bolachtigen Vleezigen Wortel ^ die als dubbeld

is^ komt een regtopilaande Stengel van eon

Voet tot een Elle en langer, bekleed met De«.

genvormige Bladen , lang
,

plat en fpits , en

doorgaans aan de eenc, fointyds aan beide zyden

bezet met eene Aair van Bloemen op een aan-

merkelyken afHand van elkander, 'c Gewas ver-

fchilt in hoogte , als ook ia de Kleur der Bloe-

men 5

(i) Cladiolus Fol. EaHformibvis Flpribus diftantlbus. Syfi,

Nat» XI!. Gen. 57. P^eg. XIIL p, 76. Gladiolus Fol. Enfi»

formibus. H. Cli§, 20. Ups. 16. R. Lu^db. 19. ^, Glad. Flor.

^ uno verfu difpoHtis n.ajor et procerior, C. B, ƒ?». 41» y*

Glad. utrinque floridus* Ibid^ Gladiolus Naibonenfis. LOBi Ic^

§8» Gladiolus* DOO. Pempt^ io^^



men i- die meest paarfchachtig doch ook wie ^-

voorkomen of incarnaat, zo Lob el meldt, ^^j^^^

Hec plant zig voort door zydelingfe Bolletjes , Hoofd':

die flymig 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
^

eene gewelfde boven - Lip , Geutswyze geplooid

,

en als den Stamper met de Meeldraadjcs om-

vattende: terwyl de onder -Lip 5 nederhangen-

de , zig in vyven uitfpreidt : dat dus als een

gaapende Bek of Smoel van eenig Dier ver-

toont.

(2) Gladiolus met Degenvormïge Bladen en op ir.

elkander leggende Bloemen. ,f,tltit
Opleg-

In de naafte deelen van Rusland, zegt LiM-^ende.

N^us, komt deeze voor, die kleine Bloempjes

heeft 5 eenzydig, op elkander leggende en dus

digt geaaird.

(3) Gladiolus met Degenvormige Bladen en de m,
zydelingfe Bloemblaadjes zeer hreed.

Getier-
geide»

Dee-

1%) Gladhlus Fol. Enfiformibus , Floribus imbricatis. 5y;?,

(3> Gladiolus Fol. Enfiformibus , Petalis laieralibus latisfi-

mis. Am. Acad. VI, Afr. N. z, Sifyrinchïum Vipejcatunaj

Pluk. Phyt, T. zz+. f. g»

IL Deel. xil. Stuks
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Vi Deeze, gelyk allede volgende, een Kaapfcb
Apdesl. Qewas , heeft de Bloemea als gevleugeld»

Hoofd- 2^^®^ onvolkomen is de Afbeelding van P l l-

6T13K» KENET cn hec fchynt my toe, dat die van

Brby.n, welke de Heer Bürmak nüs Ga-

leaim noemt ^ veel nader kome (*), Deze hadt

de dne bovenfte Slippen Menie -rood, de on-

derden , welke zeer fmal waren , geelachtig

groen , met roode tippen» De by S e b a voor*

komende, van de zelfde figuur, verfchilde wat

in Kleur. De Hel rn echter, of gewelfde boven-

Lip 5 is in dceze Soort , volgens de befchry-

ving, fmal en Zeisfenachtig; de Vleugels, van

de zelfde langte , zyn Ruitvormig en de drie

onderfte Slippen Eyrond , van gelyke grootte.

Het heeft de Stengel een Span Jang, dikach-

tig, tusfchen de Bloemen bogtig : de Bladen

Degenvormig , geltreept , niet fpits, en by de

Bloemen korter. Vleugelachtig gefchikt.

IV. (4) Gladiolus meè Degenvormige geplooide

F^atiu Pluizige Bladen y een zydelingse Stengel

,

Geplooide. ^g Bloemen regelmaatig*

De Bloemen van deeze zyn wel niet Smoel-

ach-

() BREÏN Prodr, p. iU T. xa. f. ^. SEB» Kabinet I,

T. 7*f« 3-

(4) CUdioIus FoU Enfiformibus plicatis villofis, Scapo Ia*

terali , Cörollis regularibus. Ixia plicata^ ^w* Acad. IV. p.

300. Ixia Fol« Gladiolatis hiifutis , Flodbus fpicatls termi-

nalibus. Mill. Ic 15 5» f. u Sifynnchiumlatirolium. Breyn.

fredr, III. p. *»* T, p. f, z^ BURM, ^rodr, a*
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üchtig, doch ook niet volkomen gelyk van^pj^'^^,

rand: des Breyn dezelve genoemd hadt, i£^^

Breedbladig Sif^rinchium ^met uitgebreide naauw-^^^^^^^'

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

Ridder , met reden , thans tot dit Geflagt en

zondertze af van de Ixiaas , wier Bloemrand

egaal is. De geftalte fcheen ze ook nader tot

,de Gladioli te betrekken» Zy heefc een gerok«

ten Bolwortel i Bladen als gezegd is , en een

Stengel , die fomtyds enkeld , fomtyds getakt

voorkomt , met groote Trechterachtige Bloe-

men , in myne Exemplaaren Violet , blaauw

of wit van Kleur. De dikke driebladige Bloem-

fcheeden , hier Blikjes genaamd door den Rid-

der, waar van de twee binnenüe korter dan het

buitenfle , *t welk een Duim en daar over lang is,

onderfcheiden deeze Plant genoegzaam,

Cs) Gladiolus met gekruist-Liniaaïe Bladen en v.

Klokvormige Bloemen. ir^"'^"'
Droevige,

Een fraaije Kaapfe Plant , óaq zig zeer ver-

menigvuldigt door haare ronde Wortel -BoFe^

tjes , en onderfcheidt door haare zeer fmalle

Biesachiige Bladen ^ welke , overdwars gefnee •

den,

(5) Gladhlus Vo\. Line^ri -cruciatis , Corollis Campanula.

laiis. GladiOlus Fol. Lin, fulcatis , Flor. alternis, Fetalis anc-

cuftioribus. MiLL. lo. 157. T« zas» f. l. Lilio- Gladiolus

bifolius et biflorus, Fol. qiiadrangulis. Trew. Ehr?t. T* 39.

Glad. &c. fuprema laciniS brevisfiml, BREYN Pndr. ÏIL

%, 7. f. I. BüSM. Prsdr. 2,
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V. den, eeu kruisje vertoonen. Twee Bladen hadé
Apdeel.

.^^g^j. ^^Q ^ welke j nu dertig Jaar geleeden > m
Hoofd- ^^ Koninglyke Tuin te Chelfea bloeide, toen

sTus. door E H R E T afgebeeld , en twee Bloemen ,

ieder gevat in een tweekleppige Scheede. Men.

heeft waargenomen ^ dat deeze Plant ook wd
met meer Bloemen voorkomt en dan met De-

genvormige Bladen , zo de Ridder aantekent*

De Bloem ^ zegt zyn Ed. , is droevig van Kleur ^

Klokvormig, maar heeft de ZomeriDgvolftrekt

van de Gladiolusfen. Volgens Breyn is de

bovenfle Slip de kortfle» Trew tekent aan ^

dat de Bloem onregelmaatig is verdeeld, met

de boven- Lip breedst f*), de onderde aller-

kleinst. De Kleur fchyot , volgens de Afbeel-

ding, uit den geelen wi tachtig, met paarfche

Streepen en Tippen , en dus niet zeer droevig

geweest te zyn. In die van Breyn was de

Kleur donker en de onderfte Slip zeer lang*

De Vrugtmaakende deelen beftonden dus^

Drie Meeldraadjes , dik ^gegroeid aan de kanten

van 'c Bloempypje, metopfiaande. lange twee-

bokkige Knopjes , die een weinig buiten den

Keel uitfteeken» Ëén enkelde Styl mét eeni

drievoudigen bladerigen Stempel en een lang-

werpig Vrugtbeginzel» waar van een drieklep-^

(*) Segmentum Sttpremum laaximum ftaat 'er op de Plaat

;

Utisfimum in de Test : men ziet dat het ëén kan fanien -

gaan met het andere. De Bovenlip kan breedst en grootse

éh teveiis alleikoitst te zyn.





Piraat lxxix.
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J)ig Zaadhuisje komt^ hebbende aan ieder Klep- ^^*

je twee ryën Zaedjes , die langwerpig
, plac

^^^^^^"^

en gevleugeld waren {^), Hoo/d-
STUK.

(6) Giadiolus met ï)egenyörmige Bladen , en vi,

hyna gelyke , Lancetvormige , gegolfde urju!Jlsé

Bloemblaadjes,
Gegolfde.

(7) Giadiolus met Degenvormige Bladen, en vil

byna gelyke , Lancetvormige , omgekromde omge-'

Bloemblaadjes. kromde.
^ PLAAIJ

LXXIX.
Zeer weinig verfchillen dee^a beiden, als P^s* ^>

hebbende Lelieachtige Bloemen , byna gelyk

verdeeld , in fmalle flippen , met een dunner

Pypje en gegolfd in de cerfte, rrtinder fpits

in de andere en aan de enden wat omgekromdi

De Bloemen zyn in een tweebladig Schecdje

gevat , dat het binnenfte Klepje kleiner heeft.

De laatüe fchynt dezelven eenzydig , de an-

dere wederzyds gefchikt te hebben. De Ge-

ibUe heeft met de Europifche veei overeen-

komst
,
gelyk blykc uit de Afbeelding van een

zodanig Exemplaar , dat ik van de Kaap ont-

vangen heb, hier nevens, in Fig, 1 , op Plaat

LXXIX;

(*) Trew Eèret als boven, p. »o, 11.

(ó) Gladioius FoU EnfiPoimibus , retaiis fuhsqualibus Lan'

ceolatis undulatis. Mant. zj»

(7) GUdioias Fol. Enfiform. Pet. fubarq. Lönc. recuryatiss

Mant. 28. Glaal Fol» Lin fulcids. Flor. uno verfa dispolï»

ds, Tübo Floris longiore* M!LL. k^ 157^ T. ^35. f» «>

D
ÏL DEEï.* XIL Stuk,
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'^' LXXIX; 't welk echter de Bloemen aanmer*

^^11. *
^^b'^^ veifchiilende van dat van Mil- er

HooFi?- heefc, en paarfch v^in Kleur. Ook is dat Iaat-

sTüi:» £^r vervolgens tot een andere Score betrok-

keDo

Vin. (8) Gladiolüs met Liniaale Bladen , esn gs-

S^CJLT gelieel enkelde Stengel en geaairde Bloemen*
Geaaiïds.

ix. (9) GIa<'io'us met Liniüale Bladen en eene

TofJT'" .
Scku^achtig gevkrkte Am.

vosSên-

taartige, Deeze komen n-a^k^^nder ook vry naa. De
laatfte hsefc de Sterg 1 een Voet Jang, rond,

ir.et Scheeden van tweefnvdende , geribde ,

fpits uitlorp^nde Bladeo : terwyl de end- Aair

beitc.at Lilt Eyrcode op elkander leggende twee-

kleppige Sc'.eedjes met zeer kleire Bloem-

pjes > raauv^lyks grooter dan die van Weegbree,

zegt de Ridder.

^. (ïo) Gladiolus met Liniaale Bladen en af'-

*^smane! Jlandige Bloemen^ wier Pypjei langer dan

de Rand zyn.

Dee-

(g) Cladwlui Foi. Linearlbus , Caule fimplkisfimo , Flor.

ipicatis. K. Lugdh. 19.

<9 ) Giadiolui FoL Linearibus , Splca diftkh^ imbricatS.

Am* Jc^d. IV. p, 30 r. BURM. Prcdr, 2.

f10) Gladiolus Fol. Linearibus, Flor. diftamibus , Corof-

Jarum Tuho Limbis iongioje. MiLL. Ie» 142. f, a, Burm»
Frodr* 2» Glad. Caule fimpUcisfimo &c. R, Lugdb, 1%
Glad. Fol. Linearibus. H, CUff, 20. T, 6»
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Déeze heeft dé Bloempypjes uiternaaa te lang, V",

^èo Wel in myn Exemplaar, dat deze]ven, bui- ^^jj^^^*

ten de Bloem > van meer dan drie Duimen Hoofd-

h^eft , als in de Plant , welke door den Rid- ^T^Sè

der uit de C'iffortfe Tuin in Afbeelding is

gebragt. De Stengel heeft maai één of an^

derhalf Voet hoogte en geeft . byna alle de

Bladen uit, die Grasachtig fmal » aar» 't begin

byna Draadachtig , langer dan de Stengel en

Iterk geribd zyn» De Bloemen, aan de eene

kant geplaatst 5 zyn Vleefchkleur^g, en hebhen

zeer fpitfe Slippen , de drie onderden mee

eene aanige paarfche Vlak, welke zig als een

Piek vertoont, getekend. Soratyds, evenwel

^

zyn de Bloemen geelachtig en de gedagte Vlak

Bloèdkleurig. De Bloemen zyn altemaal op-

waards gekeerd en de Wortel is een rond Bol-

letje. Door de Tweefnydige Stengel verfchilt

het van den Gladiolus met f nalle Grasachtige

Bladen , welke B a ü h ï n ü s hadt befchreeven 5

zo L ï N w ^ u s aanmerkt*

(lï) Gladiolus inet een Takkisfi Stenp:el en x'-

Ltmaale Bladen, Ramsfuu
Takksge»

Tot deeze wordt , door den Heer B u R M A ^'-

ïï ü s 5 de zelfde Plaoc van M i l l e r betrok-

ken , die door den Beer Linn^E! s tot de

Omgekromde was t'huis gebragt. Ik beken j

das

fïi) G/i»al'j3/a5 Caule Ramoro^Fol. Linéaribus. R. Lugdè»-

i9. MlLL» Ie. 2^S' f. 2. BliRM. Pradr. *«

D 3
II. DSEL. XII. SXUK.
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52 DïlIEMANNIGE LeLIb-

V. dat menze by Miller eenigszins Takkig

il*

Hoofd-
^^^^^ Gladiolus met een Takb'ge Stengel, ge-

XP. fteelde Hoofdjes en een knohheiigen Worteh
Gladtolus

Cafttatui. Deeze laatfte is een zeer groote Plant met
'^^*

blaauwe Bloemen, zegt de Ridder»

By deeze door den Heer Liisn/eüs opge-

gevene Soorren , zal ik voegen die, welken de

Heer B u r m b n js u s , zo uit de gedagte Ver-

handeling van den Heer. de la Roe hr, als

anders , onder de Kaapfe Planten geboekflaafd

heeft, naamelyk.

xm.
^ (13) Gladiolus met een Takkige Stengel ^ de

^^^ermeai'
Bjoemcn eenzydig op elkander leggende i

Gefpieete- ^q Bladen vierhoekig Elsvormig.

Dat de Bloemen van deeze den Keel niet

geOooten, maar als gefpleeten hebben, geeft

'er den bynaam aan. De Stengel , uit een

Bollcrje , dat van onderen plat is , gefprooten

,

is anderhalf Voet lang en rond , met zyd-

Takjes en Scheedachtige Bladen. De Bloe-

men waren bl ek Violet met eenige menge-

ling van paarfch en geel , niet groot. Een

fpee-

(iz) Gladiolus Caule Ramofi>, Capit. pedunculatis, Ra-

dice tuUeroia. LiNN 5^ 53. BüBM. Prodr. 2»

(13) Gladiolus Caale Ramofb , Floribus imbricatis fêcun-

dis, fo:iis Subulato - quadrangulie. RocH. Lh/, p. 27. T. 2*

BüRM* Pr&dr, z»
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fpeeling, van drie tot zes Meeldraadjes, heeft V.

gedagte Heer in deeze waargenomen. ^ fdeel.

Hookd-

(14) Gladiolus met een Takkige Stengel^ Li- stv.k,

niaale Bladen en s-èvlerkte Aairen. ^-T*^
Gladiolus

Deeze heefc den bynaam daar van^ dat de ^nge-

*

zydelingfe Slippen van de Bloem den gcheekn^®^'^'^*^*

Keel 5 die hier , zo wel als in de voorige , wyd
uit gezet is 5 zo de Heer de la Roe hê zegt,

omwinden. Dit vind ik echter, in zyne Af.

beeldiDg , niet duidelyk vertoond. De Bloemen

waren Roozekleurig , avin de zyd - Slippen van

de Onderlip paarfch. Zy makken twee ge-

vlerkte Aairen uit, op een ronde Stengel van

anderhalf Voet hoogte , met fmai'e Biadtn, De
Ivi-eldraadjes zyn Pylachti<^ geknopt ea de Styl

heeft omgekromde Stempels. Hier fpeelt ook

. d€ Natuur , zegt hy , dikwils in 't getal der

Meeldraadjes , Stempelen en verdeelingen van

dq Bloem. De Zaaden hebben in deeze twee

Soorten, geyk in de Droevige, zo de Heer de
LA Roe HE aanmerkt, een brecden Vliezigen

Zoom, terwyl dezelven in de Europifche en

anderen rond zyn en ongerand.

f15) Gladiolus ?we^ een geheel enkeïde Stengel,
^JJ,;,.

d§ Vleefch»

Jkleunge,

f14) QUdioIus Csule Ramofo , Foüis Linearibus , $ficï&

diftichis. Koc^. Disf. p. ag. T. 3. BüRM- Prodr. 2.

(is) Giadiolus Caii!e ümpliclsütno , Fetalis fupenoiibus

D 3 <ii.

21. Desl. XIL Stuk.
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S,TUK.

14 Driemanhice {.EJLï^

V. de bovenjle Bloemblaadjes afwykende-i d9^

Afieel. Bladen Degenyormig»

Dat deeze Daar de enkele Kleur der Bloe-

men gcbynaamdzy, is zorderling. Ik zou ze

liever fpreidende (^DivergensJ genoemd heb*

ben 3 wegens die hoedanigheiJ der Bloemilip-

pen, waar door de i31oem zig Lelleachtig^^docii

' nietteiP.in grynzendc (nngens) vertoont. Ook
is de figuur der Meelknopjes en Meeldraadjes,

die Zeislëovormig gelvromd zyn 5 byzonder. Ia

twee gefpii.fce Blikjes 3 het eene wel de helft

grooicr dan tiec andere 3 zyn de Bloemen gevat.

De Bladen heeft dcr7>e Soort wat breeder ea

geribd; het Zaadhiiisje, gelyk de voorige, veel-

zaadig.

xvu (i6} Gladiolus met Degenvormige Biadeiiy

Corymio- Qvefhoekfi Bkemfcheeden en éénzydige Bloej"

Jui men*
Gecuilae.

xviT.
^ (17) GIrdiolus met Lancetvormige geribde

détur^^^^' Bladen en ongejieelde op elkander leg^jende

Pienraie- Bloemen; het Fypje dun ^ van tankte ah
het Bloemjcheedje,

cm
divergejitibiis &c. 2^0 CU. BUf, p. jo T. 4, Burm,
frsir. 2»

i\6) Glddioliis FoL Enfiformibus , Spathis alternis, Flor.

fecundfs BüRM. Produ 2

(1?) GUdiolus 'FoU Lanceolatls Necvofis j Flor, fesfilib'^

imbïi^ads &c, Eusm. Pro4r* 2»



OF BOLPLANTEN* 55

(18) Gladiolus met Degenvormis^e Bladen ^ die V;

gefcheurd 23/72, m eenzydijie Bloemen ^met '

^f^^^*

ten Draadachtig zeer lang Fypje^ Hoofd-
STÜS*

(19J Gladiolus met Rolronde geribde zeer x^nu

gladde Bladen en um gevkrkte BlGem-i^ce^^ZT

Jair, C^efcneM-:

de-

XïX.
Deeze heeft gezepjde Hoogleeraar als byzoD Tubuh/us,

dere Soorten voorgeiteld , mefd nde van ce
ge.^f^^^^^'

laadle , dat dezelve , in manier van bloeijen,

met de VosfenClaattige overcenkonit , maar de

Bladen om laag .Scheedig heen , daar deBIrnni-

ftengel door een Spleetje uitgaat , voorts tot

boven toe Cylinderachtig famen^,egroeid zyn-

'

de , van binnen hol , aan den top met een

Dcornig puntje geflooten. Dit maakt een aan.

merkelyke byzonderheid uit in deeze Soort (*)»

Tot geen van alle de gemelden fchynt my X}f.

dat Kaapfch Exemphar te behooren, waar van LeiieTch^

Ik de Afbeelding in :Fi^.2.op Plaat LXXIX
pf^^xnx.

heb voorgellcld. Ik noem hetzelve Lelieach- Fig. z.

'

tig^

(ïi) Gl'-'dio'us Fol. Enfiformilus laceris, Plor. fecundiSj,

Ttibo Fiijformi longisfirao* UüRM- Predr. 2.

(i9> Glddiolus Fol. Cylindr, Nervofïs £;labe?rimls , Flor>

SpkH difticha. Burm* Frodr 2»

(*) Twee andere» , Vilkjus natsmelyk BREYN Prodr, T«

S. f. c. en Junceus, Pluk. Ph\t. T. 187, f. 2; zyn door

ssyn Ed wel gemeld , njaar niet bepaald noch befthree»

ven,

D4
II, DïXL. 211 itWk%
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V. tigi om dat de Bloem , die geel is, zeer veel

^^^11^^ gelykt naar een Le'ie ,• doch zy heefc tevens

ïiooFL- hot Kenmerk der Giadiolusfen , naamelyk , dat

6xys» één van de vvf Slippen korter en broeder is dan

de anderen. De Styl is knodsachtig in drieën

geknopt 5 en byna van gelyke langt-e als de

Meelknopjes , die met denzelven in de Keel

zitten. De Bloemen komen overhoeks uit zeer

lange breede fpitfe Scheedebhden voort; aan

de Stergel , di:.^ rond is en van onderen bezen

met zeer lange fmalle, geheel Biesachtige^over-

langs Geutswyze geplooide Bladen: waar door

decze var. de laatstgemelde van.la Roche
veel verfchilt.

A N T H o L Y Z A,

Door Pypachtige , onregeInia~vtig verdeelde- >

omgekromde Bloemen , onderfcheidt dit Ge-

flagt zig inzonderheid van de voorigen. Het

heeft doorgaans de boven -Lip vec.1 fmaller en

iarger dan de onderden , Qcui:achtig;deMee]-

draadjes en Stamper influitende, doch de krom..

te van het Bloempypje en daar door oeergeboo-

gene Bloemen maaken hetzelve meest kenbaar.

Ook zit het VrugibegiDzel niet binnen maar

onder de Bloem.

Daar komen de volgende , allen Afrikaanfe

of Kaapfe Soorten j> in voor, naamelyk

(O M.
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fi) Antholyza met de Lippen der Bloem wyd ^*

uitgefpreid en den Keel famengedrukt, ^^

Zeer duidelyk; openbaart zig het geztegde in stuk.

de Bloem vaa deezs Soort ^ die ten uicerde i.

mismaakt is, en dit byzonders heeft, dat één ^''^^^^^y*^

van de drie MeeMraadjes zig buiten het ge^ crynzen.

dagte Geutje, om laag, bevindt Zy zyn zeer
"*

?igtbaar door hunne zwarre Pyltjes, die de

Meelknopjes uitrnaaken en waar van de twee

anderen den Styl , die lan;2ier is en drie om-

gekromde dunne Stempel? heeft, omvatten. De
Kleur der Bloemen is over haaren Keel eo Slip-

pen , eerst geel , dan van binnen en buiten

yoo(i , met geele punten, Zy zitten op kleine

Takjes Vleugelswyze aan de Stengel, die van

een Voet of meer, en langer is dan de fmaUe

Larcetvormige Bladen jruighaairig en hoogpur-

perkleur,

(2) Antholyza met Vlinderachtige Bloemen^ n.
^

die de twee uitwendige Kwabben der Lip cunoo-

f. hreeder en opjlygende hebben» ^^'***

Met

(i) AnthohfZ<* Corolla: labiis dlv^ïicatis , Faiice compres-

fa, Syjf. Nat. Xïf. Gen 58* Veg, XÏÏI. p- 77. Gladiolo

iEthiopico fimilis Planta anguftifalia. Com-t. Htn» I» T. 4%
RUDB Ely$^ H, p. X37. f. 15. Gladiolus floridus &c,

BaEYN Vrodr, T. 8. f. i, BüRaj. Proir. i.

f1) j4nthelyza Ctïrollis fubpapilionaceis , Lzbü LoMs duo-

bus externis latforibiis adscendentihu?* Mill h. iij, Cu-

ïionia Flor. fesfilibus Spatlus maxlmis, BUXTN. Cuk^ ziï.

T. I.

ll« Deee.. XII. Stuk.
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V* Met den naam van Cunoniay naar deo Lief-

^^^^^^' hebber van Kruiden Cüi\'o, in wiers Tuin

Hoofd»' deze Plant eerst gebloeid heefc, was dezelve

gTüK. door den geleerden B u t T n e a gedoopt, C ( ) n o

zelf hadtze , wegens haare fcrioonroode Kleur

^

als de fchaarate in de naaenng tot den Kon ng

haaren Gem lal affclietzer de, cp eenen Poeetifchea

trant Esther geiyteld, ledereei) z'et, hoe on-

eigen en ver ?3;ezogt dit zy. Hy zegt , dat de^

zelve hem uit Ptriie was toegekomen ; dochrof

hy in deezen ook misleid wa^e; men heefczip

naderhand van de Kaap der Goede Hope ge-

kreegen.

De Wortel is knobbelig , met een bruinen

Rok bekleed, van binnen Vleezig^ bleek geel»

De Wortelbladeo zyn flyf enfpits, geftreept,

fmal Laccetvormig. Dezelve fchiet een Sten-

gel van een Elle of meer hoogte, VIsrkachtig

bezet met Bloemen , die in Scheedes vervat

zyn, doch een aanmerkelyke langte hebben,

Tusfchen twee gelyke Eyronde , opftygendej

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

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

jes, wier Pyivormige Knopjes nederwaards uit^

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

korts klein, driedeelig en bultig, als een Ho-

niglakje onder de Bloem lamengeplooid. Het

Zöadhu'sje maakt een langwerpige Knop, met

gewi.kfe Zaaden. De Wortel geeft, aan alle

zydin, DraadachLige Vezelen uit, welke aan 't

end Bolletjes draagen, zegt Li n n^üs»

(3)
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(0 Antholyza met oiitgekromde Bloemen ^ wel- V"-.

ke beurtUngs twee Kwabben van de vy/- '^j^^*

deelige Lip uitgebreid ^ grooter en Lancet-Hoom-

vormig hebben, stuk.

in.

Van de Kaap der Goede Hope overgébxsigt^l^fj-f^^

bloeide deeze te Parys reeds indeü jaare 1633, Etiüopi/

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

tel is knobbelig 3 platachtig rood , met veele

Rokken beklee 1 , van binnen bruin. De Bla-

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

gel draagt de Bloemen wederzyds. Vlerkach-

tig 3 van eene fchocnc hoogroode Kleur, met
Geel gemengd. Zy zyn Pypig en hebben een

zeer groote Lancetvormige boven -Lip, de om»

der- Lip in vyven gedeeld met korte Lancetvor-

mige Kwabben , beurtlings drie zeer kort ; 't

welk de Bloem zeer ougelyk maakt. De Schee-

(ieblaadjcs zyn ook roodachtig»

(4) Antholyza met Trechterachtige Bloemen ^v.

^n Degenvormige Bladen. mS!^

AI-

(3) ^nthêlyza CorcH. incurvatis , labii qm'nquepariid

Xobis duohus akernls patulis majoribus Lnceolatis G!a-

dioliis i^thiopicus Flore coccineo, Corn. Canad. 79 T.
79i MORIS. Flijl* II. p. 421. S. 4. T* 23. f. I. RUDB.
Eiys. II, p. 23 6. f. 14. Hyscinthus Afric. Fol. Colchici,

rior* coccineïs. Pluk. P6yt» T. 195. f 2.

(4) Antholyza Flor. Infimdibuliformibus , Fol. Lineari-

bus. Meriana Floie rubello. TttEW. £&ret, T« 40, Watfonisi.

BjIiLL. Ie. T« 275*

ÏI, DEEL. XH, 5TÜK,



do DRlEMAKKlGELEr^lE-
V. ^,' Alleenlyk ter eere van Maria Sibyl'a Mzu i A^7^

Afdeel.
^jg ^g Natuurlyke Hiitorie, zo ten opzigt van

Hoofd- Planten als van Infek^en, veel bevorderd heeft,
gTüK, ^as deese Meriana getyteld door den vermaar -«

den Tre w. Derf heeft daar van een Ichoone

Afbeelding aan 'c licht gegeven , we'Ve de

ichrandere Eh r f t maakte jiaar eene Piant, die

uit Zaad van de Kaap in de Koningiyke Tuin van

Chelfea geteeld , aldaar de eerde maal in den

jaare 1750 gebloeid heefc, Miller gafze

den raam van Watfmia , naar zynen Vriend ,

den geleerden Watson, en rekende meer

regt te hebben tot die benaamiog , oordeelende

teveos , dac de Plant niet tot dit Geflagt be-

hooren kan, aan het welke. zegt hy, LiNNiEus

maar één Meeldraadje tocfchryfc (*j. Waar hy

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

baar dat zyn Ed. 'er drie aangeeve jgelykdeeze

heeft.

De Bol en Bladen gelykcn naar ë.e van dca

Gladiolos. De Stengel is itevig en getajct, gee-

vende wederzyds veele Bloemen uit , ivelke

eenbladig , Pypcchtig zyn ; nederwaards omge^

boogen 5 een weinig verwydende riaar den Mond
^

die regelmaatig inze^fe^ is verdeeld ^ met (lompe

Slippen. De bovenfte niettemin verheft zig een

wein:g en bedt kt als 't ware den StylendeMeel-

draadjes , 't welk de Plant tot dit Geflagt be-

erekt. By ieder Bloem is een dubbeld Schee*

de*

{^) zie zyn Dinknary^ Ed. 1760. p. 158.
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debbadje» De Kleur der Bloemen is rooi, de V,

gedaante als van de Polyanthes , de Zomering ^^^^^^i

van den Gladiolus, zegt de Ridder. Hoofd-

(j) Antholyza met Tt echurachtige Bloemen v,

en Liniaale Bladen. Anthohz^
MeriareL'

la.

Deeze , naar de voorgaande eeoigszios ge- Medanei-

lykende , hcefc ook een Bolachtigen Wortel,

De Stengel is anderhalf Voet lang) rorsd^ effen.

De Bladen zyn Degenvormig , gedreept , ruig-

achtig , Scheedig , drie of vier overhoeks ge-

pl^arst , buiten de vScheeden kort. Drie Bloe-

men komen overhoeks, eenzydig, ongedeeld,

aan de Stengel, gevat in t-wee Lancetvormi-

ge Scheedeblaadjes. De Bloem is Trompet»

achtig , met een kromme pasrfcijachtige Pyp

,

lanr;er dan het IVlondftuk, welks Zoom in^es-

fen gf-lyk verdeeld is , met Eyronde fpirsacliti'

ge Slippen, die geel zyn* De Meeldraadjes zyn

opftyi>er>de , van langte als de Bloem , en heb-

ben Liniaale opleggende Knopjes. De Styl ,

met zyne drie Stempels , zyn Draaduchtig

dun : de Bloemen bleeker rood dan in de voor-

gaande.

Deeze Plant verfchilt , zo de R idder aan-

merkt, van de Meriana in gedalce, doch be-

paa-

C 5 ) Antholyza Cor. Infundi^uliforniibus , Foliis Lineari-

bus, VVatfpnia hurailis , Fol. Linear». - Enljformibus , Tïfb®
Koris longisfimo Mi Li,, /f* 198. T« z*??. f, %,

lU Pe^i». ^ih Stuk..



6i Driemannige Lelies

V. paalingen , omze van de Gladioli en Ixias af ce
Afdeel

jgQi-,^gj.gjj ^ 2egc hy , komen 'er niet in voor.

Hoofd- Evenwel kon menze niet nader dan tot dit Ge-
STUK. flagt betrekken , waar toe zyn Ed. ook de voI«

gende t'nuis gebragt heeft.

vï. (6) Antholyza 772^^ Trechterachtigê Bloemen^
\Antholyza ,. , ., tt? *••

Maura, die vüTz huitcn Wollig zy7i.

Moorfche*

Deeze groeit 5 zegt hy aan de Bofchachr igé

zyden der Bergen by de Kaap , in Mey bioei-

jende. De Stengel is twee Voeten hoog, twee*

fnydeode , met de Schreden der Bladen gedekt

,

die Degenvorüiig , fmal
, geftreept , de boven-

ilen langer dan de "Stengel, digt en Schöedach-

tig in elkander fteeken. De Aair beftaat uit

rappige, LancetvormigeBicemfcheedjcs , dik wils

twee Bloemen bevattende, Zy gelyken naaif

die van de Meriane , doch zyn geel , met

een zwarten Hals of Keel, van buiten aan

de Slippen Wollig , met drie opflaacde wit-

te Meeldraadjcs , en den Styl een Stempel

hebbende die zeer flaauw in drieën is ge*

deeld.

De volgende Soorten zyn door den Heer N.

L» BüRMANNüs, onder de Kaapfe Planten,

by dit Geflagt gevoegd: naamelyk

(7)

(6) Antht-iza Flor. Infund. extus tomentofis. Syfi* NaU
XllU Mant, 175^
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(7) Antholvza ffiH afgehoogene Meeldraadjes , Vi

om%eJlas,en FUugels en Liniaale vierhoe- ^^"^^^^^

kige Bladen, Hoofd-
/

STUK»

In 't jaar 1760 hadt deeze by zyn Ed. ge- vii.

bloeid, hebbende zeer laoge Bladeo, een Sten-^^l'jj^l

gel van twee Ellen , en. bwgwerpige tweeklep. g^-^ifrh.

pige Eloemlchfeden. kige.

(8) Antholyza met opjlys^ende Mesldraadjes , ^^^^j^^^^

omge'i^onden Pdotmsn en Lancetvormige omge*

geribde Bladen.
^'^^'^^"""^

In Odober van 't jaar 17 f7 hadt d^'eze ge-

bloeid , met een ronde Stengel van anderhalf

Voet lang eo paarfchc Bloenien»

{(j) Antholyza met De^envormige Bladen en ix.

Fypachtige gdyke Bloemen , de twee bo* fj^cZ?^^^"

venjte tiaatjes opjtygende* Anjeiieri-

Id April des jaars 17Ó0. bloeide deeze , die, f^-^^x^^*

zo de Hoogleeraar aanmerkt , veel overeen-

ko i^st met de Cunonia heeft, dan datdeScheed-

jes en Bloemen dunner, ADJelierachtig en niet

zo rood zyn 5 de Bladen yler. Zy hadt de Sten-

gel drie Voeten lang. Schoon

{y") ^nthohza StaminibuS declinatis , Alis rcvolutisj Fol«

Linearibus tetragoiw's. Burm Frtir, i»

(8. Anththza Stamin. adfcend. Corellis re'^olutis , FoL

Lanceolatis Nervofis. Borm. Predr» i*

(9) Jlntbohza fol. Enfiforoiibus , Floribus tubuToïïs aequa»

libus , Laminis duabus fuper. adfcendentibus. BUBM. PfQdr, s>

II9 DSSL. £II« STUK«
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V. Schoon de Kenmerken overeenkomen, durf
AFrEELji^^ Wügerss deeze korte befchryving , met geen

HöoFB volkomen zekerheid myne Plant , in Fig. 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 geéven, en mei ken aan, dat

de Bladen , gelyk men hier ziet, zeer breed ^

byna Lancetvormig en flerk geribd zyn ; de

E?08men met een lang bogdg Pypje, roodachtig

of byna mt van Kleur. 2y bevatten een Styl

met drie Knodsachtige punten of Stempels

,

zynde een weinig langer dan de Meelknopjeji

Oogfchynlyk kómen deeze Bloemen ieder uic

een dubbeld Bloemfcheedje voort, en hebben

de twee bovenfte Slippen opllaande of opfty-

gende , als in de bèpaaling wordt gezegd.

'ir Cio) Antholyza met neergehoogene eenbladige

"^/^Arol? ^^^'^'^h^^ getande Bloemen , waar binnen

des. de TeeldeelenbeJlooienzyn^enDegenvormi-
Hvacin» r», ,

thige. gs Bladen.

Deeze wordt door zyn Ed. befchreeven , als

hebbende platte Bladen van een Voet lang; een

Stengel van twee Voeten , geheel enkeld en zeer

glad,- met overhoekfe Bloemfcheedjes, die twee-

kleppig zyn en overend ftaan , de Stengel in-

ilui'

(10) Anthdyza Corollls declinatis , monopetalis , vix den-

tatjs , Genltalla incliidentibus , Fol, Enfiformibiis, Buraj»
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tü uitende by ieder Bloemt Dt Bloemen zyn Vi

Pypacbtig als die van de Alethris , neergeboo- -^^^^^i»^

gen, geüreept en paarfch , met gelyke Meel-HooFo^

draadjes 5 van binnen aan de Pyp gegroeid, ensTüK.

^n Draadachtigen Styl, welks endof Stempei

een weinig buiten de Bloem uitfteckt. Ik be-

zit een Exemplaar van deeze Soort in myne

Herbarius^ van Kaapfe Planten.

Iris. Lifch»

Één zésdeellgé Bloem , met de Bladen beurt-

iings omgebcogen 3 en Stempels die naar Bloem-

blaadjes geiyken, maakt eene zeer düidelyke

'onderfcheiding van dit bekende Ceflagt van

Planten (*)

Het bevcit vcele , mdest Eüropifche Sooir-

ten^ Welke door den Heer *Li NWi&us in zo-

Üanigén 5 die de Honigbakjes der omgeboogené

Bloemblaadjes gebaard en in zodaoigen , dié

'dezelven ongebaard of glad hebben , onder-

ïchtiden worden.

A* Gebaarde of ruige.

( ï ) iris met gehaarde Bloemen , die de Sten* h
7 /r/f

.. . f Levant"
(*) De Bloem is eigenslyk niet eMladlg , hcev^èl zy dusfche.

genoemd was door den vermaalden TcüRneïort , maat

beftaat uit zes Bladen, die in een Pypje, dat op het Vmgt-

beginzel zir, zyn ingeplant; zo de Fleer LiNN^us ,inHor'

tt Clijjonumo^ aanmeiktj of met hunne Nagels famenge-

groeid. Gen. Plant.

(1) Iris CoioUa bailata , Csule Foliis longiore «nifloro^

E ^#*
llé D&SL. Xll. STOSf
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V.' gel langer dan de Bladen en eenbloemh
'^""^^

heeft.

Hoofd»
STUK, In Kleia Aüq lege de Provincie Sufiana^ be-

hoorende tot het Otcomannirche Gebied , van

waar deeze Iris eerst in de Tuinen te Konflan-

tinopolen gebragt en van daar , nu tV7ee Eeu-

wen geleeden , te Weenen gekomen zynde,

verder door Europa is verfpreid. Het is ech-

ter tot heden geea gemeene Plant., wordende

niet dan by de Liefhebbers van Kruiden ge-

vonden. Onder haare 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-

flaat, oogfcbynlykjuit negen Bladen, waarvan

de drie onder(ten, naar de Aarde omgeboogen,

dik zyn en ruig gebaard , meestendeels bleek

zwart met eenige paarfche Screepen, doch in

'c midden meteen donkerer Vlak, als van zwart

Fluweel Op dezelven leggen drie kleinere, als

Gewelfjes parirfchaehtig van Kleur , zynde Blade-

rige Stempels ^ welke de Meeldraadjes , die Priem-

vorniigzyn, bed^kk^^n; terwyl de drie bovenfte

opHaande^ ieder een Handpalm groot, zeer dun en

fraay

Syjl. Nat XfU Gen. J9* Veg. XÏII. p. 78. H, Cliff'. i8*

R. Lugdh. 17* Iris Siifiana Flore maximo ex albo nigrican-

te. G. 8. Pin, 31. Theatr» 579. MORIS. Hifl^ II» p. 35I.

S« 4. T. « f. 6. Iris latiFolia major. Clus, tiijl» I, p«

217. Iris Chalcedonica vaiiegata. Lob. Ic^ €7»



Fraay geaderd , dooreen kondig Netwerk io *t wit . ^*
^

ÊD zwart, de Bloem uitermaate verüeren en naar il

de Pluimagie van fommige Faifanten doen gely.Hooïöl

ken. Men vindt 'er een fraaije Afbeelding van ^^"^"^^

in 't Werk van Knor R , over de Planten (>
Men noemtze ook Iris van Pharao, of Zwar-

te , ja zelfs Cretifche , zegt C l u s i u s , en

Lob EL heeftze onder den naam van Bonte Iris

^an Chalcedonie vooYgQÏÏQ^d. De Wortel is groot

6n knobbelig, doch anders naar dien der andere

Soorten gelykende en de Bladen zyn ook niet

veel daar van verfchillende» Het Zaadhuis-

je komt met dat dei* overigen byna overeen;

LoBEL hadt zodanig eene Iris -Bloem gezien

met dwarfe en fcheeve Plekken, die vaal, Afch-

graauw^en roodachtig waren,

(a) Iris met geb, Bloemen , de Stengel hooger ^

"•
'

,

dan de Bladen , by?iCL tweebloemig , derentma.

Bloemen ongeftedd.
tynfèT''''

Deeze , wier Natuurlyke Groeiplaats in de

Zuidelyke deelen van Europa^ en byzonderlyk

in de Krain , doo& den Ridder gefield was ^

is

C*^ KKoRR Thefaurus Rei BirhdrU Hortenfisque, Neuié

Ï770. Vol* I. p» 142, Tab« L 6,

|a) Iris CoxqU. barbat. C^ulc Fol, altiore fuhbiflorOjFlori

(ëifiiibiis. MiLL» Ie, 554., Iris alba Floreiitina. C, B.Pxw. |ié

||, Iris alba Germanica» C. B. Pin. ?! Iris Flore albo. Raj^

flijl. II 80. Iris noftras vuig. candidls Floabus. Lqs. U* 59^

tfimrkVi Thti^ U Tab. L 7.

E è
|l«D£B&« Xn. STUK.
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V. is nogtbans door Doktor Sc op oLi aldaarnJeC

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

Hoofd- uit Karniolie in Engeland gebragt waren door

STUK. den Bisfchop van Osfory , die dezelve aldaar

natuurlyk vondt groeijen. Zy is wel wie vaa

Bloem , doch met een geele ruigte gebaard» Zy
verfchilt naauwlyks van de volgende Soort

,

dan dat zy de Bloemen meest twee op een

Stengel heeft , geheelbladig , mee de randen

der onderften aan den voet omgeboogen , de

bovenden meer opftaande, gelyk ook de Stem-

pelblaadjes , die weinig gekarteld zyn.

,, Van de Illyrifche of liever Florentynfche

55 Iris vond ik, zegt Camerariüs, eens in

^5 't vroege Voorjaar, op myn Reis door *tNa-

j, pelfche 5 een Heuvel vol by de Stad Priver-

5, num. ByoBs [te Neuremburg] kan zy zwaare

- 5, Winters niet wel verdraagen en moet byzon-

5, der bewaard worden voor de fmeltende

„ Sneeuw". 3, Zy verfchilt daar in van de Duit-

„ fche witte, zegt C. Baühinüs, dat der-

5^ zelver Wortel, even als die van degemeene

„ blaauwe , rimpelig droogt , doch van deeze

„ niet, welke ook kleiner is. In onze Winkels

3, vindt men een lllyrifche , van Venetië ge-

„ bragt 5 welke rosachtig is, minder fraay , doch

„ aangenaamer van Reuk."

De Wortel der Florentynfche Iris komt in

yeele famengeltelde of Winkelmiddelen der •

Apotheeken , byzonderlyk in het NiespoecJer

,

gemeenlyk Groene Snuif genaamd, waar hy

een
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een Geur aan geeft. Hy is van een bitterach- V.

ïjge, Kruiderige , fcherpe Smaak; doch maakt ^^^^^^*

Wyn of Bier , waar hy op gezet wordt, aan- Boofd*

genaam. Men gebruikt hem inwendig tot een stuk.

Borstmiddel , om de uitwerping der Fluimen te

bevorderen in zwaare Hoest, Verkouwdheden

en Longe - Kwaaien. Van den verfchen Wortel

is het Sap purgeerende ; het Poeijer van den

«Jroogen zet het natuurlyk Water af, en geeft

daar een Vioolen- Reuk aan. Uitwendig komt

hy , als Wondzuiverende, by de Heelkundigen

in aanmerking,

(3) Iris met geb^ Bloemen; de Stengel hooger
ji^,

^an de Bladen , veeMoemig; de onder{te ^^^ Ger-

Bloemen gefieeld. Duufche,

In Duitfchland komt deeze, op Bergachtige

plaatfen , voor , en groeit ook in Languedok

en Provence aan de kanten der Akkeren en

Wyngaarden. Men vindtze by ons, en in de

Noordelyke deelen van Europa , dikwils in de

Hoven. De Franfchen noemenze Flamhe of

Glayeul , de Engelfchen Flower de Luce , de

Duitfchers Gilgm > dat met het Icaliaanfche

Gf-

(j) Iris Cor» Barb, Caule FoU altiore muttlfloro Sec.

Jdat, Md. 24. H.Clif: 18. Ups. 16. R. Lufrdb. 17. GOUAN

^onsp. 25. Kram. Aujlr. iz. Iris vuig. Germanica f. Tylve-

ftds. C. B. Pin. 30. Iris noftras viilgaris. LOB. /*. S9- 1"S

fylveftris» Tab. 7c. 648.

E 3
(I. D£|U XII« STUK.
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V. Giglio overeen (lemt.- „ De Ouden hebbenze
^fDEEL.

^^ jjj ,^ Griekfch lm geheten 3 om dat de Kleur

HoopD- 55 zweemt naar die v^n den Regenboog, maar

fTüK. ^^ tegenwoordig wordtze van alle Natiën LdÏQ

„ genoemd , zege Lobel. De gedaante im*

3, mers , wanneer menze op zyde befchouwc

,

5, flrookc vry veel mee die van de Leliën ia

,5 't Koninglyk Wapen van Vrackrykjenmeer

„ dan de figuur der gewoone Bloemen van

33, dien naam.'*

Uit ééne Stoel geeft dit Gewas veele Bla-

den , die weezentlyk Zwaardachtig zyn , fomtyds

langer dan een Elle , cm laag meer dan twee

Duimen breed, elkander Scheedswyze omva^-

tende^ dik en Hevig, glad en in een punt uit-

ioopende* Hier tusfchen komen dikke ronde

Stengels voort 3 anderhalf maal zo lang, mee

eenige Bladen , aan 't end Takkig, en aldnar

verfcheide Bloemen uitgeevende, die groot zyn.

Pezeiven fpreiden zig als in negen Bladen uit

,

waar van de drie onderften omgeboogen, van

binnen ru'g, een Vinger lang, paarfch of Vio-

let zyn 3 met witte Aderen. De Haairigheid

is geelachtig , gedekt met een kleiner fmaller

Stempel-Blaadje , aan 't end gefpleeten , *t welk

greenachtig ofbleekblaauwis van Kleur. De drie

bovenfte Bladen , Lepelswys' hol , en naar

elkander toegeboogen , maaken een Soort vaa

Bol, die paarfchachtig is, fomtyds met witte

Streepen. Het Hemelfchblaauw en Purper re-

geert i^ deeze fchoone Bloemen zodanig, dat

menzej^
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menze, deswegen, gemeenlyk blaauwe of paar- v;

fche Iris , of by de Tuinieren Mas noemt, ^^^skl^

Onder de Bloem , wier Bladen toe een Pypje Moofd-
famenloopen , zit het Vrugtbeginzel , dat een svjk.

langwerpig zeshoekig Zaadhuisje wordt, van

binnen in drie Hokjes verdeeld, en langwerpig

ronde Zaaden bevat»

De Wortels van deeze Plant, in onderfchei-

ding van die der voorige geraeenlyk Inlandfche

genaamd , zitten knobbelig met knoopen aan

elkander^ zynde van buiten donker ros, van

binnen wit en zwaar van Reuk, Deeze wor-

den ook in de Geneeskunde gebruikt en het

Sap derzelven , inzonderheid , is tegen de Wa-
terzugt aangepreezen ; doch de ongemeene

icherpheid , die den Mond en Keel verfchei-

de Uuren als verfchroeid houdt , maakt het

raadzaamer uitwendig , tot Wondzuivering en

tot het wegneemen van Vlakken der Huid.

Door köoken wordt het zagter en de ge-

droogde Wortel kan veilig , als een openend

Bloedzuiverend Middel, worden ingegeven. De
Bloemen leveren door weeking en rotting , met

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

(4) Iris met geb. Bloemen; de Stengel Iiooger ïv.

dan hucina.

Vlierach»

^4) Iris Cor. Barb. Caule Fol. altiore multifloro &c« kis ^'g^»

latifolia Germanica Sambuci odoie. C 11. Pin^ 31, Iiis ma«

^ latifolia odava. Clus. Hifi, I. p. 215,

E 4
11. Deel* xiu stu •
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V, ifflfz ^e Bladen , veelbloemig; de neer-ge^.

^^^f
^^*

^^^^^^^ Bloemblaadjes vlak , a> opjlaandeh

Hoofd- uitgerand»

Wegens den Vlier -Reuk is deeze afgezon-

derd, die buiten 'c genocide naauwlyks van da

gewoone Duitlche Iris verfchik. Zy groeit ia,

de Zuidelyke deelen van Europa. De neerge-

boogene Bloemblaadjes zyn donkerer Violet,

de opüaande bleekerblaauw: deStempeUBlaad-,

jes Zaagtandig fpits met een l?laauwachtigen,

Kiel.

v; (s) Iris met geb. Bloemen ; de Stengel hooger

r- Tv ^^^ ^^ Bladen, veelbloemig; de neergeboo"

vuiikieii* gene Bloemblaadjes omgeplopid , de opjtaan^^

^^^^* de uitgerand»

Naar de Duitfche gelykt ook deeze, maar-

behalve liet gemelde zyn de Bloemen donkerer

Violet met geelachtig witte , in 't midden

blaauwachtige Aderen : de opftaande Bloem-

,
blaadjes, gelyk ook de Stempels j vuil geel en

zeer uitgeraod»

VI. C^) Ii'is met geb*. Bloemen'^ do Stengel naakt

^

"^on^ebia-
'^^^ langte als de Bladen en veelbloemig.

inde. Dq

(s) Iris Cor. Barb. Caule Fol. altlore niultl^oro &c. Iris

Folio lato mgofo, Pet. repandis ex piupureo fordido pallida,

dc luteo variis &cc. BOERH. Lugdlr. ïi. p. 125.

^§} Irsi CouBaxht Scaponudo,IongitudincFoliomm, mu,l-
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J3e oDgebladerde Stengel onderfcheidt deeze 5 V.

die, zo wel als de volgenden jio deopenbaare ^j^^^

Kruidhpven voorkomt. Hoo?d*?
STUK,

(j) Iris met geb. Bloemen ; de Stengel eeni- vu.

germaate gebladerd , veelbloemig , raw /awgjg glla^^^'^'

als de Bladen. 2°«ï«-

(8) Iris met geb* Bloemen ; de Stengel korter vnr.

dan de Bladen en driebloemig. TweScï*
raige.

Van deeze fraaije Bloemplanten , heefc de

eerfle haare Groeiplaats in Hongarie, de an-

dere op Rotfeo in Portugal, zegt Linn^eus*

Hy befchryfc de laatfte , als hebbende een ronde

Steng; de Bladen uitwaards Zeisfenachtig;heü

Vrugtbeginzel langwerpig rond , met drieStree-

pea uitgegroefd; de Bloemen Violet, niet uit^

gerand ; de opftaande Bloemblaadjes wit gebaard,

met Takkige witte Streepen. Tweemaal bloeit

2y in 't Jaar , waar van de naam , niet van 't

ge-

tifloro. R. Lugdb^ ly» Iris lattfolia Caulc aphyllo. C. B.

Pin. iZ*

(7) Iris Cor. Baib. Caule fubfollofb, longitudine Folio^

rum, tnultifloro- R. La^dk 17. U^s. I6. H, Clif, I9. Iris

latïfol. Pannonlca, Col, raultiplici. C. B, Pin. 31. Iris lutei

variegata. Lob. Hifi. 34- Ehret. Pi^^ T. 10. f, 3. jACq,

«4«/?r. T» 5.

(8) /Ws Cor. Batb. Caule Foliis breviore trifloro. H^Ups»

17. H. Cliff. 19» R« tuiih, ij» Iris latifolia biflora. Besl.

EY8T» Vern. 114. Gham^iris major faturate purpurea biflors»

q* B. Pi». 3 3.

E 5
n, deeï.» X119 STu^t
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iiPDEEL,
^^^^^ ^^^ Bloemen , welk dikwils drie of vier

II, is op éénen Steel.

Hoofd- Aanmerkelyk is 't 5 dat in alle Bosfchige

Landflreeken aan de Westzyde 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 wordt

,

Z3 de iHoogIeeraar P A l l a s waargenomen

heeft (^X

IX. (p) Iris met geh Bloemen ; de Stengel kortep

dm dQ Bladen i eenhloemig.
Iris

milal

Laag€«

Met veele veranderingen van Klearen komt

deeze laage eenbloemige Iris voor , die haare

Groeiplaats heeft op bloote Heuvelen, zo we!

in Opper- als in Neder - Ooflenryk. C l u s i o s

heeft daar van de volgende Verfcheidenbeden

aangetekend» De grootfte hadc Bladen vaa

omtrent een Voet, Bloemen van een Span hoog^

blaauw*

(*) Retfefi. I. Theill. p. 171.

(9) Iris Cor. Bas:b. Caule Fol* breviore uftifloro, JAGC^»

Aujïr, T. I. Iris Cor. Batb. PoIIis Caulem uniflotum fu.

perantlbus. H, Clijf. lp. R. Ltigdb. 17. Gouan Monsp^ z6,

Chamseiris minor Flore purpureo. C. B. Pin. 33. Chamaein's.

latifolia minor, 1, 2. Clus. Hiji, I. p. 2^5. Pann. 250.

Lob. /ff* «4 , 65. |3^ Chamae«ïris minor Fl. purpuro-coe*

lUieo. y, *. pi. rubello. ^ Fiore pallido et

albo. J. fl, variegato. é» Iris anguftifolia maritima minor. ^
CharajB - Iris Fl. luteo et pallido. ^» faxatilis Galiica. C. B.

i'k. 33» 34*



yaauwachtig paarfch, met eenige witte Stree- V,

pen: een andere was kleiner, doch weinig ver- ^*^j^^^'

fchillende van Bloemen, welke, zo wel ineooFD^

jdeeze als in de grootfte, met of zonder Reuk tus.

voorkwamen. Een derde hadt de Bloemen

blaauw en welriekende : een vierde bleek of

witachtig met eenige paarfche Strecpen. Een

vyfde eioddyk , met de drie laatften in kleidte

overeenkomende 3 hadt de Bloemen hier en daar

zwart, met witte Tongetjes; maar in allen was

de ru'gte onder dezelven geel en daar boven

paarfchachtig , zynde de Bladerige Stempels ,

die de Meeldiaadjes in deeze Bloemen dekken ^

tweedeelig , met twee opdaande Vinnen, ea

de Bladen , zo wel van de paarfche , als van

de wiue en van de bonte, by den Wortel ge-^

meenlyk paarfchachtig.

Nog meer Verfcheidenbeden teelt men van

deeze aartige Bloemplantjes in de Tuinen. In

de Züidelyke deeien van Vrankryk, Laoguedok

en Provenqe, vindt menze ook op de Bergen,

Heuvels en in de Spieeten der Rotfen , veran-

derende zelfs daar in, dat de Stergel hooger

of langer dan de Bladen, of met dezelven egaal

valle ; gelyk de Heer Gerard opgemerkt

heeft. Ja fommigen hebben byna in *c geheel

geen Stengel; te weeten die, welke Lob el
afbeeldt , zynde de Bloemen maar een Hand*

breed hoog C*). Voorts hebben zy de Bladen

bree-

(*) Perpufilla fasatilis Iris latifolia, acaulis fcimcilos. J^»

f4. Kruidb. p. so»



^6 D R I E M A N N I G E L E L I Ev«

V, breeder of fmaller : het Zaadhuisje is ronde?
Afdeel.

gjj kleiner , zo wel als 'ê Zaad, dan ia de ge-

HooFD» woone of groote Iris*,

ITUK.

£. Ongebaarde, dat is, de neergeboogene

Bloemblaadjes zonder ruigte.

X. (lo) Iris met ongehaarde Bloemen y de hinnen-

!i!or^f^^' fi^ Blaadjes kleiner dan de Stempels i de

g^euifch. Bladen Degenvormig*

Men noemt deeze, waar van de Wortel dik-

wils, door onkunde, voor den echten gebruikt

is , Valfche^ Kalmus , in 't Hoogduitfch Was-

firfchwertel of Water - Leli'éri , 't welk de Groei-

plaats aanduidt. Door geheel Europa, caame-

lyk,van de Zuidelykfte tot de Noordelykedee-

len, groeit dit Gewas aan de kanten van aller-

ley loopende en (taande Wateren , in Meiren

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

als in Switzerland ; in Sweeden zo wel als in

Languedok en Provence (*J» By ons komt

het

fio) Iris Cor. ïmherbibiis ; PeEalis inrerioribus Stigtnate

minoribus, Fol. Enilformibus. H. ClijJ, 19. Gort. Bdg, 11.

R. Lugdh. 18. N, 7, Oed, Dan^. 494. FL Sufe. 33, 37.
• COüAN Mensp, z6, Ger. Prov. 14 j» Iris paluftris lutca. f.

Acoms adulterinus. C. B. Pin. S4 Theatr. 654. Acorua»,

falfiim. Cam« Eph, 6. Pfeucio- iris. DoD. Pempt, 24S. Loe»

Je. SS. Knorr. T6es.l.Tdb. L 8.

X*y In Paludibus & Stagnis ubique. Gort. hgr. 6. Inom-

n"bus Fosfis aquofis Helverioe. HALL. Helv. inchoat. IL 119,

^abitat in udis, fluviis
, paludofis pasfim. Fl^ Suee. 37.



het op Kleijige, Zandige , hooge en laage Gron- ^.

den, aan de kanten van allerley Wateren, dik-^^^?^*"^

wils by en onder den echten Kalmus voor* Hoofde
Men noemt het in Nederland Geel Lisch ensTua:.

ook wel Finkfierhloemen , wier gemeenheid en

gebruik tot opfiering , onder 't Landvolk , mis-

fchien aanleiding gegeven heeft tot die benaa-

ming^ Het heeft de Bladen langer en fmaller^

ook geeler groen dan die der Irisfen , iets hoo-

ger dan de Steng , die Bladerig is , opfchie-

tende tot drie Voeten hoogte. Aan 't end komen
weinige Bloemen , met haar tweeën vervat in

een driebladige Scheede. Zy zyn fraay geel 5

met zwartachtige Itreepen in de omgeboogen

Blaadjes , die voor 't overige met hunne randen

de Meeldraadjes omvatten. De opflaande "Bloem-

blaadjes zyn zeer klein en ovaal ,• de Stempel-

blaadjes in drieën gefpleeten. De Vrugc is lang

Eyrond, met drie bulten uitpuilende.

De Wortel van dit Gewas maakt een ron-

den , langen j Rolronden Knobbel , van onde-

ren Vezelig van bincen rood. Dq:qzq wordt

onder de Winkelmiddelen geteld, doch is fa*

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

daaren. Hy komt , onder den naam van Zco'

rus

Monspelü iibique in Aquis. GoüAN 25. Provenlt in Fosfïé

ïaludibus , Stagnis. Ger. Prov. 145. Habitat in Fffeüs circa

Labacium et alibi, non raca* SCO?. Carn> p. z^u
\

If, Dësl. XII, STISS»
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V. ^Mx noftras , Acorm falfiis of Palujlns , in eed
A^^^^*** Eleóluarie, dat 'er den naam van voerc, doch

Hoofd, zou verkecrdelyk voor den Kalmus gebruikc

ITüK. worden 5 ontb°erende , zo wel als 'c Kruid 9

deszelfs xo aanmerkelyken Geur, Men heefc

in Sweeden bevonden , dat het Vee 5 al het

andere verkeerd zynde , die K üid laat flaan»

ïn Schotland dient het Aftrekzel der Wortelen ^

in plaats van Galnooten , om Inkt te maaken.

De Bloemen die uitermaace fcherp zyn j leveren

een zeer goede geele Kleur uit.

j .V\i^ fii) ÏJ^-^s met öngeh. Bloemen y de binnehfie

dtsftma. Blaadjes zeer uitgebreid ; de Stengel éên^

Stinkende*
hoekig; de Bladen Degenvormig,

Wegens den byzonderen Stank ^ die in de

Bladen , wanneer roenze wryfc of behandelt ,

plaats heeft, wordt deeze Weegluizenkruid ge*

noemd of Stinkende Lifcli , in 't Fpanfch GU'^^

ml puant. De Groeiplaats is niet zo algemeen»

Men vindtze niettemin in Languedok en Pro-

vence, omflrecks 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 de Zee^

dy-

(11) tris Cor. imberb. Petalis interioribus patentisfimïj

&€ Th Clif. 19» R. Lugdb^ 18. N« 8. GORT» Belg. xï.

GOUAN Mmsp, 26. Gladiolus füetidus. C. B. Pin 3 o* Spa-

thula foeiida. f, Xyris. J. B. Hiji* II. p. 7 31. DOD. Pemps^

*47*
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dyketi groeijeüde gevonden, en zegt, dat men V;

liet 'er Stinking Gladdon of Gladwyfi noemt* Afdeel»

Hier te Lande komt deeze Stinkende Lifch aan Hoofd-

de Vaart tusfchen Haarlem en Leiden , en mis- stu^,

fchien ook elders , voor.

Zy onderfcheidt zig , niet zo zeer door het

Gewas, dat de Bladen donkerer heeft, al? vs^el

door de Kleur der Bloemen, die vuil paarfch-

achtig zyn en platter , leelyk van Reuk ^ in

July en Auguftus te vinden» Deeze fplyten zig

als in drie Spatelswyze deelen, waar vanmoog*

lyk de beoaaming , • Spathiila fmlida , afkomftig

is» De Grieken gaven het den naam van Xy-

ris en fchreeven aanmerkelyke kragten aan de

Wortels toe , die Knobbelachtig io elkander

verward zyn en Plaggen maaken ; maar in jonge

Planten naar de Bollen van Knoflook gelyken.

(li) Iris met ongeb^ Bloemen , driehoekige xir.

Iris

irica,

Ie Bladen» Siberifche.

Zaadhuujes, een ronde Stengel en Liniaa^
^-y/^.^^^

In de Velden van Ooücnryk , Switzerland

en Siberië , komt deeze voor , die gelyk de

volgende dorre of rappige Bloemfcheeden heeft*

De

fiz) Iris Cor. irabcrb» Germ. trigonis , Caule tereti , FoU
Linearibus. JACQ: Auj^r, T. 3. H* Cliff. 15, Ups. 17. R.
Lugdb. 78. Hall. Helv, aso. Gmel. Sib. I. p. sg* Iris

Pratenfia anguftifolia nonfoetida altior^C. B. Pin, 32. Theatr,

S97. liis anguftif. fecunda, Clus. Hiji, l. p. 217. Pakn. Je,

Ik ï>iS.L^ XII. StUS,'
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Vi Stengel is hooger dan de Bladen ; de binnende
Ifdeel* Bloemblaadjes flaan overend : het Zaadhuisje

Hoofd- ^^ ^^^^ ^P ^^ hoeken gefleufd of gaapende , ge-

STUK* lyk in de voorgaande , maar alleenlyk driekantig

Eyrond.

De kundigeH A L l E r vondt deeze in Duitfch •

land , boven Jena , overvloedig , maar in Sv/it-

zerland zeldzaam. Wel drie Voeten was zy

hoog en hadt blaauwe Bloemen. Van het Vee

werdt zy niet gegeten en hadt, gedroogd zyn-

de ,
geen den minden Reuk. By Clcsius

vindt menze afgebeeld, en door Bauhinüs
na -getekend*

In Siberië is dit een zeer gemeene Plant >

zegt Gmeli N, V7ier Bloem, by de Ingezete-

nen, haar Haanekop deedt noemen. De Bloed-

zuiverende kragt des Wortels deedtze aanmer-

ken als een uitmuntend Middel, tot geneezing

Van de Venus- Ziekte. Van het Afkookzelnam

de Patiënt, in een Badfloove, alle morgens een

of twee Bierglazen in ,• daar hy van braakte of

afging. Zo hy te fterk purgeerde nam hy

minder, anders meer. Na het gebruik van

eenige Weeken hieldt het purgeeren op. Daü
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 werdt hy van die Kwaal verlost*

(13) Iris
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f13) Ins met ongeb. Bloemen ^ hyna iriekdn' V,

Hge Zaadhuisjes , een ronde bogtige Steng ^^^^^*

en Degenvormigd Bladen. Hoofde

be fchrandere E h a e t vondt deeze Bont- xiiu

feloemige zo fraay > dat hy dezelve met ^^^^^ ^gSdhr,
Kleuren in Tekening bragt. Zy heeft haareïiiombioé^

afkomst uit Noord - Amerika ^ groeijende in™'^^*

Virginie en Penfylvanie» De geleerde Dille-
Ki ö s merkt aan ^ dat zy van de voorgaande

weinig verfchiilé , dan door de breedte der Bla-

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

renjzomen de Stempels mede reRent, uit negen

Bladen , waar van de drie biiitenficn breeder én

ómgeboogen , uit den Violetten , geelen en wit-

'

ten, bont; de drie middel ften fmaller en korter,

överend Itaande , geheel Violet ; de drie ande-

ren , die voor Styl verftrekkeo , uit den Violet-

ten paarfchachtig zyn , en tusfchen de binnen-

Iten geplaatst.

Van één of anderhalf Elie was de hoogte

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

kende, badt de Stempel -Blaadjes op de kanted

Zaagtandig en tiiet inwaards ómgeboogen : óq

Kleur der Bloemen was zo gemengeld niet erf

de-

(ti) Iris Cór. itntsécb. Germin. fubtrigonis. Caule tercti

flexuofo &c» Iris Amerkana veriic©lor. Dill. £/r/& T. i5 5.

f. 187, ^88* liis latifólia Virginiana &c. EhRET. Fi&.T.ê^

t i.

E
11» Deel. Xli, Sïük,



S2 DriemannigeLelie-
V. dezelven badden een flaauwen doch aangenaa-

^^^l^^'
men Reuk. Men zeide , dat dit by de Aaieri-

Hoofd- kaanen in veel gebruik was tot geneezmg der

STUK* Venuskwaa^en ; zo hy meende wegens des Wor-
tels purgeerende kragt*

P^', ('4) ïiis met ongel} . Bloemen , driekantigf

ginUa.

*^'

ZaadJmisjes en een tweefnydende Steng.
Virginifchej

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

C L A y T o N , uitmuntende.

Jaarlyks wordt van de Kaap, zegt de Heer

N. L. JB ü R M A N N ü s , een Iris overgebragt

,

met ongcbaarde Bloemen en zeer lange Liniaale

Bladen.

XV» (is) lï'^s 'ïïiet ongeh. Bloemen^ driekantige

unZT*' Zfla^/jzffj;ej , de Blaadjes aan den Voet

' Marte- met KUeHge holletjes voorzien.

Op *t Eiland Martenique vondt de Heer Jac-

Q,ü 1 N deeze, welke een Steng vao twee Voe-

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

neefche Ixia gelykende , aan den voet omriogd»

Een

O4) Iris Cor. imberb. Germin. ttigonis , Caule ancipiti.

GBON. Virg. II.

(15) Iris Cor. iraberb. Germ. trigonis, Perah's Bafi fovco-,.

lis Glanduiofis. JAC(^» Amer. Hifi. 7. T. 7. Xlphion Flore ^
luteo nïgücante. Plum* S^£c* s. /c 2.O9. T« 261* f. u
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Eeo dubbelde Bloemfcheede, aan den top, gaf V.

eenige geele Bloemen uk , in maakzel , zo hy Afï>ekl;

opmerkt, grootelyks van dïe der andere Soor-Hooii>^

ten verfchillende. Volgens de Afbeelding , in- stus.

derdaad , fcbynen deze! ven ray veel nader te

komen aan die van 'c Geflagt van Fieusfeuxia ,,

't welk ik ftraks zal voorüellen.

(i6J Iris tnet ongeh. Bloemen , zeshoekige Zaad* ?v^«

huisjes^ een ronde Stengel en byna Liniaa^ru

Ie Bladen. ^^^"^^

In de Velden van Duitfchland en Hongarie

groeit deeze Smalbladige Iris , met ftinkeade

Bladen. Clusiüs hadt dezelve, zo'tfchynt,

ook in Spanje waargeromcn:^ doch de vcrfchei-

denheid der Planten van dit Geflagt is, zo hy

aanmerkt, zo groot ^ dac hem telkens nieuwe

voorkwamen, LiNNiEüs betrekt 'er toe,

die te Michelfeld niet ver van Bafel groeide,

met Bladen van twee Ellen hoogte volgens J.

B A ü H 1 N ü s : maar deeze acht de Heer Hal-

LER te behooren tot de Siberifche, voorge-

meld.

(17) Iris met ongé. Bloemen i zeshoekige Zaad- xvri.

(\6) Iris Cor. imherb. Germinibus fexangularibus , Caule^^* •

tereti, Fol. fublinearibus. Jacq. Aujir. T. 4. H. CHf, 19.

Ups, 17. «. Lugdb. 16. Iris Prarenfis angaüifolia Fel. fcöti-

do. C. B. Pin, 3z. Iris anguftifolia prima, Clüs. Hi/i^ U
p. 2Z8.

(17) Iris Cor. imberb. Germm. fexangularibus , Cawle f«^
tereti, Fol. Enfiformibus ftnatis, i3/««t. 17^, TSSW. Ehr^s^ T*
100. p jl

II. DEEIr» Uh STUK»
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v; huisjes^ een hyna ronde Stefigel en Degen-
Afdeel. vormige gejtreepte Bladen,

Hoofd-
-qi^ ^^ LevaDt hadt men deeze in de Akadé-

mie «Tuin te Upfal, met een Stengel van een

Voet en driebloemige Scheeden. De omge-

boogene Blaadjes der Bloemen waren aan den

voet breeder met donkere Aderen en geel ge-

zoomd met witte randjes t da opftaande , vaa

laogte nis de anderen , Sneeuwwit , aan den voet

geelachtig geaderd: de Stempels wit, bedikken»

de Okergeele Meelknopjes. Aanmerkelyk fcheen

zy dus van de Baflerde te verfchiliea.

xviiï. (^^) ^^'^s '^^^ ongeh» Bloemen ; zesJioekige Zaad'
jris Cra- hutsjes y ceu tweefnydende Stengel en Li-

'*Grasach- niaale Bladen.

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 Waaroeeming van den grooten C l n-

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

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

is zeer plat, twecbladig , voor het bloeijen

hurkende. Dus befchryft Doktor Scopoli
deeze Soorr. De

Ci2) Irii Cor. imbetf). Geimin. fexangularibus , Caule

amciplti , Fol. Linearibus. JACC^ Aujir. T. 2. H» Cllf. 19*

Upi. 17 K. Lagdb, ï8. Iris angufti'ol. Piuiium reifolens ,

jnitïor; Cv B, Pm. .3?. ïris anguftif. tertia. ClüS. Hiji, U'

p. 230. SCOP. Carn,,pt 232.
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De Steng is famengedrukt,tweebIce!Tiig,een V.

half Voet lang. De Bladen ^yn lange? en Gras-
^^J^^'^^^

achtig; de Bloemen gedeeld; met de binnen öieBooFD.
Blaadjes byna opllaande , van figuur als eens^^^^*' "

Herders Schopje 5 Violet, korier dan de Stem-

pels; de buitcDfle geüeufd, tot aan 't midden
geel , beneden de tip famengedrukt , voorts

verbreed tot een bolrond, ovaal lighaam, wit
van bodem, met blaauwe takkige Streepen. De
Stempels wyd gemikt, tweedeelig , met violette

tippen^ die opwaards gekeerd ^yn , fomtyds
roodachtig. Ket Vrugtbeginzel glad, zeshoekig

langwerpig. Eyronde Zaaden, meer dan dertig

jn één hokje,

* (ip) lm met ongeb. Bloemen; de Stengel een- xïx
hloemigy korter dan de Bladen; de Wortel ^^''

vezeiig. ^::::
' jaarle»

In Virginie groeit deeze , ó\q eene blaauw*
achtig paarfche Bloem heeft , aangenaam van

Reuk. Men vindtze 'er ook met witte of met
Violet en Goudkleurige Bloemen , waar vaneen

Syroop wordt 'gemaakt , van aart eo kleur als

die van Violen.

(20) Iris met ovgeh* Bloemen en vierhoekige
j^^.

Bladen, Van Tvi^'""^»

Knobbe»

(19^ Iris Cor. imbcïb» c'aule unifloro. FoL bre vlore , Rad.
'^^'

libroia.G^ON, Virg, 10. Iris Virg. pumilaf. Chamaim vsini

9nguftifolia 6cc Pluk. Alm. if g. T. 195. f. 6.

(zo) iris Cor. imberb» Fol. tetragonis.. M&t^ Md. 16. H.

F 3 Cli§.

1|. DSEL. £!! STUK.



S5 DUIEMAKNI&E LeLIE-^

Vr Van fommigen wordt deeze, volgens Mat-
IAfdeel. xhiolus, voor de Plant gehouden, die den

Hoofd- HermodaSiylus - Wonel der Apotheekeo uitle-

•TüK. vert ; doch anderen achten zulks, met Loeel ,.

ongegrond , en meenen dat die van een Score

van ColcMcum afkomfllg zy. T o ü r is e f o r t ,

hoewel deeze Iris onder dien naam voorftel-

lende , hieldt zig uit de Bladen en Vrugten van

de Plant , door hem dikwils in Klein A(ie ge-

vonden , verzekerd , dat zy het Colehicum met

den gedroogdeJVortel wit^ van G. B a u h i n u s

ware (*). De Bloem, nogthans, van den Her-

ïDodaQylus fcheen hy toen niet gezien te heb-

ben, en hy zeid' vervolgens, dat dezelve naar

die der Irisfen gelykt, maar dat de Wortel

knobbelig en als gevingerd ii. Weinig fchync

dit met de Wortels , welke men In de Winkels

heeft, te ilrooken,

Deeze Iris, in Arabie en de Levant groeien-

de, heeft lange fmalle Bladen , die hoekig zyn

tn als met Sleuven , hebbende de Stengel op

den top een Bloem, welke groenachtig is van

Kleur* De dtie middelfte Blaadjes zyn Els-

vormig en zeer klein , de Stempelblaadjes tot

over 't midden in tweeën gedeeld: zo dat de-

zei*

Clif. 20. R. Lutidh 18. Iris tif^erofa Fol. angulofo. C, B.

Fin» 40. MOBIS. Hi/f, IL p. 34-8. S. 4. T« 5. f. I. Hermo-

(
dadylus Fo!. quadrang. TouRNF. Cor. So« liis tuberofa Bel»

gaium &c. L«>B, Ie. 98- DOD, Pempt, 249.

() TOüRNF. di U Mat* MeL Tom. I. p- i6«»
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zelve^in-veele opzigten, aanmerkelyk vérfchilt V".

van de voorgaande Soorten, Afjjbeu

(ai) Iris met ongeh* Bloemen , twee by elkan^^^^^'

der; de Bladen Elsvormig gejleufd^ korter xxr.'

dan de Stengel, _/"'*

Deeze Soort oaderfcheidt zig door een l ge/^'^^^'

Bolwortel , éiQ uit verfcheide Schilfers be-

Ihat, gelyk de Hyacinthen -Bollen. Om ^.q

reden hadt Toornefort de Plaoteb van

deezen aart afgezonderd in één ander Geflagc

onder den naam van Xiphion , 't welk de

Griekfche naam is der Gla Jiolusfen. Zy heb»

ben inderdaad ook Degenvormige Bladen

,

gelyk die 3 en zouden derhalven , met even

veel regt5 den naam van Zwaardlelie voeren

mogen, By de Ouden fchynen zy onder de

Leliën geteld te zyn.

Men vindt by Tour ne fort de Afbeel-

ding van den Wortel, als ook van de Bloem,

welke de opflaaode Bladen veel fmaller en de

neergeboogene regter, of byna horizontaal uit-

geürekt heeft , maar anders op de zelfde manier

gedekt door de Stempel blaadjes, als in de ge-

woone

(%6) Iris Cor. imberb. Flor. fjinis , FoL Cahtilno • catinZ"

tis, Caule brevioribus» H Ups. 37. Iris Fol. margine conni-

vcntibus. H. CUff» 20. ixls Caulescens &c. R. Lugd^. ig.

Iris Bulbofa latffoüa , Caule donata. C. B. Piu, 58.
fi^

Itis bulbofa coeruleo- violacea. C. B« Fm, 40» liis bulboli,

DOD. Pemtt *ii.
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BS D R I E M A K NI GE L E L I E-

V»
^ wooce Irislèn* Dezelve komt van veelep-

*"^^j^^^* ley zeer bevallige Kleuren ^ blaauw. Violet,

KooFD' paarfch 3 wit en ge i , otider elkandei; gemen-
SïüK. geld voor, gelyk men dit by We?nmx^nn , op.

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

• dubbelde Bloemen , die Hemelfchblaauw zya

geel getüügd ^ maakende deeze, met veele an-

deren , ook eene byzondere Liefhebbery vau

Flora uit,

xxiT* ^22) Iris met ongeh Bloemen 'welke de bin-

Wer/ica^ nenjlc Blaadjes zeer kort en wyd uitge.*

Gelyk de voorgaande veelal Spaanfche- Bolr

Iris 9 wegens haare afkomst, getyteid wordt;

zo voert deeze, om de zelfde reden, den naam

van Ferjiaanfclfe^ Het is een zeer aartig Voor-

jaars Bloempje, meest van de andere verfchil

-

lende door ds laagte van de Stengel, die veel

korter dan de Bladen is , welke even zo ge^

fleufd 7,yB ^ met hunne kanten de Stengel om-

vattende. Men ziètze dikwils in de Voortyd

op de Bloemmarkc en vindtze ook by Weïn-.

MA NN io Plaat vertoond (tj. Dit

() Kiuidb. Pi. N. 6C9 , ^10.

(aa) Iris CotoII. irab. Petalis interioribus brevisfirais pa-

tentisfimis. Iris Bulbofa pr^cox minus o^ota, Perfica, variega-

ta. Mor» Hifi, ll. p* 357* I"s acauüs Fol. msrgiae conjii*

vefiti'^5»'* BL. Lugdh' 18, Ijis Peifica Martia. Rudb- £lys..

II. p 10 f 9. ^iphion Perficum pr^ecox Flore yariegato»

TOüRNF. Infi- 36 J.

(f; riaat N. éa^, LetJ. I*
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o F B o L P L A N T E r?. gj^t

Dit Blommetje , dat enkeld of by drie , vier V.

en vyven te gelyk , in 't laatst van Febmary ^ï'ï^^s^*

':tot in -t voorst van Maart, tusfchen de Bladen uq^^,* ^

uit den Wortel fchiet, 'is aangenaam van Keük^srus.
-"

Het verfchilt van de anderen dnar in, dat de

middelblaadjes niet overend flaan. De Kleur is

over 't geheel uit den blaauwen witachtig en
Jpiet aanzienlyk , maar de Lippen der onderfle

plaadjes van de Bloem verrukken het Gezigc
door eene hoog paarfche of doaker Violette

Kleur, als van Fluweel , in welke een SafFraan-

kleurige Streep aflteekr , met blaauwe en paar-

fche Stipjes gefprcDkeld, In plaats van micj-

delblaadjes komen boven aan de Steng, onder

de Bloem , drie kleine Krulblaadjes voer. Op
dezelve volgt een Zaadhuisje luec drie hokjes 5

j,n Ji^ny aanrypende»

'^(23) ïris met ongel?. Bloemen . p-e/Ieufde Bid-
*'

den en twee IVortel- Bolletjes ^ het één op hh^Hj-.

't andere* rhchuKi.

lige,

ToüRNEFöRT hadt deeze , ceder den naam
van Sifymchium , tot een Gellagt gemaakt

,

\ welk hy van de Iris en Xiphion afzonderde,

door twee Eolwortekjes boven elkander te

hebben , gelyk de Crocusfen enz. De hovende

:: «»5 ;;nK^
'

,

- dee-

(!}) Iris Cae. iraberb. Fol. Canaliculatis , Bulb's f^eminii

ftipetimpplitis. SlfytinchiuiTi m^jas , medium et tiiinus. C»

^, Pin. 40 5 41. TOURNF. /«/, S55. CjlüS. fóy?. Up.zi6,
Fann. zj9* l:* asi. DoD. Pempu zio, LoiJ, h. 97.

F 5
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^0 DriemawnigeLelie-
V. deezer Wortelen , die wit en zoet vBn Smaak

^^^Ih^*
is, wordt in Spanje en Portugal , alwaar dit

Hoofd- Gewas zyne Groeiplaats heeft , veel van de
STüK* Kinderen opgezogt en met graagte gegeten s

weshalve zy de grootfte Soort Nozelhasy dat

^ is Nootjes , noemen. De onderfte Bol > welke

Vergaat, is zwart en voos.

Men vindt het driederley , teö opzigt van

de grootte. De grootfte 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 ge-

llreept en üevig is ^ uit vecle Scheedachtige

Omwindzels vier of vyf Bloemen voortbren-

gende , welke agter elkander open gaan. Dezelve

beftaan , gelyk in de Irisfen, uit negen Blaad-

jes , drie nederwaards, drie eenigermaate op«^

waards geftrekc , doch de drie Stempel blaad-

jes i boven aan den Styl , liaan hier opwaards *

met hunne dubbelde 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 zyn in alleopzigten kleiner,

byzonderlyk de laatlle , Lirio genaamd by de

Portugeezen. Men vindt fommig,dat de Bloem-

blaadjes paarfch of Violet heeft, met eengeele

Vlak. Het fchyntdie eetbaare Bolplant te zyn>

by de Grieken Sifynrichion genaamd , en by

Pliniüs SifyrincMim; dat van een Varkens-

Snuit
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OF BOLPLANTEN» pï i

Snuit afleidelyk zou zyn , zö fommigen willen, V-
;

FoitsKAOHL vondc het overvloedig in de^^j^^*^'

Velden by de Pieramiedea van Egypte, en merkt Hoofo-

het aan als een zeer fchoone Bloem (*}. stuk»

Ik laat hier volgen bet Geflagt van

V I E ü s s E ü X I A.
I

Dat van den meergemelden Doktor de la
Roe HE is ingeileld, en benoemd ter eere van

zyn Geneeffcben Medeburger , den Heer Vieus- !

sEüX, een uitmuntend Kruidkenner 5, zynea !

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

flalte de Irisfen naast by ,doch verfchilt 'er van ,

doordien de Meeldraadjes tot een Cylinder ver- '

eenigd zyn , de Bloemblaadjes meer verfchil-

lende en naauwlyks met de Nagels faraenge-

groeid (-f].

Drie Soorten , altemaal Kaapfe , zyn door
;

zvn Ed. daar van opgegeven, naamelyk \

( I) Vieusfeuxia fnet één Wortelhlad , van lang-^
j.

ts ah de Stengel, r{éusjéuxïa
"

fptralts,

Spiraale,

De Wortel van deeze is een Rolrond Bol-

le-
]

(*) Plurimae dignitatis Fios. Fier» JEgypt. Ar&b. p. 12.
\ \

(f) Ik zou zyne Lyst der Kenmerken hier ingevoegd

hebben , doch , dewyl dezelven naauwlyks iets anders zeg- ,!

gen, heb ik zulks nagelaten,

Cij fieus/euxia Folio Radicali unico, Caalis longitudins, 1

EOCH. Dis/, p, 31. T. s. BüRM. Frodr» 2» !

II« DUL. XII Sf^^i



92^ D B. ï P M A N K I <5 S L( E L 1 E-

^» letje 5 met gefpitfle Scheedachtige Omwindzek
^PöESL*

^Q^YQed en Kranswyze begroeid ruet Afzetzels

Hoofd» of jonge Bolletjes- De Stengel ^ onder uit dea
«TüK, Wortel voortkomende , een Voet lang , is regt

rond^ glad, in Leedjes verdeeld- Heha^lve bet

gezegde Wortelblad , komen aan de Leden der

Steng gellrcikt^ Scheedeblaadjes. Op 't etici

groeijen gfileeMe geelachtige Bloemen , meC

donkerer Nagels en met paarfche Stipjes gety.

gerd. Ieder Bloem heeft een tweekleppigQ

Scbeede. 2y beüaat uit drie grootere buiten-,

Blaadjes , welke, zig rondacht ig uitbreiden , en

drie binnen - Blaadjes , van langte als. der^elvei:

Nagels ,
geileufd Wigvormig , aan den tip drie-

deelig met de middelde Slip langer en Spiraal

gedraaid. De drie Meeldraadjes maiken een

hollen Cylinder, waar bipnen de Styl is befloo-

ten , die drie Stempels heeft , met Bladerach*

tige , in tweeën gedeelde Slippen; waar tus-

fcheo zig de lange Meelknopjes inlaaten. Ug^

Vrugtbegiozel of Zaadhuisje is langwerpig ^

driehokkig, drlekleppig,

31. (s) Vieusf:uxla met één Wortelblad , da^:

^Atiftl^l^
i)F^^??2Gö!/ zo lang is ah de ShengeL

Gebaarde.

^'/rf^^^'
Deeze, aan zyn Ed» door den beroemdcB

Hoogleeraar D. van Royew medegedeeld,

- (2) VkusfeuxU Folio HadlcaU unico , Csule duplo longiore,

. B-PCH. Dlsf, p. 35. CüiSM. Prodr, £.



OF B Ó L P L A N T E K. P3

was grooter , naaraelyk de Steng by de twee V.
^

Voeten hoog hebbendeen het Wortelblad, van
^jf'"'

kDgte als gemeld is. Grasachtig, geftreepCjBocFD-

gekield; terwyl by ieder Leedje de Stengel stik*

naauw omvattende Scheedebladen heeft , me-

nigvuldiger aan den top , die twee Bloemen uit-

geeven, Deeze, tween;aal zo groot als in de

voorgaande Soort en zeer wit , hadden aan 't

begin der Nagelen, die paarich en met een dik-

ke Wolligheid gebaard waren , een dubbelen

Kring , van binnen geel , van buiten paarfch-

ticbtig geftippeld* De binnenfte Bloemblaadjes

haddeade middellle tippen hier niet fpiraal maar

regt. Voorts waren de deelen der Vrugtmaakiog

eveneens»

Het hier nevens , in Fig. i , op PL LXKX,
afgebeelde Gewas , behoort zekerlyk tot dit

Geflagt 5 en wat de Bladen betreft tot deeze

Soort ; maar de Bloem is niet grooter dan in

myn Exemplaar van de voorgaande. Dezelve

is 5 ten opzigt van haare deelen, met allemoog-

lyke naauwkearigheid voorgefteld. Aan de Na«

gels is zy zekerlyk gebaard en heeft aldaar aan-

merkelyke paarfche Vlakken, naar binnen geel.

Voorts vertoonen zig zeer duidelyk de drie

kortere Bloemblaadjes met de middelde punt

langer en rcgt. In 't midden zyn de opftaande

Stempels, aan 't end gegaffeld, waar onder de

Scheede der Meeldraadjes ; zittende de Styl ver»

borgen op het Vrugtbeginzel , dat zig onder

de Bloem bevindt.

Cs
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i^4 DrIEMANHIGE LfitlE*

^* (3) Vieusfeuxia met een enkel Blad , dat de
AfdeEl.

Stengel Scheedswyze injluit en zeer lang is^

»ti7kT"
Deeze, door den Boom- en Bloemkweeker

III, VAN Hazen, in de optelling der Planten van

^^'^j'^f^^^'^zyn Tuin, in Plaat gebragt, heefc een platach-

verdfwy- tig famengcdrukten Bol boven den Moederbol
groeijende. De Stengel is rond , maar vier of

vyf Duimen lang enopgeregt, met éénSchee-

ëeblad bekleed., dat driemaal zo lang is. Liniaal

en flap. Uic dit Blad komt een Takkig Bloem-

ftengetje voort , met geele Blommctjes , in drie

uuren yerdwynende ; waar van verfcheidene ag-

ter elkander uit ieder verdeeling oc duiken* Ds
Bloempjes , elk in een tweekleppig Scheedje

gevat , zyn zesbladig , met de drie buiten fte

Blaadjes Eyrond en neergeboogen ; de drie bin-

nenften ftomp Lancetvormig uitgebreid ; allen

met een Vliezigen rand verbreed aan de Nagels

in welken een gebaarde overlangfe Streep het
'

Honigbakje maakt» De Meeldraadjes , onder

ook famengegroeid , hebben langwerpige Meel-

knopjes. De Styl heeft den Stempel insgelyks

in drie opllaande Blaadjes verdeeld, die aan de

tip gegaiFeld en omgeboogen zyn* Hec Zaad*

huisje komt met dat der anderen overeen»

Mo.

f3) Pleus/èuxia Folio lingulati Scapum vaglnante longïsiï-

Kïi\ ROCH. Disf- p. 33. BURM. Prodr. z. Iris imberbis

Caale muItifloiQ &c. HAZEN , Cat^L Arb^ (y FUnu &a^

p. <^7.
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M O R iE A. V.
Afbeëu

Deeze Geflagtnaam is door den fchraDderenjj^^j.p.

MiLLER ingeffceld ter eere van den Schild-^TUK.

knaap Robert More, een Kruidkundig

Heer in Engeland. De Kenmerken , die hetzel-

ve van het Geflagt der Irisfen onderfcheiden

,

zyn , een zesbladige Bloem , mee de drie bin-

nenfce Blaadjes uitgebreid. Anders komt hec

daar mede overeen. De drie volgende Kaapfche

Soorten zyn 'er, volgens den Heer Linin^üs*,

[i in vervat.

(i) Morasa met gejleufde Bladen^ r.

Van deeze heeft M i l L e r twee Afbeeldin- ^^"gro^,

gen , de eene met kleiner , de andere met groo» zaame,

ter Bloemen. De eerfce befchryft hy, als een

Plant met een Bolachtig Worteltje, gelyk de

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

, een Voet hoog, en is voorzien met fraalle plat-

te Bladen , welke haar Sleufswyze omvatten,

meer langte hebbende dan de Stengel , doch

flap zynde en donker groen. De Bloemen

,

aan den top,> komen by paaren voort uit een

twee-

(i) Moraéi Fol. Canalkulatls. Syji. Nau ' %IU Gen. tfo»

yèg, Xnu p. 79 tf, Moraea Spatha biflora , Caule planif«-

lio , Flor* minoribus. Mill. Jc, 159* T. 238. f- i» j3*

Moraea Spath^ biflora , Flor, raajoribas* MiLi. /tf. JS9. T.

^« pZ&U XXI. StVKi



$6 Ö R ï ÈMANNitJE Lelies

V. tweekleppig Schecdjci Zy hebben ieder een
'AFEEELi

gj-geitje jnet een Vrugtbegiazcl , waar op dé

Hoofd- Bloem zit , die zesbladig is of tot den bodem
SïüK. in zesfen gedeeld. Deeze Blaadjes zyn van fT-

guur als een Pick-yzer, beurtlings één fmallsr,

één breeder^ gelyk gewoon is in de Lelieach-

tige Bloemen. Zy fpreiden zig vlak uic eii

gelyken dus te famen niet kwaalyk naar de Bloe-

lïien der Nigelle of Juffertjes in *t Haair. Ook
is de Kleur bleek blaaüw , met een geele Vlak

by 't midden , aldaar drie kleine Blaadjes over-

end fcaan , omriDgsode het Vrugtbeginzel ert

den Styl , die niet drie dikke gegaffelde Stem*

pels is gekroond , allen blaauw van Kleur. Hec

Eyrondè Zaadhuisje bevat in drie hokjes veele

rondachtige Zaadeo,

Die met groote Bloemen heeft dezelven en •

keld in een Scheedje, een weinig grooter> bleek

paarfch en eveneens gevlakt, maar de Stengel

is tot onderen groen.

iT. (a) Morasa met Ëlsvormige Bladen,
Mor&a

^csbiadi-
Deeze, Zö wel als de voorgaande^ bloeit by-

^e» na jaarlyks by ons , zegt de H^er N. L. B ür*

M A N N ü s 5 met Bloemen van éénen Dag ^

die eene byzondere Violette Kleur hebben.

^'
IT.

Iridioides„

Lifchachti-

(3) Morsa met Degenvormige Bladen.

Dee*

(2) MoTAa FoL Subulatis. BURm. -F/, Cap, Pradr, z.

il) MorAa. FüK Enriformibus. Münt^ 28, Moraea Spath4
'

ufti-
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Dceze^Placit groeit ook satüurlyfe aan de Kaap^ % ,

der Goede Hope , zegt Miller , van waar -j^^^^-

de'Zaaden^ onder den naam,van ï^7r?^ IVater- Hoofd-^

Lelyi overgebragt waren, die in de Tuin van^'^'ö^- 'V-

Chelfea opgekomen zyn , alwaar de Plant ge-
'~

bloeid heeft. Hy geeft 'er de jftfbeeldiDg

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

iykt naar de voorgaande , doch tevens nader

aan' de Irisferi komt , verfchillende daar van

alleen 3 door de geheet uitgebreide Bloem, zegt

L I N N iE ü s 3 die' daar toe ook betrekt , een Le-

vantfche Laage altyd groene Iris, door den

geleerden Tilliüs in de Toskaanfche Hor-

tus te Pifa waargenomen;^^'^^-' • - '
'^>**

DóQZe heeft Vezelachtige Wèvtèten 3 zö wel

als die» Hy. hadtze by Konftantinopolen ge»

vonden èh merkt aan , dat zy van de Smalbla-

dige Iris , die een Abrikoozen - kelik heeft j vaa

B A u H I N u s , weinig verfebille , hebbende

Grasaehtige fpitfe ftyve Bladen en reukelooze

Bloemen , geel en blaauw gemengeld. Derzel-

ver gedaante fchynt van die der Kaapfe van

den Hefer M 1 1 l er iets af te wyken, hoewel

het Gewas anders taamelyk daar mede ftrookt, " '"'Vt

Tot deeze Soort behoort, wat het Loof aan-* '
^V

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

ma 5 welke , uit het Kruidboelf vah B ü t: H o d z ^

on-

UniflQi^ Fol. Gladiatis, kadice iibrofa. M|£.L. h. 1S9. Ti

Bt9« f. I- Iris Oriemaüs piimila fenapcr/ireas &c. XiLÈ»

Pis. %9. T. 33.



^S DriêüAnnige LeI-ie-

V. onlangs te Neürenburg , onder den naam def
AFDEEL.ggyj^g Soort, is aan 't licht gegeven. Zy was al-

HooFD- daar Moraea met Elsvormige Bladen, Iris (PA-

STUK. friquey dat is Afrikaanfehe Iris, genoemd (*J*

WACHEKI>ORFtAi

Ter vereeringe des naams van den geleer-

den Wachewdorf, die, nu ruim dertig

Jaar geleerden , een Lysc der Planten van den

üirechtfen Akademie-Tuiü, op eencn Griek-

fchen trant gefchikt , aan *t licht gaf, Itrekt

dit Geflagt»

Het heeft een ssesbladige öngelyke Bloem, be*

neden het Vrugtbeginzel , dat een driehokkig

Zaadhuisje wordt. Hier is de Styl Draadach-

tig , neergeboogen , met eenen enkelden Stem-

pel , waar door het inzonderheid van de voor-

gaanden verfchik, bevattende.de drie volgende

Kaapfe Soorten.

T. (ï) Wachendorfia met een enhlde Bloemjleng^
JVachen»

ji^rfiflo^
't Is nu ruim twintig Jaar geleeden , dat dee-

ra ze Plant, op de Buitenplaats van wylen den be-
Aairbloe-j

mige. roem-

(*) Moraa vegeta. EchgA Botanica^ Norimb» 1778. Ma-
nip. I. TaS. 4'

(i; Wacheniorjla Scapo fimplici. Syfi, Nat, Xll. Gen»

61. Veq. Xlll. p. 80. Wachendorfia Fol« Lanceolatis quin-

quenetviis, canaliculato plicatiSj Flor. in Thyrfutn cofleftis*

BURM. Monogr, Tab, r" , 2, Kov* A^» Aetd* Nat, Cur, K
Obs. so* T, 2. f« E« BURM. Predr* 2.
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Vöèürde Hóogleeraar J. Bürmannus, aller- V.

eetóc hier te Lande haar Bloem vertoonde, ^^j^^^?

Zyn Ed. bevondt dezelve volmaakt overeenkom- HoofiI-

ftig met eene Bloemfteog daar van, gedroogd stui.

in 't Kruidboek van Oldenland voorko-

mende en dus voor veele Jaaren reeds aan de

Kaap gevonden. Hy dage, dat de Plant aldaar

op Moerasfige plaatfen groeide ; dewyl zy zeer

begeerïg was naar Water , Verdraagende tevens

een ongemeen fterke Hitte en bróeijcnde Lngc.

Üit Zaad was dezelve door zyn Ed. geteeld, eii

bevindt zig federt^alseen overbiyvend Gewas,

in de Kruidtuin deezer Stad;

üit een knobbeligen Wortel als van Rietj

die biruinrood is en veele Vezelen uitgeeft^

Vërfpreidt zy wyd en zyd haare Scheuten; De
Bladen zyn Lahcetvörmig j vyfribbig, als een

Waaijer geplooid j glad , blygroen , elkander

Géutswyze omvattende, de grootften twee Voe-

ten lang en drie Vingeren breeds Een Rietach-

tige Stengel , van vier Voeten hoogte , met kleiriet

fmaller Bladen , Schesdswyze , overhoeks be-

kleed , H^airig en met roode Vlakken getekend i

draagt aan den top een Aairige Tros van Bloe-

men , welke dé langte van een Voet heeft. De-

izölve beftaat overlangs üit Bloemtuiitjes , ieder

in een Scheedeblaadje gevat en gemeenlyk uic

zeven Bloemen famengefteld , waar van flegt^

één te gelyk eeti Dag ontlooken is. Zy heeft

een geele Bloem van zes Blaadjes , die ODge-

lyk geplaatst zyn , en waar van fomtyds é5a

G af ontG

Ü. mUL, ZIU STUK.
,



XOO D R ï E M A N » I G E L E L I Ê^

V. ontbreekt , als wanneer dezelve twee Stylen
AFDpL,

heefj-^ j)e eej^-st uitkomende Bloemea zyn veel

Hoofd- grooter dan de volgende. De Vrugt is eea
STUK. driehokkig Zaadhuisje , met verflenfte en ver-

droogde Bloemblaadjes omringd , die als voor

Kelk verftrekken : want het V^rugcbeginzel zit

binnen de Bloem. Het bevat drie Eyronde Zaa-

den, aan een langwerpigea Stoel gehecht, uit

den paarfchen zwartacbiig en ruig (^).

II. i^J Wachendorfia 7net een veel-Aairige
jVac'èeK^ Bloemfieng,
dorjïa pa' / /^

piuitn. Deeze Soort heeft Degenvormige Bladen ,
bloeralge.

^g||^Q drieribbig zyn en eene Takkig verdeelde

of gepluimde Bloem -Aair, volgens gemelden

Hoogleeraar , die de Afbeelding daar van , on-

der andere uitheemfche Planten j door den Groot

Agtbaaren Burgermeester; Witsen of den

..J^.^,..,. Groo-

(*) Deeze Bloempfant, eenige ,^aa?en daar n^,ook in de

Koriinglyke Tuin van zyne Allerchristelykfte Majefteit , te

Trianon, gebloeid hebbende, is daarvan de Afbeelding , met

de befchryving van den Heer BurmannüS, volgens de Verh.

det Keiaerlyke Akademie, wa:iraan zyn Ed. die medegedeeld

badr, aan 'c licht gegeven: welke men, in 't jaar I7?i , té

Gera nagedrukt heeft, en deeze Druk is door my gebruikt*

(i) IVaohend&rfia Scapo polyftachyo, Wach. Fol. EnfifGr-

mibus trinerviis , Flor, panicuiatis. BüBM. Monogr, Tab, 3.

iVöv. AÜ. Ae Nat. Cur. I. O^s. 5iv T. 2. Sifyrinchirtn*

Ramofum ^thiopicum. Brbyn Cenu 8;. T. 37. Asphodelui

latifolius , Flor. p^tulis fiavescentibus 8«» Breyn. Prodr^ T^

9. f. I. BURM. Proir. 3. Erythtobulbus Hellebori albi pil-

<:atis foliis. PtUK, M&nu 70*
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Grooten Bóerhaave, vervaardigd, vondt. V*

De' Bloesfem gelykt veel naar die der voor- -Ay^^^i-i

gaande Soort , inzonderheid daar in , dat de Hoofd-
ver.welkende Bloemen, geflooten, zig als een stuk. -

Zwaantje of Gansje vertoonen» Voor 't ove-

rige is tot nog toe niets meer, aangaande dee-

ze Soort , noch iets zekers van derzelver Va*

derland of afkomst bekend geworden- De Rid-

der verbeeldde zig , dat het Takkig Ethiopifch

^ifyrinchium van C r e y n , nu ruim honderd

Jaar geleeden uit Kaapfe Bollen gekweekt,

hier toe behoorde. Hy betrekt 'er ook toe ,

den Breedbladigen Kaap/en Asphodelus met geel-

achtige Bloemen , van binnen rood gevlakt

,

door den jongen Breyniüs uitgegevea;

welke even de zelfde Plant fchynt.te zyn als

het gedagte Sifyrinchium. De roodheid van den

Bolachtigen Wortel onderfcheidtze van de

.pieefte anderen.

(3) Wachendorfia met een tweedeelig Tros» nr.

acUig Kroontje. .^^f-;
beilata.

Onder den naam van Dilatris hadt de Heer Kroon-

Bergius hier van een nieuw Geflagc
gg^^'^^^êendc,

maakt 5 doch de Heer Lsnn^us oordeelde

i

dat deeze Plant mooglyk - wel tot bet tegen-

Itryrrtc WCOÏT-

(3^ Wacbetidorfia Ümbeüa bifïdl Racetnpfl, Aïanit 32a.

h^^ hirfata. Mam. ^7 , jn, Metrt*^ Berg. C^jj.'p^-T,

8, f. 5. ^.\'-
'

...,:.-

G 3
JI. I^SL. XIL Stüs.
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V. wpordige behporen kon , als hebbende een Bloem
ülFDEEi. 2onder Pypje, een enkelen Stempel en een Ve-

HoóFD' zeligen Wortel. Dp zyncn hadden alleenlyk ge-

^TUK. lyke Meeldraadjes , terwyl B er c i u s één

Meeldraadje veel grooter dan de andere waar-

genomen , doch de Vrugt niet gezien hadt.

LiNtiMUs heeft 'er de volgende befchryving

van gegeven.

De geheele Plant is grys en zeer Pluizig, de

Bloemen van binnen alleenlyk uitgezonderd : de

Wortel Vezelig : de Wortelbladen als van den

Pyperus, glad, opgeregt, geftrektjmet één of

twee Lancetvormige korte Stengbladen. Zy
heeft een getopt , regelmaatig Kroontje, met

,
een algemeen zesbladig Lancetvormig kort

Omwindzel , en ongevaar zes gefteelde twee»

deelige^ traalen ; ieder ^wee Trosje? uitmaa-

kende , van overhoekfq opftygende gefteelde

Bloemen. Deeze zyn van binnen gladachtig ,

donker paarfch , famengevoegd uit oyaale Blaad-

jes 3 zonder Pypje, Zy hebben drie Meel-

draadjes van langte als de Blaadjes, metgeele

egaale Meelknopjes. De Stempel is eenvoudig

of enkeld, driehoekig; de Vrugt beneden, ook

Puizig.

Uit dit alles fchynt deeze Plant van die van

Bergius aanmerkelyk te verfchillen. De.

Heer N. L. Burmannüs fpreekt vaneen

Cor3/mi&o/a of Getuilde, die mooglyk totdée:^e

Sport behooren sal.

^OMt
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!

C O M M E L I N A. y» ^

AfdeeU {

Pater P l u m i e r hpeft deezen Geflastnaam ^^*
\

/i IJ j o Hoofd- 1

jDgelteld , ter eere van dê Comme LYNs^g^UK»
]

voornaame Kruidkenners in Nederland , door
'

welken de Kruidkundeniec weinig is bevorderd.

Veele zeldzaame Planten , van den Amfterdam-

fen Stads Tuip, zyn door hun aan *t licht ge-

bragt.

De Planten van deezen naam hebben eene

zeer zonderlinge Bloemt niet zo zeer, om dat

van de zes Blaadjes , waar dezelve uit beftaat

,

twee of drie zeer veel grooter dan de anderen 1

?;yn, maar wegens drie Kruiswyze Lighaamen,
^

opeigen Draadjes tusfchen de Meeldraadjes ge-
|

plaatse , welke voor Honigbakjes verftrekken.

Voorts zyn de Bloemen gevat in een Hartvor-
'\

xnig Qmwindzel , dat naar een Schulp gelykt,

waar zy in 't bloeijen uitkomen , maar daarna

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

om de Vrugt te befchutten, >

j

Men telt 'er vier Soorten van , die tweg

Bloemblaadjes grooter , en vyf , welken 'er diie

grooter dan de anderen hebben gallen uitheem-

fche Planten.

A, Tweebladige , met twee Bloemblaadjes •:

grooter*
\

( 1 ) Commelina met on^elyke Bloemen ; de ^ iv
i^ n I j Commehnd

Bladen commuKis. \

fï> C<?M8we/;«a Coroll inaequali&as; FoUisovaro -Lanceo-

' G 4
^^^^ ^^

H« D££Si« XII. STUSt
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Vf ,
Bladen Eyrond" Lancetvormig /pits ; ee^

AfDEBiv
kruipende, gladde Steng.

STUK. Deeze Amerikaanrche is een Jaarfyks Ge-

was ^ dat uit een Vezeligen Wortel leg;:^ende

Stengetjes , van een en twee Voecen of langerj^

vërfpreidt , die een weinig hoekig rond zyn, en.

uit de Knietjes Wortel fchieten. De Bladen,

die overhoeks groeijen , omvatten de Steng eerst

Scheedswyze en verbreeden ^zig dan ai-s die van

het Zeepkruld ^ zynde overlaogs geribd en eeni-

germaate gkd. üic de Oxels der bovenfte Bla-

den komen donne ronde Steekjes , die uitloo4

pen in eeu famengedrukt Kasjè, *t'welk agter-

^ volgelyk Bloempjes uitgeeft, dié fchoonblaauw

zyn* Deeze beftaan uit twee grootere , opftaan-

dé, gekleurde 'Blaadjes^ eerst hol, dan vlak,

eindelyk omgeboogen , fomtyds boven uitgeran4

en als Hartvormig , en een kleiner hol door-

fchynend witachtig, nederwaards geflrekt ; ter-_

wyl de drie aoderea een Soort van Keikje maa-
ken, dat deeerstgertielden omvac. -

Tot deeze Soort' behoort, waarfchynlyk, de

Japanfchö^^ PlanÊ genaamd Kod - feki , welke

Kaempfer in Afbeelding gebragt heeft, en

ïatis aciitis ; Caale repente glabro» Sy/è. Na:. XÏI. Gen,

^ éz. Veg. XULp. 8o.. Coratn. Fol, ovato- Lanceohtis.&c.

ftpaiaviuC
^* ^^^^' ^^' ^^' ^^g^^' 58. GRON. l^irg. ijo. Comm. Tm-

•ü;^fea»ftu.w cumb. annua Sapouaria» folio» Dill. EItö. $5, T. 73. f*

^ssaa^^D 89. Comm. Gramin^a latifolia , Flore |coemle0t ftüM. Gei^j

^48. T. 38. BÓÈRH, Lugdi>^ U P» 237t
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^'ie» Hemelfchblaauwe Bloemen men , zo hy ^; .

aanmerkt ^ aldaar tot bereiding van een Ultra- ^^^^^^^

maryn-Verwe gebruikt (*). Onder de Oostin-OooFDT-

difche Planten, naamelyk , wordt ook deeze ^'^"^-
'

•'

^erwaards gebragt (fj-

..faj Commelina met ongelyke Bloemen, Lan- yr.

cetvormige gladde Bladen en een ^^^g^nde ^^r'^"^^^^^

Steng. Kaapie.

De Steng van deezeis, raetmyn Exemplaar,

dat ik van de Kaap ontvangen heb , overeBn-

Icoipftig^eenigermaateplat, gegaffeld
g gellreepe,

aan de Gewrichten bezet met Vliezige Scheed-

jes 5 fluitende in de uitgebreide Bladlleelen , wel-

ke de 5teng Scheedswyze omvatten, en op

^e kanten eenige Haairtjes hebben. De Bladen

zyn Lancetvormig > fpits
5
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 Omwindzel, dat zig fluit en opent, als

gezegd is , en dikwils wederom een ander

Bloemlleeltje uitgeeft^. De Bloemen „hebb,en de

. > , ^ dne

(*) KAEMPF. Jap. T. p. 888.

(t) BUBM. FL Ir.d. p, ld.

(2) Commeima Cor. inxq. Fol. Lanceol. glabris, Calule

procumbente. Comme!» Rad. perenhi &c„ Wachend. Uitr»

'sas* Commelina procumbens Flore luteo. K. Lugdt, siB,

'iïALL. Gott^ 66. FABR. ffe7«/?. 'i8» Berg» CapiiQ^ * "'"

"; G.5., ,: '
'

JI,D£?t, XII. $Tira(,
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V. drie onderde Blaadjes Kelkswyze geplaatsjt'j,
^FDEEL.

bevatttnde zo wel de twee grootere , als de.

Hoofd deelen der Vrugtmaaking ^a de zonderlinge

STUK» Honigbakjes , voorgemeld. Zy zyn geel vaa

Kleur, 't Gewas komt in eenige Europi che

Kruithoven voor, en is door den Lcidfen Move-

nier M fc E ft B ü a G onlangs met Kleuren in Plaat

geb agt C*i.

iTi. (3) Commelina m(t ongelyke Bloemen , Ey--

jknghaieK" TOTide JioTfipe Bladen en eene kruipends-

Tot deeze Bengaalfe is niet ten onregte door

den Heer N.L. Ehrmannüs thuis gebragt

het Arundlmlle - Kruid van R u m p h i u s , dat

' Hemelsblaauwe Bloempjes heeft. Dit is een

klein Plantjes in groeijing naar Riet 5 in Loof
»aar het Muurgelykendca 't v/elk een zeer lek-

ker Moes uitlevert ; inzonderheid , wanneer het

in Melk van Klappus - Nooten gekookt wordt

,

doch tevens Herk afzettende en gevaarlyk voor

zwangere Vrouwen. Men noemt het 'er Sajor

Bulu , dat is Rietmoes en dit werdt beter geacht

dan het Sajor Bajang of Witte Maijer ^ voor-

gemeld (f3» (4) Com-

(*j Afbeeld, van zeldz. G^was/en. JLeid. 1775* Tab. IV.

(3) CónmeltKa Cor. inacq. Foi. Oyatis obmfis, Caule re-

peiue Ephe I eruii) Benghalenfe ferpens , Folio fubrotundOv

brevi , Phairngoides. Pi-UK, Alm. 130. T* 27« f- 3^ Ephe-,

mermn !nd cuiti dipetalun*. Herm. Par. i;ó. /J, Ariuidi-

nella. Rümph Amb. v\ p *?. T. 9. f. a»

m Z.Q 11. D. Xï, iTüK, bladz. 255.
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f^) Commelina met ongelyke Bloemen % Ey' . ^»

rond» Lancetvormige Bladen en een opge* k^^^*
regte^ eenigermaate ruige ^ zeer eenvoudige Hoosd-

Sten^. .
STUK.

' Deeze Soort heefc Stengen van anderhalf of
^;,'^,^f

^^

(wqe Voeten hoogte , regtopflaande , by ieder ^P^^^nde»

knietje een dergelyk Blad hebbende als het

voorgaande , die met Scheedjes de Steng om-

vatten , doch fpitfer zyo aan 't end. Voorts

geeven zy dergelyke Steekjes en Bloempjes

uit, die met de deelen der Vrugtmaaking door

DiLLENius afgebeeld zyn , zo wel als de

ronde Zaadhuisjes. Het groeit in Virginie , --^*'

doch is volgens den Heer Bürmannus, ook

van de Kaap gekomen,

B. Driebladige , dat is met drie grootere

Bloeniblaadjes» : . j

( 5 ) Commelina met byna gelyke Bloemen , v.

Lancetvormige eenigermaate gejleelde Bla-
yl^^^ll^'

den, die aan den Keel gehaard zyn en c/p-fchc.

^eregte Stengen»

Dee-

f4) CsrumsUnA Cor» inaq. Fol. Ovato - Lanceolatis , Caule

erefto, fabhiifuto fimpücisHmo. H. Ups, is» Comm» FoL

Ovato^Lnnceolatis &c. IL Cliff', 495* Gron, Pltrg, 11. R,

Lugdh. 383 Commelina erecS^a amplioie fubcoeruleo Flore,

DiLL. Elth. 94. p. 77. T« 88. -

- (5) Comtuelina Cor. fubxq. Fol. [LanceolatTs fubpetiolatis

ore barbatls &c» Ephemerum Phalangoides rnajus Virgmianuia

eieftutn. Pluk. Alm. 135; T. 174. f. 4/ '^ ••* -^'^
*

tl. DlEL. XII, STU%
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'^*
. Deèz^ 'Virginifche heeft opgeregte, enkeWca

II.
' efFene Stengen van twee Voeten hoogte; de

HooFDr Bladen eenig'^maate geflëeld vXancetvormig^
STUK.

aan de bovcnzyde a2;terwaards ruuw, met rib-

ƒ.-.-,.
jjjgg ruigacb'.ige.Scheedjqs , aan den mond ge*

«c. baard met losfe Haaircjes. De cndelingfe Om-
windzels zyn byr a Hartvormig 5- de Bloemen

blaaiiw , met ,Haiivür«rJge Blaadjes, het on^.

derfte korter en een Voetje hebbecde.

Vï." (6) Commelina met gelyke Bloemen en enge-

Tuhrlff, jfïeeWe Bladen y die Eyrond-Lancetvormig

Knobbe. efi eenigermaate kanthaairïg zyn.

De Wortels , '-iJt veele Knobbels fameiige-.

voegd, gelyk in 't Kruid dat men gemeenleek

Hemelfleutels noemt of Smeerwortel (*); oii-

derfcheiden niet alleen deeze Soort, mnar ook

de Bloemen , welke drie egaale Bloemblaadjes

hebben ^ grooter dan de drie overigen 5 wcs»

„u.;u' 7, halve dezelven veel naaf die van 'c Ephemerum.
' van Tour NE FORT 5 ijü Tradescantia ge-

naamd (f), gelyken. De Stengetjes zyn om-
trent een Voet hoog , volgens meergemelden

D1LLENÏÜS5 de Bladen ruuw ea overlangs

;r':x«r: dieper

% (6) C&mmelina Cot. «qual, Fo'Jis fesniibus , Oi^aÉo-Lan-

ceolatis, .fu>cUiatis= H. Ups. 18. H. Cli§.zu R. Lugdè, ii^

Commelina Radice Amc mpferotiJ:s. Dill. EUh» 94. ,T,

7<^. f, S>o. CornsaeJiijia: Pajujciof^ latifoiia.^ BuaAi. ^eyl, 6i>»

(*) Zie If. D. VIU. STUK , bladz. (^42^

(tj 't Zelfde j bladz. ug*
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dieper geaderd of geftreepc dan in de anderen» V'*

DeCeyloDfe Moeras Commelina, die. breedbla- ^'^j^^^'

dig is , vaD den Heer J. Burmannus, wordtHooFö- j

hijr 3 fchoon glad zynde , t'huis gebragt door stuk,

den jongen Heer. Dezelve 5 met Runderen-

Mei !c gekookt i zette het Water af , volgens

de aanmerking van Hermannüs*
Niet alleen de Bengacdfche , fomtyds Geefe

tweebladige , fomtyds biaauwe driebladige Bloe-

men hebbende, maar ook deeze Knobbslige y

vondt de Heer Forskaohl by Hadie in A-

rabie , alwaar zy Vaalan genosmd werdr. De
Bloem was driebladig blaauw : de Steng ge-

gaffeld, zwak , kruipende in een Waterige Grond»

Het Landvolk gebruikte 'er de gekneusde Bla-

den, naar *c zeggen was, om, op een Wond
gelegd , daar een Doorn tje was ingekomen ,

hetzelve uit te dryven* Die Bladen waren Ly-

merig, eenigzins kanthaajrig en zeer vlak C*3»

(1) Commelina die gelyke Bloemen heeft , met vrr.

verdikte Steekjes ; de Bladen LancetvoT'^^^^^!^'^

mig 9 Wiet ruime Scheeden, die aan den ooorbia-

reind ruig zyn en dubbelde Blikjes,
'^

'

Deeze, in de Franfche Volkplantingen hy de

Li.

(*) Flor, JEgfpU Arah, p* 12.

(7) Commelina Cor, sq Pedunc incusfatis, Fo!. L^nceo-

iatis &c. Zanonia Graminea Perfoliata. Plum. Gen. 38. Fc-

liclymenana reduin Herbas-eatn Gentianae folio. SLOAïf , J^mf,

11$. Hi/i*'h p. 243. T. 547. U U
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V. Linie in Zuid - Amerika , door P l o m i e r gé-
(Afdeel. vonden, werdt van hem Zanonia genoemd, dié

Hoofd* Grasachtig is en doorbladig. Onder de Planten

8TÜK. van Jamaika is door Sloane een dergelyk

Gewas opgetekeuJ, dat iiy regt Kruidig Pen-
dymenum^ met Gentiaan - Bladen j noemt* De
Scheeden der Bladen zyn zeer breed en van de

Steng afftandig ; aan den rand ruig. De Bloe»

men hebben twee Lanee^vorniige gepaarde

Blikjes.

vin. (8) Commelina metgetyke Bloemen ^ die Haaii^

^kSoral dunne Steekjes hebben ; fweemannig , zö«.

Naaktbioe. der Omwindzel; de Bladen LiniaaU
inige.

Dé gelykheid van geitalte betrekt hier Óxi

zeer kleine Plantje , b^' Madras aan de Kust

van Koromandél gevonden, 't welk ongemeeri

fmalle Blaadjes heeft en de Bloempjes twee-

mannig, zonder Omwindzel»

De Heer K ö n i g natri deei^e , die op di-oo»

ge Grasvelden groeit, naauwkeurig waar. Zy
hadt een ruuwachtig Stengetje van èen Span,

ten dééle opgeregt , met Liniaale fpitfe Bladen

en twee Bloertifleeltjes aan 'c end, die, vaiï

twee tot zes , knikkende gedeelde Bloemen heb-

ben. Hy fchryft 'er een Kelk aan toe , van

ipitfCj en drie Eyronde Bloemblaadjes , met drie

Draad-

fa) Cmmelina Cox, aeq» Pedunc. Capfliaribus; Fol. Xinea*

ribus , Involucro nullo ; Flor* diandris. Fl. ^eyL 31* Ephe-

meium Phalangoides Madecaspatcnfe msniraum , Fol. peran-

guftis , perfoliatum. fLUS* éA^m* l|;* T. 27. f, 4, Buaa^^
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Draadjes » welke ieder een driehoekig Honig- Vi'

bakje draagen : zynde het getal der Meeldraad- Afdeel;

jes Diet meer dan twee. Hoofd-

(9) Cornmelina met gelyke Bloemen , die twee- ^*

mamig zyn , en een Scheedachtig Om'- t^'a^mata,

windzel hebben; de Bladen Liniaal,
ciee ige.

In Oostindie w3s ook deeze door dien Heer

gevonden , wier Bloemen in tegendeel met een

izeer groot Onwindzel voorzien zyn. Zy heb-

ben drie gelyke Eyronde Bloemblaadjes, maar

twee Meeldraadjes met geele Knopjes^ en een

Elsvormigeti krommen Styl
,
gelyk in de meeste

Soorten van dit Geüagt. Vier Draadjes zyn

*er , half zo lang als de Meeldraadjes , met

fmalle Honigbakjes. De Kelk hadt Lircetvor-

mige Ipitfe, aan de tippen gekleurde Blaadjes.

*c Is insgelyks een jaarlyks Zaay - Plantje.

Door den Heer N. L. Burmannus zyn,

onder de Oostindifche Planten , nog eenige

nieuwe Commelinaas voorgefteld en afge-

beeld (*^). Zyn Ed. heeft een Naaktjlengige

met Grasachtige Wortelbladen en biaauwe bloe-

men; een Vlinderachtige y wier Bladen niar die

van Huislook gelyken , op Koromandel waar-

ge-

C9) Cornmelina Cor. aeq. FoL Linearibus. Flor, diairöris In*

^olucro V^ginatis. Mant 177.

(*) Cornmelina nudkaulis , PapHienaeea , difufa , Korvofa^

^U Ini. p. 17, 18. Tab. 8.V. i; Tab^ 7. f. 1,2, 3.
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iï2 Drïemannigs Lelie-

^^pjj^j.j^^
genomen zyiide , zo wel als de twee volgen-

lï. de ; een F'erfpreide Daameiyk en Geribde met
Hoofd- o^aale Bladen ; de Bloemen in beiden met Hart-

vormige Omwindzels^ Voorts heeft zyn Ed.

ook de Gekamde ^ welke door den Ridder thans

üitgemoDÜerd is , als hier behoorende , in Af-

beelding gebragt (^'). Zyn Ed. befchryfc

die, als een Waterplantje, op Ceylon en Ma-

labar voorkomende, dat ongedeelde fappige,

fpits Eyronde Blaadjes heeft en de Omwind-

Szels Aairswyze op elkander leggende ; zo dat

die met elkander een Kammecje maaken»

De Bloemen kwamen, in alledeeze,driebladig

voor, doch in de gedroogde Exemplaaren niet

zeer duidelyk* Het zyn altemaal kleine Plan-

tjes die, uitgenomen de Naaktftengige, Wor^

teltjes fchieten uit de knoopjes van hunne leg^

gende Stengetjes* ..^ ...

C A L L i S i A,

Een driébïadige Kelk en drie Bloemblaadjes

:

dubbelde Meelknopjes en een tweehokkig Zaad-

huisje, onderfcheiden dit Geflagt,'t welk naar

't voorgaande veel gelykt , doch geen Honig-

:

bakjes heeft ^ zegt de Riddcn •

De

(*> Commelina Ctiflata. Sp» Plant, I. p. 6i» Sp. is»

Comra. Cor. ïcqualibus involucris fpieatim Jmbricatis. FU--,

^fjl^ sa. Ephcraerum Zeyl. procumbens inflatura. Herm.

Ptfr. 148. RAJ, mji. 566. BüRM. JF/, Ind. p. i8, T* 7*
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be éenigfle Soort fl) , in de Westindiën V,

Üoor den Heer Jacquin, en wel op 't Ei-^*^^^^^*

iaod Martenique ^in vogtige Velden , onder de Hoofd-.

Commelinaas groeiende , waargenomen. ZynSTUK.

Ed. noemde ze^ wegens de tederheid der Blos- i.

xnen, Hapalanthus en mer^t aan, dat het een ^,p^jf'^*

kruipend groen Kruidje is, uit de Knoopjes van Kmipendé.

zyne Rankjes Wortel fchietende. Het heeft

Eyronde , gefpitfte , vette, gladde, taamelyk

dikke Blaadjes , van onderen Scheedachtig, aan

den rand paarfch, overhoeks aan de Stengetjes

zittende , doch aao 't end tropswyze roosjes

maakende» De Bloempjes zyn klein , teder ,

bngefleeld , groenachfig., en komen doorga^-ns

drie te gelyk nic ieder Öxcl der onderde Bladen

voort. De Èfoemblaadjes zyn Lancetvormig^

de Meeldraadjes loopen uit in twee rondachtige

Knopjes. Het Vrugtbeginzcl is langwerpig met

een langen Styl , die aan 't end een Kwastje

Ibeeft. tJet Vrugtje bevat, in ieder hoUigheid,

èwce rondachtige Zaadjes,
,

Tot dit zelfde Geflagt acht zyn Ed.,bui6en

twyfel , dat Plantje te behooren , 't welk de

Tchrandere LoEFLTNcin Zuid - Ameri^ka vondt>

ieh CallifisL noemde. L ï n n ^ u s betrekt het tot

deeze zelfde Soort.

Pha-

(i) Callifia. Syft, Nat. XIL Cen. Ö3. Ve^. XIIT. p. 8ö.

LoRïL. Jttn, 305 , 392. Hapalanthus lepens. jAcqu Anun
Ni/i. lU T. II.

^
. .- H -va .,^ .

II. I>ft«i.. XII» tr\iwé
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V. P H A L A N G l U M.

^^* Die Gellagt, welks Kenmerken moeten zyn,

fXüK#
'

een zesbladige Bloem, waar onder het Vrugt-

begiozel , en een driehokkige Vrügt ; heeft de

Hoogleeraar N, L. B ür m a n n u s ; terwyl de

andera Kruiden , onder dien naam oudtyds be-

kend, by den Ridder , v^-egcns de zesmannig-

heid , in 'c Geflagt van Anthericum geplaatst

zyn, hier> onder de Driemannigen , ingevoegd

en geeft daar van drie Kaapfe Soorten op ; ais

I. (O Phalaogium mst Takkige Bloemftengels*
ThaUfi'

'

»">»'*' Deeze is, onderden bynaam van Takkige

Takkig. (joor zyn Ed. aldus befchreeven. Een klein

Kogelrond Bolletje geeft Scheedjes uit van drie

Puimlangte, waaruit Lancetvormige Bladen,

welke driemaal zo lang zyn, voortkomen. Een

Stengel van anderhalf Voet , heeft in 't midden

Bloemtakjes ^ met eenzaame byna driebloemige

Steekjes^ Een Eyrond tweekleppig Scheedje

verftrekt voor Kelk. De Bloem heeft zes Ey-

ronde uitgebreide Blaadjes, aan de tippen Els-

yormig : drie Meeldraadjes , in de Nagels inge-

plant ,• met langwerpige Meelknopjes. Het

VruKtbegiozel, onder de Bloem , heeft een

Draadachtigen Styl , langer dan de Meeldraad-

jes , met een driedeeligen Stempel , en de Vruge

is

(i) Phdangium Scapis Ramofis- Mihi. MlLE» lit $€<,

fLUK. T. 187. f' 3» Bü:rm. -FA Ind, p. 3*



I
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i's feen Hartvormig driehokkig' Zaadhuisje, m^t ^* ^

Veele zeer kleioe Zaadjes. ^^n^^
Dit ftrookt in *c geheel riet met de aangehaal- Boospi

de Afbeelding van M i L L e r , welke eea As- stüIt/

fhodeius voorhielt, met de Bloemen eenbladig,

in zésfen gefneeden en het Vragtbegirizelbo-

VGG, dat is binnen de Bloem. Ook heeft die

van Plük^nêt de Bloem vyfbladig en dee^

ze zelfde is aangehaald op de volgende Soort

,

waar va^ de Heer B ii k m A n n q.s geen Af-

bfeddiög- of 'befchryving ifeeft , dan alleenlyk

den Bynaam ohfoletum^ dat is fïéts van KteuT',

hbedanfg Plu ken et gezegd badt de Bloemetl

der voorgemelde te 2;yn (*}.
'^

^t',

(2) Phalangiiim »^l gmairde' B'hemlUngéUi, - lU

,Of het 'Gewas, dat ik in F/^. 2, op PLA-AT-fj^'^^^^^

LXXXé vertoon , ook het Phalangkim Spïcasj^.ixxx^

hm zy , blykt my cict euidelyk. 't I5 zeker, ^^* **

dit de Bladen veel van die by P lü ke n et^.

verfchillen , als zynde Gras3clatig„- ongemeen.

fmal en dun , de Stengel niettemin omvattende

en overhoek s geplaatst» EJptm'^akt, gelykmen
h'erziet, een lange Aair,van byna ohgufteekie

blaöüwachtige Bloempjes , ieder gevat in een

Vliezig Scheedje, dat twee punten heeft, over*

hoeks

{*) Gisdiolus Phalangoidês Eiblopkum { fürte Sifynnchii

fénus) Flote pentapetalo , obfoieii coloris, ix Codke Ben*

iingiano. Almaij. p, 170,

{!) Phal&ngium Scapis Spicatis» Mihu

'

-='••' .'Ü Ha
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V. hoeks aan de Stengel zittende. Ieder Bloempje

"^^^«Y^*^ h^^^^ ^^^ gedeelde Blaadjes , aan 'c end ftvomp ^

HoofV terwyl daar binnen maar drie Meeldraadjes zyn

«tüK» vervac , met groote
, gevorkte Meelknopjes. Men

ziet dit duidelyk in het vergroote Bloempje by

fl 3 alwaar tevens zig de Styl vertoont, die by-

na f>P een derde der langte in drieën is ver-

\ deeld; doch zodanig, dat ieder verdeeling we-

' derom in tvree Stempels eindigt, die met Stuif-

meel bedaauwd zyn» Dit is een aanmerkelykQ

byzonderheid, welke misfchien aanleiding zou

kunnen geeven, om hier van een nieuw Geflagt

te maaken. Tot de Cyanella kan het, volgens

de daar van door den Hoogleeraar D. van
RoYEN opgegevene bepaalingen, hoewel zes

Stempels hebbende , niet behooren.

^^^^^^2, De Plant , in Fig. %, op de zelfde Plaat
""''''

.,";^.vertoond , had ik gemeend ook tot dit Geflagt

.s^T.7.7 betrekkelyk te zyn; dewyl zig in ééne Bloem

maar drie Meeldraadjes vertoonden ; doch by

nader onderzoek bevind ik , dat 'er zes zyn^

elk voortkomende ui teen Nagel van een Bloem-

blaadje als by b; des dezelve vervolgens toi;

het Anthericum zal worden tehuis gebragt.

.t

m. HOOFD-
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Afdeulj

IIL HOOFDSTUK, „ ^II-

H00FP5

JBefchryvifïg vQ,n de Zesmannige Bol- ^ *

PLANTEN, tot welken de Narcisfen , Le-

liën , Tulpen , Hyacinthen , Tuberoozen e7i

andere Lelieachtige , zo in als ui^heemjchei

gelyk de verfcheide Soorten van AfFodillen,

Ajuin , Look ; de Amaryllisfen of Lelie- en

Tros - Narcisfen , Hsemaiithus , Crinum en

veele andere* zo Kaap/e ah Oostindifche Sloe*

Ti^nly van origemeene fraaiheid , hehooren,

Veele Ceflagten der Zesde Klasfe , die naa-

melyk Bloemen hebben met zes Meel-

draadjes , komen in deeze Afdeeling ^ welke

de voornaamfle Schoonheden van Flora bevat.

Jiet eerfle voert den naam van

H ^ M A N T H u s.

'c Welk een zesbladig veelbloemig Omwiod-

xq\ heeft ; een zesdeelige Bloem , boven het

Vrugtbeginzel , en een driehokkig Zaadhuisje*

Hier in zyn begrecpen de vier volgende Afri-

kaanfche Soorten»

CO Hsmanthus met Tongachtige platte glad- j.

de Bladen. mman^
T? tbus COCCli

\ HoogtOS-

{l} HAmantbuif Fol. Lfe^uirormibus planis I«\ribus. Syfi» de.

H 3
.2«'»'»
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V. Een zeldzaaiTic Plant, die, door haare Tong^
AroEEL.

jiciji^jge^ breede, dikke Bladen , naar fommige-

HooFD' Soorten v^n Aloë gelykt', maakt deeze uit,

fTUK, De afkomst is van de Kaap der Goede Mope;

hoewel fpmmigen het voor een Indifch Gewas
hebben gehouden. Dus werdt het van Mori-
ioN Hoogroode Indifche Lelie , van anderen

Indifche Narcis of Lelie - Narcis mat een Draa»

'dige Bloem , Scogliofo of Squaliofo der Itab'aa-

nen geheten ; dat op óen Schubbigen Wortel

ziet (*) BoDiBTTs vAi:^ Stapel, een Am-
iterdamrch Geneesheer, die in den jaare 1636,

flicrf , noemde ze Tulp van de Kaap der Goede.

HopeCi).

Dus blykt , dat dit Gewas reeds meer dan

anderhalve Eeuw in ons Wereldsdeel bekend

zy geweest. Het bloeide 'er, misfchien aller-

eerst 5 in de Hof van den Spaanfchen Staats.

JRaad en Gouverneur van *t Nieuwe Kadee!

te Napels, den Heer de Gordüba, zo

Column A , die het naar deeze Bloem in Af-,

beelding bragt, aantekent (4.). Dit moet reeds

vroe-

Nat. XII. Gen. 3j»6. P'eg. XVU Gen. 400 p. 261, H.Clif,

117. R. Lug&h. 42, Hsni. Pol. obtufis , hati tmncatis. Comr'.

Hort, IL p. 127. T. 64. Narcisfus Ind. puniceus. Ferb. C»/^

337. Nare. Ind. Serpentaiins- Keen. Mex. 8? 5. T. Spp.

\*; Liiip ? Nsrcïsfus , Indicus criientus, Stamineus , Squa-

liofo ïtslis. Eaer. U. 1041, Obs. 79'i"

(I) Tulipa ex Prcmoniono Konae Spei. STAp.in Theophf.

(I) CoMMELYN zegt, dit hct geweest is in de Hof van

^en Piins C^3ius : doch ik vind het zodanig , als ik hier
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vroeger dan in 't jaar 1628 geweest zyn. Om- V;

trent die zelfde Jaaren heeft het ook gebloeid ^^PJ?^

•ifl de Hof van den Kardinaal 13 arberi nm Hoofd^
te Rome , gelyk Ferrari us beefc aangete- stuk,

kend. In 't laatfle Jaar der voorgaande Eeuw,
heeft bet ook hier , in de Hortus Medicus dee-

zer Stad, gebloeid , en is door den gedagten

Hoogleeraar Commelyn volkomen in Af-

beelding gebragt en befchrceven. 1

Zeer zeldzaam bloeit deeze Soort van Hee-

manthus, Zy geeft uit een Bolwortel, van meer

dan twee Vuiften groot 5 die uit veele op el-

kander leggende Schubben beftaat , twee dikke

platte Biaden ^ meer dan een Hand breed en een

Voet lang» Deeze verfchynen wanneer de

Stengel bloeit , die anderhalv^n Voet lang is en

twee Vingeren dik, platachtig rond, witachtig

of bleek groen , doch met paarfche Vlakken,

byna als de Stengel van 't Kalfsvoet of Slan-

gekruid , getekend. Op den top heeft dezel-

ve een Knop, die open gaande, een Kelk maakt

van zes of meer Bladen, naar een Tulp gely-

kende , welke v/ederzyds Bloedrood zyn. Hier

van heeft de vermaarde Heumannus deri

naam ontleend , dien Tour ne fort ook

gebruikt heeft , door onzen Ridder aangeno-

men

fchryf. COLUMNA zegt aüeen, dat hy ze aan 't licht gebtagt

heeft of geplaatst onder de Mexikaanfche Planten; ExcelL

Principe C&fio annuente , en verder , dat zy jn een Pot ge-

Woeid had by den gezegden Spaanfchea Keer*

H4
H«_DEEs., XII» Stuk»
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V, nien (*) Binnen dat Omwindzel zyn vervat

mf^* meer dan dertig Bloemen , ook rood , in zesfe%

Hoofd- gedeeld , met zes witte Mceldraadjes engeele'
fXüK, Knopjes. Ieder Bloem zit op een drlekantig:

Vrugtbeginzeijdat hctgezegde Zaadhuisje \yordt,

van grootte als een Olyf , zo Golumna
waargenomen heeft. In de Herfst is de Bloei*

tyd deezer Planten in ons Wereldsdeel.

lï- (2) Hsemanthus met Tongachtige^ kanthaamge^

ffjus aiiaé Bladen*
ris.

.3*"'" Zeer verfchillende is deeze Soort, door haa-

ren langwerpigen Bol niet alleen , die ook groot

is en Bladen als de voorgaande , maar fmallei;

{leeft, op de kanteo zeer fyn gchaaird en als mei;

druppeltjes gefprenkeld» Het fchynt de ronde

Afrikaanfghe Lelie, met flaauw Granaatkleurige

kleinere Blcenien, by Hermanisüs dus ge«

naarad, te zyn.

(3)

C?) TUm/zr.thus , immers , betekent Blcedbloeoa ; gclyk

^O^^^^^A z^S^ 9 <3at die Bloembladen niüedkleurig rooti

xyn , ( CoUre SAKguinea rui/ente) ; FERBARlüS n-jeint zq Nar»

chfus Ind-iui Funlc&ui ; d^t is van een Granaatappel ige of

geelachtig ïoode Kleur. De Ridder heeft tot bynaara hejt

woord Cocclneus y dat Scharlaken etwig of Hoogrood bete*

kent , gebruikr» Waarlchynlyk zal de Kleur naar het KII^

maat wel wat vetfchilien.

(2) H^mcnih'ui Fol. Linguifotajibus Cilisüs. Liliuin Afiic,

Sphaericuns PJqr, obfolete puniceis minoribus« Herm. Lugdi»

375» Bulbus oblongus ^tliiopicus, Fol, Guttatis &c, BRElfW
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(q) Hjemiinthus met Lancetvormig Eironde , VC

gegolfde, opjlmnde Bladen.
^^^\\f'''

Veel gemeenzaamer is de Bloem van deeze , ^^^^'
die haar afkomst niet van de Kaap heeft, maar jj.

van de Guineefche Kust. Men vindtze onder /^^^^n^

den naam van Standelkruid uit Guinee ^ doorcj^i.

SwERïïüs en anderen, in Piaat gebragt en j^^^^y "^g'*

befchreeveo. Boerhaave hadtze Dracuncu-.

löides getyteld. 't Schynt dat de figuur van den

Wortel, de Bladen en Steel , aanleiding daar

toe gegeven hebben ; zo wel als om ze by de

Hyacinthen te vergelyken; dat Seb a doet^Hy

noemtze Jfrikaanfch Gewas 3 meest naar de

Hyacinth gelykende. Knobbel- en bolachtig van

Wortel met een zeer fierlyk gefpikkelden Steel

,

en zeer breede Bladen, als die van Colchicum 5

^zyode de Bloemen hoogrood , zesdeelig en veel

by een vergaderd. Het bckleedzel , merktD i l-

LEK 1 us aan, in deeze Soort niet te beant-

woorden aan den naam van dit Geüagt, als

groen zynde van Kleur. Het heeft ^ nogthans,

veel paarfchachtigs , en de roodheid der Bloem»

pjes

f3) H£,manthui Fo!. Lanceolato Ovatie unduïatis eredis.

if/« CUff, IJ7. ^^- Ups. Si?. R. Lugdb» 42. Harmamh. Col-

^chici foliis, Perianthio Heibacea, Dill. Elth. 167. T» 140.

U ^' TREW. Ehm, T. 44. Hyacintho affinis Africana Cmle
jnaculato. Seb. Mui. I. p, 20. T» ia. f* i., z , 3. Satyrium

é Guinea. Sy/ERT. Flor. I. p, 62. f. 3 A^ais. //:>?„ III. p,

491. S, 12. T. ï2. f. II. RuDB. Elys. I!» p, aïo, f. 3»DrS4«

cuncüloides» Boerh Lugdhi H- ?• aö»,

H 5
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V. pjes 5 daar in vervat , vergoedt rykelyk dit ge-
Afdeel

tjj.^!^. doch zy zyn Orarje of geelachtig rood.

Hoofd» ^e Stengel komt niet uit het midden dcrBia-

9TUJ^» den 5 maar aao de zyde vsn derzelver Steelen ,

uit den Wortel voort (*). Zy is groen en ten

deele v^ onderen af, of geheel, met bruine

Vlakken getekend. De hoogte is een Span of

byna een Voet, gelyk ook die van den geniee«»

nen Steel der Bladen, welke rond is , de B'oem-

ilengel aan de eeiie zyde plat. De Wortel be-

Itaat uit twee Bolkn boven elkander, waar van

de onderfte grootst en de bovenlle met ver*

fcheide jonge Bolletjes omgeven, In de figunr

der Bloempjes fchynt , volgens de Afbeeldin-

." gen, een aanmerkelyk verfchil plaats te hebben;

als zynde het Pypje korter of laDger , de verdee-

lingen breeder, fmaller, meer of minder uitge*

breid : ook de Meeldraadles langer of korter.

De Vrugten zyn roode fappige Besfen , die op

Steekjes üaan , komende meest éénzaad ig voor

;

doch men vindt 'er blyken in , van de twee

at^dere Zaadhokjes. Gedroogd , en in Papief

bewaard , heeft men deeze Besfen zien Wor-
tel fchieten en jonge Bolletjes maaken ,• 'C

welk zelden gebeurt met drooge Zaaden,

M
C*) Eoebh%Ave zegt wel , ex medJo Tahere , inter Fo*

lia^ emer^h CauU^ : miar het bykt, dat hy door de Bladen

hier de Bl.:dftïC!en cf Stenge's der Bladen meene, bczydea

pf tasfchcn weiken de .Jiloemfteng ^uitlchiet.
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fd) H?emanthus met Linlaak gekielde Bladen. V,
^ 'A DEEL.

Geen nadere befchryving vind ik van deeze jtt^qp'

die volgens Miller aan de Kaap der Goede stii^.

Hope groeit. iv.

De Heer Forskaöhl vondt ia Arabie een ^^^''^,^^'^1''

Hamcmtlms. welken hy coccineus noemt; doch^^f"/. ,,

1 r ^ , /ir Gekielde,

deeze lch3nt zeer van de eerde Soort te ver-

fchlllcn» De Stengel beitondc , volgens zyna

befchryvÏDg, uit geflootenc Bladfcheeden , wel-

ke wit waren, met Violette vlakjes. De Bia^

den, anderhalve Span lang, waren langwerpig

ovaal , effenrandig ,
geribd , groen , met den

Kiel ook Violet gefpi^renkeld» De Bloemfchee-

de was maar getand (*) Tusfchen de Bloem-,

fteekjes zaten lange Borftelhaairen. De Wor-
tel was knobbelig of Bolrond , niet eetbaar.

^

Galanthus» VV^ittertje.

Behalve de drie grootfteen buitenHe^wclJce

bolrond zyn, heeft de Bloem, in dit Geflagt,

^een Honigbakje , dat uit drie kleine uitgerande

Bioembhadjes beflaat en een cenvoudigen of

niet verdiïelden Stempel.

De eenigüe Soort (i) maakt een klein en

zeer-

(4} HamAnt&us Fo!. Lincaribus carinatls. MiLL. /)i^.

() Spatha nonnifi denratg. Fhr. ^gypi> Arab. p. 75. '

(O Galamhws. Syfl. Nat. Kil. Gt<[i. 397- T''eg. XIII.

<?2en. 401. p, 261. ti' Cliff, 134, Ups. 73. K. LugdK 5i«

!I* Dl£L. XIL StüKi
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V. ^eer bekend Kruidje , dat men hier te Lani^Q

Til!*" ^<^^^H W'^fi^s of Juffertjes in 'tHmhd, of

Hoofd- ook Zomer - Zotjes , noemt. Het is hier byna
SfüK| genaturaJizeerd, verfpreidende zig wyd en zyd

door zyne Bolworteltjes , die *s Winters dea

Vorst verduuren , doch heeft zyne afkomst uic

vogtige Valeijen in Italië, SwitzerlandenOost-

enryk. Het is een kkin teder Plantje , met

Grasachtige Zeegroene Bladen , die Scheed-

achtig hec Stengeltje omvatten , dat een half

Voet hoog opfchiet of laager blyfc naar dea

Grond* Aan den top heeft het een hangend

Bloempje , dat zig Melkwit vertoont, waar van

de benaamingen ontleend zyn* Het zweemt
naar de Narcisfèn, wegens bet Honigbakje, uiü

de drie bionenfte Bloemblaadjes bertaande, dat

van de drie buitenfte grootere holle Blaadjes

omringd wordt. Tournefort heeft de

figuur der Bloem zeer fraay in Plaat gebragt^

m getoond, hoe dezelve op, een rondachiig

Vrugtbeginzel zit , dat in een groot driehokkig

Zaadhuisje overgaat (*). Hy hadt het nog^

tjians , met de volgende , in één Geilagt be-*

^rokken*

Xeucoium bulbofuiu trlfollum minu$. C, B, Pin. $6* Leii-

coium bulbofum triphyllon. DOD. Fempt» 230. Leuco • Nar-

cisfb-Lition minimum. LoB. ^tf. ïzj. Narcisib • Leuco iuna

trifoliura minus. ToüRNE. /«/?. 387. Erangelia. Rekealmh

S^^ 97» T. 55.

^ (*) Tab. ao8. Lett* B.
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L E u c O j ü M. Tydeloos. V^
Apt)EELi

De Witheid der Eloemen was een dergelyke „ ^^\

reden, om hier den Griekfchen naam, die ^e^srvu

lïieenlyk aan de Violieren, thans Cheiranthus

genaamd (*), gegeven wordt, te gebruiken.

't Geflagt onderfcheidt zig door een Klokvor-

mige, zesdeelige, aan de tippen verdikte Bloem

en heeft ook een enkelden Stempel. De drie

volgende zyn 'er in vervat.

(i) Tydeloos met een eenhloemige Schede en x.

een geknodjlen StyL vemuZ
Voor-

Op dergelyke Velden en plaatfen a^s het voor-
'^^"^^^^

gaande, komt dit voor , dat m^w Witte Tyde^

loozen noemt , in 't Voorjaar bloeijende* ïIïqv.

is het in de Bloemtuinen niet ongemeen, üit

een Vleezigen, ronden, witten Bolvvortel, geeft

het taamelyk breede donker groene Bladen 5

niettemin Grasachtig , maar ftomp aan 't end

,

van agteren rond. Het Stengeltje bereikt zelden

een Voet hoogte en draagt gemeenlek maar ééne

:v
^ jji: Bloem,

(*) Zie ir. D. IX. Stuk, bladz. 694. ^S^^ tn Oi^^g

(i) Leucojum SpathS unif^uia , si^lo Clavato. Sy/l, Nat,

XII. Gen. 398. f^fg* Xni. Gen, 402. p. 261. Leucojum. H.

Clif. tiS' H. Ups* 74» R. Lugdb. 35. Leucoiiim Bulbofum

. vuigare. C. B. Pin, 55. RuDB. Ehf, II. p. 95* f. I. Leu-

coion Bulbofum hexapjiyllon. DOD. Pempu *3o. Leuco*

bfarcisfo - Lirion pauciotibus floribus. LoB. Ie, 123. Narcisf^-

^U5oitini vuigare, TouaNï. Inji. 387.

Ih Dl&EI.. XII. STUSa '

^ '
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^* Bloem, die in een naauwe Vliezige Scheedé

m!^* vervac is en knikt of nederhelt. Zy beftaat

Hoofd uic zes Eyrond - Lancetvormige , gsltrcepte 5

8TUK, tvitte Blaadjes , de buiten fte grootst , aan 'é

end dikker en geelachtig groen, Zy maaken

met eikander een Klokje, zittende op het Ey-

ronde Vrugtbeginzel , dat een Peerachtige Vrugt

worde, met dri^ holligheden, verfcheide ronde

Zaaden bevattende»

, II. (2) Tydeloos met eene veelblGêmge Scheedé

X:r en een geknodften Styl
Zomeffc.

Ëen naar 't end verdikten Styl heeft deeze zö

wel als de voorgaande, doch ooderfclieldt zig

door tie veelbloemigheidl Men zou dit, echrer j

als ^en Verfcheidenheid kunnen aanmerken V

terwyl de tyd der bloeijing zo verichilfende is',

dat eenigen liet Vroege , anderen.laate Tyloo-

ien noemen. L o b e l zegt , &at deeze , nieê

zes of zeven Bloemen op èen StengeJtje, veel

in Languedak , aan de Rivieren , op vogtige

plaatfen voorkomen. De Heer Goüan maakt

"er gewag van , doch verraengcze met de vol-

gende en zegt niettemin, dat zy in 'c vroege

Voor-

(ly Lsuco/um Spatha multiflori ,. stylo clavato. Lèiicoiuoi

Ettlbofum tnajas f. muluflorum. C. B. Pin. 5j. Leucoion

BulboCum polyamhemum» Dod. Pempt. ajo» Leuco-NarctS-'

io-Liiion Praienfc vernnm. LOB. k, izt, Leuccjtitn Butbé

ferotfnuni maju?. Clus. [Hi^* h p» 17a. Polysntheiiïücffl^'^

RêN. Spec. JJ9. T* 100.
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Voorjaar bfoeic , wordende deswegen FercB' v.

iV^^;^^ genoemd van de Ingezetenen (*).
Afdeeu

(3) TydéiöoS' vièt'eenè' Vêdbkemige Scheede tuk,

c;z e57z Draadachti^en StyL vi.

In PortU|];al , ZO de Ridder aantekent ^-vondt^^J^^^^^^^^^^

LoEFLiNO deeze, die door Clüjiüs by

Badajoz in Spanje , aan de Grenzen van dat

Ryk, waargenomen was. Deez' zege, dat hsc

de Bloem heeft als een Schelletje gefacfoeieerd

;

maar volgens Loefling is dezelve Pypach-

tig, niet blokvormig. De Bladen hadt hy oiec

gezien. Volgens C l ü s i u s zyn dezelven
^

Haairachtig dun ^n groen, k-pmende eerst.na

't opengaan der Bloemen uit den Grond. Twee
of drie Bloempjes draagt dit Kruid op 'c hoog-

de, die ook neerhangen en Melkwit zyn van

Kleur. ^a^^'/B;^ bs/ ^nvs rifin^fiq na bly^^i

...^ . .T ÜL B A G 1 A. "; /'

Dit Geflagt is door L i K N iF. u s benoemd ,

naar wylen den Wel Edelen Heer Tülbao,
';",;" ' -

"'"'
'

ge*-

(*) Hy gebruikt de bepaaling van de. volgende Soort, en

haalt niettemin TOüiiNEFORT aan
^^

die deeze bedoelt. Zie

G^AN Momp.

(3) 'Leucojum SpathS multi/ïorS , Stylo Fiiifortni, LoEFL.

Itin* ijö» Leucöiutn Bulbofum Autiimna!e. C. B. Pin 56*

L. Bulb» Aut, lenuifbüurn. Clus. Hifi. f. p. 170. '^"«^ mi-

Biroum. DOD. PÉ»ipt. 230, Los. ie. 124, Tïicöphyilura,

IR.EII. Sp, i^i. T. 100. .



iftg Zesmannige Leüe-

V. gewezen Gouverneur van de Kaap der Goede
'Afdeeu Hope, door wien een menigte Kaapfe Zaaden,

ÖooFD- Bollen en gedroogde Planten, aan de Heerefl

STüK» B o R M A N N ü s alhier , ten dienfte van den

Hortas Medicus bezorgd zyn.

De byzondere Kenmerken beflaan in een

Tréchterachtige Bloem , met den rand zesdée-

lig, en een Honigbakje dert Mond Croonende ^

inec drie gefpleeten Blaadjes , van grootte als

de zoom. Het Vrugtbeginzel zit binnen dé

Bloem.

ï. De eenjgfte iSoort f i),'hier van tótnög toé

'TuihagU
i^gi^end ^ voert den 'bynaam naar haare af-

Kaapfê. komst» De Wortel is BolaChtig , met veelé

dikke Viezelen. Uit dezelve komen veele (mal-

le gladde Grasachtige Wortelbladen Voort. Dë

Stengel , die eens zo lang is , draagt in eeh

Scheedé van vyf töt zevef? Bloemen , ^Ikë

gedeeld en paarfch zyn, veel gelykende na^

die der gewoone enkelde Hyacinthen. Anders

komt de Geftalte , zo dé Ridder aanmerkt

,

ve?l met die der Naakte Wyfjes of Jonquil-

'les overeen, tk erken het geen van beideni^.

Elders wordt gezegd, dat de Bloem groen zy

en het Honigbakie donker paarfch. De Heer

JACQ.ÜIN heeft deeze Plant in Afbeelding

gebragt. Uit een gedroogd Exemplaar , ray

door den beroemden Hoogleeraar D. van
ROYEN

CO Tttlbagia. Syi?, Nau reg. XUI. Gen. I300. p. z6t.,

lAcqi Hort. T. 114. '^''««' *^3.
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ïloijEN medegedeeld , blykt, dat de Zaad- .
V^,

huisjes driehokkig, driekleppig jCD, zo 't fcbyntj
^Yllf^^'

veelzaadïg zyn. Hoofd-

Hier zal ik een Geflagt laaten volgen, dat de stuk,.
,

iBCi^rgeïnelde Sweedfche Heer , Doktor T h ü n-

BERG 5 door zyn E6. aan de Kaap gevonden

zynüe, genoemd heefc

Fa b r I c I a,

'ter eïfb ", ^^èkerlyk , van cien vermaarden

ileer F a b r i c i u s , Lyfarts van den Hertog vati

Erunswyk Luoeburg en Hoogleeraar-^door wien

ide Planten van den Helmitadfen Aka iernie-Tuin

in Optelling gebragt en de zeld^iamile befchrèe-

ven z:yn. :it^n.:^j ::l7 . ':z ..:'.* c:. ,r

De böpaaling der Kenmerken^ door 2yil t.^.

Welcd, , nog niet gezien hebbende , deel ik^ ^st/S;
ilegts de Afbeelding mede van die Soort , wel- ^^«^e"^^»

ke hy Stellatu noemt. Een rch'}cn Exemplaar *Ftg. i.

*

daur van, 't welk ik van de Kaap heb ontvan-

gen, toctit dat het een Bolachtigen Wonelmét
veelc dunne Vezelen heeft , waar uit Bladen

voortkomen , veel naar die der Narcisfen ge-

lykendc , doch niet lartg, uit wier faidden een

dunne Stengel , van öngevaar een Voet langte ^

Inec één Blad , öp 't end één enkele Bloem

hebbende, als in Fig» i, op Plaat LXXXl^
hier reven*. Deezc beÜaat uit zes Lancetvor-

knige Blöerablaadjeis, welke paarichachtig , doch

aah de Nagels byna zwart zyn. Zy rusten op'

U. DEEL, XII. StUK,
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V. een Vrugtbegin^el , dat in eene verdikking var!
Afpeel

^^ Stengel beftaat , gelyk in de Crocusfen en

Hoofd- eenige Narcisfen, naar welken de Bloem eeni-

STÜK« germaate gelykc , doch zy heeft zulk «en Ho-

nigbakje niet als in de laatften* De Meeldraad-

jcs komen uit den Stoel voort en zyn zeer

kort, maar hebben uitermaate lange, dikke,

Liniaale Meelknopjes , zes in getal, omringende

den Styl , die niet driedeellg is en waar boven

zy uitfteekeo. Men kan hier van uit de Af-

beelding oordeelen.

N A R c i s s ü s. Narcis.

Een zeer bekend Geflagt, dat zynen naam

,

volgens de Ouden, van eenen Jongeling Nar-

clsfus,' of van eene verdooving, welke het aan

; de Zenuwen toebragt , zou hebben» Hoe 'c

zy, die naam is in *c algeneen gewettigd , hoe-

wel men de Bloemen, daar toe behoorende,

ook Tyloozeit of Paas Leliën^ in 't Eugelfch

Daffodils , in 't Franfch jfonquiljesy noemt.

Zes gelyke Bloemblaadjes f*) , met een

Trechterachtig eenbladig Honi^^bakje , waar

binnen de Meeldraadjes vervat zyn , ftrekt voor

byzondere Kenmerken van dit Geflagt, dat de

veertien volgende Soorten behelst»

4. (*) TouBSfÈFOR'T en anderen hadden v/el de Bloem een'

hkdig genoemd; doch zy beftaat , volgens den Ridder, uit

zes Blascfjes, die aan "'t HcnigbakjCj dat het middelftisk isj

gehecht zyn.
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.

iji

fi) Narcis met eenJjïoemige Stengels; het Hó' V;"

nighakje Raderachtïg^ zeer kort , en rappig Af^^el»

'gekarteld. Hoofd*
STUK,

JBuiten de Hyacinthen en Tulpen zal men j^

bnauwlyks een Geflagt vinden , dat zo veele ^f^f-'-^***

Verfcheidenheden heeft. Zelfs van deeze, die wUüei,

Wit is , met een klein paarfch kransje in 't mid-

^ien, dat men te regt een Honigbakjé noemt,

maakt Parkinson vier Soorten ; eene vroe-

ge 5 naamelyk , eqn laate > een zeer groote en

een gefternde. Daar komen ook wel Witte

voor, die van binnen eea geel Bakje hebben,

doch dceze behooren itot de volgende»

De Pöëtifche , dus genaamd cm dat zy naast

jTJet de befchry ving van O v i d j u s ïtrookt , is

zeer gemeen in Languedol:, Provence en an^

dere Zuidelyke deélen van Europa. De Groote -

fen Gefternde 5 voorgemeld, hadt men uit de

Öofterfche Landen bekomen. Lob Et mefkt

aan, dat 's Voorjaars de Velden by Montpel-

iier ongemeen verllerd worden door deeze wit-

te Bloemen , „ die in 'c midden ^ zegt hy , een

3, gefroüfelden ring hebben , uit den Saffraan»

55 gcelen

(i) Narcis/as Spathè uniflora , Ne(5lario rotato brevislimo

fcariofo crenulato. S>y?. N^e. XlT. Gen. 399 l^er X.llT^

p, a62. li Ups. 74. Nare. Fol. Enfifonnibus &c. H. Clijf.

J34.. R. Lü%dh. S5. Narclsf. alb. circulo purpureo. C. B.

Tin. 4R. Narcisfus medio purputeus. DOD. Pempt» 223^

karasfiis Pdëcicus &c. LOB. /f* 112. ^^ multiplex. C« Bo

I 9
II. DEEL. ZII. SÏDK.
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V.
,, geelen caai 'ü purper trekkende. Plet is de

Afoeel-
^^ Narcis van Diöscorides , die een zöer

Hoofd- 55 zoeten en regt tot Slaap verwekkende Reuk
«ruK. ^j heeft, naar dien der Plompen iets of vvac

,» gelykende.'*

De Bbem komt eenzaam voort , uit een

Vliezig Blaasje op 't end der Stengel, die kaal

is 3 eenigszin^ p^atac.'itigen geftreept. Zy heeft

een byzonder Steekje, met een rond Knopje,

't welk het Vrugtbeginzel is , dat een Zaad-

haisje wordt, driehokkig . driekleppig en veel«

zaadig. De Bladen gc^yken naar die der ande»

ren Narcisfen zowel ais de Bol , welke byna rond

is , gelyk de Hyacinthen - Bollen , en uit Rok-

ken beftaat, doch geelachtig rood van Kleur,

gelyk die der Tulpen,

II. (a^ Narcis met eenbloemige Stengels ; het H$'

^Pfiulo^*
7iigbakje Klokvormig opgeregt en gekruld ,

Ndreisrus. zo lang als de Eyronde Bloemblaadjes.

Van deeze , die in de Bosrchen van Vrank-

ryk, Engeland , Spanje en Italië, zode Ridder

aanmerkt , natuurlyk groeit , komen ook aan*

merkelyke Verfcheidenheden voor. De ge-

meen-

(2} Narchfus Sp3th4 HniHorS , Ncftjrio Campanulato erea-

10 ctispo ^:c. Nare. Fol. Enfiformibus &c. H CA"/f. 134. R.

Lugdb. i$, N. 3. GOUBN Momp* ^6'i^. Narcisfl fylv. palUd»

Cal. luteo. (3, multiplex, y, duplici f. triplici Tubo Auiea

C, B. Pin, 54 Nare. lateus fyiveftris et muUipIex, DOD.

ftmpt. 2i7« f, 1^1,3. Lob /tf. 117,
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üieenften hebben de Bloembladen bleek en het ^*

Honigbakje hoog geel; doch men vindt 'er die'
^ijf,^*

hetzelve Goudkleurig hebben en de Bloem geel iioom*

Voorts komen ook deeze JNarcisfen met dub-**^^^*

belde , dat is gevulde Bloemen , en met zoda»

nigen voor, waar twee ot drie nonigbakjes ia

elkander Üeeken , of die het Honigbakje , dat
'

hier een zeer groeten Kelk in 't midden van

de Bloem maakt , alleen gevuld hebben met

ccn foort van Bloemblaadjes,

In Engeland zyn deeze Narcisfen zeer ge-

meen, wordende op de Groenmarkten te Lon-

den by groote hoopen te ko^p gebragt. Het

Vrouwvolk is 'er zeer mede gediend en noemt'

ze Frimrofe peerlesf, dat is VVeergalooze Sleu-

telbloemen of Voorjaars-Roozen» In Duitfch-

land noemt menzQ Mertfzblumen , dat isMaarts-

B losmen , by ons Geele Tydelooze?2^ Hier ont-

breeken zy pp de Bloemmarkt , als *t in de

tyd is, ook niet, gel\k men weetjeh vermaa-

ken , zo door de Kleur als door den Reuk*

j, De Bojchachiige Beemdei ia geheel Enge-

„ land en Nederland , zyn 'er vol af, zege

5, LoBEL^ maar in de Landen die ^ïuidwaards

,5 leggen , gclyk in L anguedok , Gasconje en

5, Spanje ,
groeijen zy niet dan op hooge Ge-

5, bergcen, z^ynde zonder reuk of kragt en bloei-

„ jende in Mey of Juoy.*' Mooglyk heeft men

-

ze daarom^ Basterd - Narcis/en getyreld. Dit

5^1 zekerlyk een andere Soort en misfchien de

paastvo^gende zyn , die 'er zeer weinig van

1 3 ver-

IV DiïË&« Xü« Stuk»
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V. verfcbik. D o d o ^ é o s zegt , dat raen de Wii--

'^^m^ ^^ ^^^^^ Narcisfen
, als in February of Maare

Hoofd- bloeijende, by ors Sporckelblocmen , datisSproc-
fTVK, kelDloemeo , noemt. Men hecftze omtrenc

Zwoll, in Overysfel, waargenomen. De Wor-
tels zyn van eeoe Walging- of Braakverwek-

kende hoedanigheid , als men ze raauw eec ,

maar gekookt kuunen zy tot een Purgeerdrank

dienen.

III. (3) Narcis met eenhloemigs Stengels; het Ho-

ikokr, niglfakje Klokvormig^ met een uitgebreiden.

Twee- gekndden rand^ vanUngte als de Bloem*

blaadjes,
i'

' '

-

In de Zuidelyke deelen vao Europa vindt men ,

volgens den Ridder , deeze ^ die naar de voor-

gaande zeer gelykt , maar witte Bloembladen

lieefc en het Honigbakje hoog geel, grooter
3,

met den rand uitgebreicj , gegolfd ,
gekarteld»

Ik verilaa ijict , hoe het dan de Groote geheel

gecle Narcis kan zyn vao B au h i n u s , d^e vol-

gens T o ü R N t F o F T de Groote Spaanfchs

Basterd- Narcis is van Clüsiüs, welke de

Bloembladen , zo wel als cltn Kelk daar binnen,

geel heeft 3 zo Ray getuigt. Het zelfJe hadt

plaats

C}) Narcisfus Spatha uniflora , Ne6lario Carapanulato 6ic.

,
Karcisfus alrms Calyce flavo alter. C. B. Pin. 52. Naicis-

fii3 tB.%j^r, totus luteus , Calyce prslongo. C.B. /"/«. 5s»^

HUDB. Elys, 2. p. 71. f. 9*
'
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plaats in' 't Spaanfihe Bidbocodium ^ ook tot de e- V»

^e Soort behoorende (*).
Afdeel,

(4) Narcis met eenUoemige Stengels, een ^^^^
fiomp Kegdvormig opgeregt , gekruld, zes> iv.

deelis, HontPbakje, van langte als de Lan- ^^'""-tA^
o o j C3 minor,

cetvormige Bloembladen*. Kleine.

Meer'verrchilt deeze, die in allen deele drie-

maal kleicer is, zo LiNN-ffius zegt, dan de

tweede Score. Zy heeft de Stengels naauwlyks

geftreept ; de Scheede groenachtig ; de Bloem

meer knikkende; de Bloemblaadjes aan den voet

van elkander afgezonderd , Ljiccetvormig , regt

;

niet fcheef of Eyrond. De rand van 't Honig-

bakje is niettemin ook zesdeelig , gegolfd , ge-

kruld. De Groeiplaats Üelt hy in Spanje»

C5) Narcis met eenUoemige Stengels', het Eö- v.

mg' welrie-
'

kende.

(*) Bulbocodium Hispanicum. J. BAUH. Hiji, Plant» II.

p. 594.

(4> Narcisfus Spatha unlflorl , Nedario obconico ereólo

crispo fexfido Siüc. Naicisfus parvus totus luteus. C R. Pin,

53. RüDii. Elys, II. p. 72,. f, II. Nare. fyly. pallidus mi-

nimus. Babr. Ic. 976. Pfeudo • Narcisfas minor Hisp. lati-

folius. CluS- Hifi* I. p. 165* Bulbocodium minus, J. B,

Hift. II. p, 597» jOv

{$) Nürchfus Spatha uniflora , Nediario Cylindrico , trun-

cato fubiepanda &c, Narcisfus totus albus, nutanic flore,

longa tuba. BakR. Ic 945 , 94^ j 954, 9Si , Si*i> 9zz.

Nare. albus Calyce fiivo, Muscari odore. C.B. /*/«, jt.

RUDI. Elys. II. p, «9. f. 6, &: 73. f. 15 , 15. Nare. flavus

mbo jcotundo. Rudjs. £/yi. ïl. p. 68. £.3,4»

U. Deel. 2Ii. Stus.
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V, nighalje Rolrond , gek72ot , eenigermaaH
' 7nf

*

uitgegulpt
, zo lang als de langwerpige^

Hoofd- Bloemlsladen,

Dceze Welriekende Narcis , ook uit vSpanjc
afkomftigjonclerfcheidc zi» meer door de figuur
van haar KlokvonBig Honigbakje dao door de
Kleur, Gemeenlyk is zy geheel wie

, maar
Heeft ook fomtyds het iriiddéllluk geel en mea
vindt ze zelfs mee geheel gecle BJoemen» De
Eeuk trekt naar Moskeijaac*

M^rdr/us ^^^ ^^^'^^^ '^^^ byna eenhlomige Stengels;Jm
srhrjras. Honigbakje Klokvormig , gekanell , hal^
grieman.

^0 lang als de Blombladen en drie Heet-
draadjes.

De voorgaande Soorten hebben taamèlyk bree-
de, aan, 't encf puntige iüaden , van eene blaauw-
aehtige of Zeegroene 'Kleur ; maar deeze heeft
dezelven half zo breed en gefleufd. Anders
koait zy met dezeiven in grootte nagenaee
overeen. De Bloem is .geheel Sneeuwwit, met
langwerpig Eyronde Bladen en drie Meeldrr.ad-
jes in plaats van zes , welke echter dasr in pok
fomtyds war^rgenomeQ zyn. Zy zitten P^lvk
by de anderen, in het Honigbakje en hebben
geele Meelkocpjes,

^"

; -. "
' (?)%..

eren^to &c Naïcsf, Junofoli^s, albo Plore reflexo. Clus'
ƒp^ aiu Na&c. alb. obloai^o Calyce. auDU, £7^,. n. ^^

7,*

U l^
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(p) Narcis met byna tweebloemige Stengels ; V";

het Honigbakje Klokvormig driedeelig uit^ ^^''^^^

gerand , driemaal zo kort als de Bloem" Boofd-

Uaadjes. stuk.

Vf.

De kortheid van bet Honigbalcje ondcrfcheidt
o.Te'lfSL

inzonderheid deeze , die wederom breecibladigtevantfe,

is, geheel wit van Kleur met het Honigbakje

geel of SafFraankleurig en in drieën gedeeId.Zy

was, volgens Clusius , uit de Levaqt af-

Jcom.ftig.

(8) Narcis met byna yeelbloemige Stengels ; vn^

het Honigbakje Klokvormig , byna drie- i^fekw'at

deelig , effenrandig , half zo lang als rf^^ige.

Bloemblaadjes*

In de Zuidelyke deelen van Europa groeic

deeze, die naar de Jonqi^iljes gelykt, door de

fmalheid der Bladen, maar een Rolrond Honig-

bakje heeft , meer dan halfzo lang als de Bloem,

blaadjes, flaauw driekwabbig,

f?) N&rciifas Spirha fubbifi^ra , Neftario Campanulato

trifido &c. Mmt^ 62. Nare. niveas Calyce flavo &c Ruds»

Elys, II. p. st* f- i' /3, Nare, Orienr. Cal, rotundo Auteo*

luteo. RUDB» ^h^' lï* P» 54" ^' s* y* Nare. albiis major

odoratus. RuDB Elys, H» p, 50. f. i, Narc« latifolius ma-

jor aker. Clus. Hi/ï. i. p. 155.

(8) Narcis/us Spnha CubmuUiflora , Nef^ario Garnpanula»

ro fabtrifido imegtnkao Sec Nare, anguftifolias pallidus, Ca-

lyce flavo. C. B. Fin, 51. Rudb. Eïys* lï. p, gi, f. 3,
•'

I 5 . .

II. DEEL. XII. STUS,



I3S Zesmannige Lelie^'

V. e9) Narcis met byna tyveebloeinige Stengels
i^

^FDEEL.
j^gj Honigbakje Klokvormzg zesdeelig ef^

HooFD" fi^i half zo lang als d? Bloemblaadjes ;

STUK, de Bladen half Rolrond*

i;jardsfus Deeze , die de zelfde Groeiplaats heeft , komt

fluikendc. ^^^ enkelde Hloemen op de Stengels of met

vcele Bloemen voor. Zy zyn geel en driemaal

zo groot als vao de Tazetta , die volgt.

X. f 10) Narcis inet vedbloemise Stengels; liet Ho»
Calatk' . , , . T^, , . r I t -

„us, mgbaKje Klokvormig byna zo lang als ae-

Korfach- Blmnblaadjes; de Bladen plat.

Naar de voorgaande eivvolgende gelykt dee-

ze 5 die op de zelfde plaatfen voorkomt , zeer »

doch neefc de Bloemblaadjes veel grooter en

ipitfer^

xt. (

1

1J Narcis met veelbloemige Seengels ; het Ho-

Bckeiiget ^^§"

(9) Narclsfus SpathS fubbiflora >, Ne£k, Campan. fexfiJo

lavi , dimidio Petalis breyiore Sec. Am. Acjxd. iV. p. 3li»

Narcisfus polyanthos FJore minoie Üellato toto luteo, Rudb.

lEl^jS^ II. p 60, f. 7.

. (xo) Narchfus S,patha niultiflora , Neói.iiio Campan, «-

^uante Petaia , Fol. pianis. Nare* a»guftifol. fiavus mapno

Caule. G. B* Pin, 51. R'-db. Elys, lU p. 60. f. 5, Nar-

cislus anüuOifoIlus prior. Clus. Hiji, I. p. ij8.

(lij Narcisfui <>pa£ha multifiofa, Nei^^rio plicato trunca-

to, triplo brev'ore Fetalis , Fol pianis. Naicisf» FoU Enfi-

formibus &c. H Cliff, 134. Nare. medio -Iiiteus copiofo

fioïQy odoïQ. mvu Rrns. Elys.li, p. 57- f- i^' Nare. lutcus

po'y;'nchcs Luijtanicat, C« ü. Pin, 50. Nare, latifol* Fl»

prorfas albo, i &£ a» Cl.uS, Hifi. I. p. 155 • I^ANN, /ff. ^*

*43,
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nighakje Klokvormig , geplooid , geknot > * ^*
.

driemaal zo kort ak de Bloemblaadjes : de j^^^^^*

Bladen pUt^ Hoofd-
stuk.

Het HoDigbakje vertoont zig als een Beker-

tje ïn deeze Narcisfeii , die de Velden in Span-

je, Portugal en de Zuidelyke deelen van Vrank-

ryk , even als by ons de Paardebloemen - ver-

lieren. Men Doenitze in Languedok, Fisfaw

liech onder 't Gemeen, 't welk veel naar den

fchimpnaam dier Bloemen zweemt *• In Pro* *zieir^

vence 5 zegt Lobel, worden van de Bloe- 51.322^"

men Kransjes gemaakt , die men daar noemt

Ponas'y 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 Spaanfclis Jenette. Veel vindt

menze in Spanje aan de Zeekust , daar zy

vroeg in 't Voorjaar bloeijen volgens Clüsiüs.

Gemeen zyn deeze Narcisfen in de Bloemho-

ven van Europa , die 'er fomtyds voorkomea

met tien of twaalf Bloemen op een Stengel

,

gemeenlyk Tros - Narcisfen genaamd , doch

grootelyks verfcbilleade in getal, in grootte en

kleur der Bloemen. Men vindeze geheel wir,

pok geheel geel; doch meest witachtig met een

Citroen - geei of Oranjekleurig Kelkje in *t mid^

den ; dat wel altoos veel kleiner dan de Bloem

is , doch in grootte verfchilt. In de Bloemiste-

yy van D. V o o u h e l m te Haarlem zyn meer

dan honderdley Tros - Narcisfen op naam te

be-:



<'

140 Z E S M A N K I G E L E t I El'

V» bekomen. Forskaohl vondt eene Narcia,

lIlFrEBL. ^jg i^y Tazetta bynoemt, in de Tuinen van E--

Hoofd- gyP'^^> ^^^ fpiraal gedraaide Bladen. Th uk-

stuk. BERG heeft een Tazetta uit Japan overgezon-

den mei üompe Bladen en drie Bloemen op de

Stengel.

xiT» (ï-i) Narcis mst éénbloemige Stengels ; het H(y^

Moco^^^ 72ig&a^je TvUcJïtij^ en grooter dan de Bloem-',

^ium. Uaadps}, de Teeldeekn neergeboogen*
Gioor-

Tusfchen Lisfabon en Madrit kwam deeze

den onvermoeiden C l u s i u s voor > die veel,

kleiner is dan de andere Narci^fen, groeijende

naauwlyks een half Voet hoog, en veel zdd-

zaamer io de Europifche Tuinen. Zy heeft

niet alleen Biesachtig Loof , maar zelfs de

Bloemblaadjes zyn uitermaate fmai en Tpits

,

Icorter dan hec Honigbakje , 't welk Tolacli»

tig, niet Trechtervormig gelyk in de anderen,

is, zo de Ridder aanmerkt. Ook buigen zig de

Meeldraadjes en Stamper in hetzelve nedcr-

^aards» De Ingezetenen van Spanje noemdec*

ze

fia) Tiarciifui Spatlil uniflora, Netlario tutbimto , Peta--

lis m-j re, Genitallbus declin^tis Nare, FoL Subuia tis &c*

H, Cliff 134» R. Lugih. 35, Nïrc. rnont. alter , Flore firn-

ï?tiato. Nare. mont. Juacifclias Calyce Aureo. C. B. Pin^

5i Rldb. Blyi u p. 75. f, 5, 7. Pfeudo-Narcisfus jun«.

dfolius 'e undus , flavo Flore Clus. Hi/l. I. D. 166. Nar*

chfus tiiontanus janciralius minimus aker Plorc luico. LOB;

%4 118.



6 F B o L P L A N T E N» 1^1

&:e Campanilla, J. Baühinüs heefcze fmal- Vv ^'

bladig Bulbücodium getyteld*
^lu!^*

De Bolletjes van deeze Narcisfen , welke de Eoofo-

srootte van Hazelnooten hebben jZya allereerst ^'^'^k*

in Nederland gebragt door een Pelgrim uit hec

Gebergte van Biskaije , zo L o b e l aanmerkt

,

die het Plantje uit Potten van zekere Dame

,

genaamd Maria de Brimen , in Brabant, hadc

laatcn aftekenen» Zy hebben fraaije g^e!e Bloe-

men 5 die aan den rand of gaaf of gekarteld zyo >

wit of geel van Kleur, kleiner of grooter; de

Bloemblaadjes forntyis agterwaards geboogen,

CD de Bladen of omgekromd of ovcrcudltaande.

! f^s) Narcis met êénbloemige Stengels ; het Ha- xnu

nigbakje zesdeelig en zeer kort; de Bladen f.Z^it
Elsyormig, Xaatbloe.

Deeze kleine Herfst -Narelsjes kwamen den

fcliranderen LoEFLiNG,als eene der voor-

naamfte zeldzaamheden van Spanje , in Novem-

ber bloeijend voor» By Badajoz, zegt hy , be-

gonnen zy zig te vertoonen^ en maakten alle

Velden , door Eilremadura , in dat Jaargetyde

,

toen hy 'er doorreisde, gantfch wie, vervul-

lende

(13) Narsis/us Sphatha uniflora , Neftario f^xpartito bre-

Yisrimo, Fol. Subulatls. Loepl. Iü», 19» Nare, albusAutumn,

mintmus. C. B* Pin 5r. Ruob. Elys» JI. p. 6*. f, 8. Nar-

cisfus ferotinus. Clus. Hi/i, h f. iï5. Nare, Autunanalis mi-

nor. Clüs. Htsp, 25 u T« 2S2. Nare. Autumn, paryus. Don.

ftmfU il». L0«. Ic. U2^
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V. lende de Lugt mee een aangenaamen Geur. Clu-
Afde2U

g^^^g Ichryfc, dat zy zonder Bladen in 't laatst

Hoofd- van Oktober, in Granada, aan de Rivier Qua-
sruK. diana bloeien. Het Plantje^ zegt hy , heeft maar

een Duim hoogte én een gefternd Bloempje >

dat wit is, met een klein geel Kelkje. Het is

bitter van Smaak gelyk meest alle andere Nar-

cisfen.

:.*v*
, C 14 ) Narcis met veelhloemige Stengels > het

jtnquiiu!i Honigbakje Klokvormig kort en Elsyormi-
jonqtiiije.

gg Bladen.

iDeeze , in 't Franfch genaamd Jonqidlle ,

dat is Jonquilje , heeft haare Groeiplaats in ver •

fcheide deelen van Spanje , in Languedok en

Provence, als ook in Italië en de Levant. Zy
onderfeheidt zig door de Biesachtige Bladen,

(die rond , aan 'eend fpitsén geheel donker groen

zyn ,) inzonderheid van de Tazetta , welke ook

een kort Klokvormig Honigbakje heeft. Men
heeft 'ér een kleine van en een grocte, doch

bovendien komen ook een menigte Verfcheiden-

heden voor in de Kleur deir Bloemen van deezé

Soort, zynde de gemeenden fraay Zwavelgeeil

en aangenaam van Reuk,

Dus

(14) Narc'is/us Spatha multiflora / NeÖar. Camp3nulat6

brevi , Pol. Subulatis. H. CUff. 134. &• Lugdb. 35- GoüAp«

MoHip^ IM. Narcisfus JuncifoUus luteus major et minor. C.

B. Fin. 51. Ci-us, Hljl. I. p IS9. ÜOD. Pempt, 226. Nacc.

lutsns Afr. prxcoK , an Sulb, Vomitotius. Lob. ie, 120*



Dus bevat thans het Geflagt der Narcisfen , V.

volgens den Heer L i n NiE u s , veertien Soor--^^Jl^^^"

ten; terwyl zyn Ed. , in de befchryving vanjjoQ..^.

den CliiFortfcn Tuin , maar vyf vsn dezelvensTux.

kende. Boerhaave^ zegt hy daar, telt

'er zeven -en - veertig ; R a y vyfng ; B e s l e-

Riüs negen - en - dertig 5 Barreu er zes-

en - zestig ; T o u ii n e f o r t bykaos bon ierd ;

de Haarlemfe Hoveniers nog meer ^ en jiarlyks

komen 'er , door kweeking , nieuwe voorr* Zyn

Ed. hieldt die (legts voor Verfcheidenheden
,

als in den beginne niet gsfchapen. Drie-en-

negentig Soorten van Narcisfen waren aan

M u N T I N G kenbaar geworden ; doch onder

welken verfcheidene , tot de volgende Gefiag-

ten behoorende , zyn begreepen ; gelyk tot dat

van

Pancratïüm. Tros • Narcis.

Een Bloem die zesbladig is^ met een twaalf-

deeÜg Honigbakje , en de Meeldraadjes op

hetzelve ingeplant heeft , onderfcheidt die Ge-

flagt, het welk veelal getroste, doch ookeen-

bloemigen , altemaal wit van Kleur , bevat ^

als volgt.

(s) Tros -Narcis met de Stengel eenbloemig^ r

eium .

ianicu

Ceylonfe»

en omgeböogene Bloembladen.
eium'^Ze^l

JUee ' lanicum.

(i) Pancratium Spatlja unïflord, Petalis reflexis. Syfi.Nat.

Xli. Gen. 400. reg. XÜI* Gen. 404. p. 263. Fl. 2eyL

!! Deel, XIL Stuk,
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V; Deczè , die in verfcheide ^eéien van Indié

,

Afdesl 20 wel op Java, als op Ceylon en aan de Kust

Hoofd* ^^° Malab>r groeit, weidt aldaar Indifche Le-

SI jKé iie geöoeiiid wegens de Bladeren , hoewel de

Bloemen zeer weiüig Eaar Leliën gelykcn , zo

JR u M F H 1 u s aanmerkt. Zy zyn 3 uit dea

Hortus Medicus alhier , door den beroemden

Comme LYN zeer fraay in Afbeelding ge-

bragt; De Plant heeft een grooten ronden

Bolwortel > byna als die der Narcisfen. 't Gc-

heele Jaar door heeft zy in Indie Bladen, by-

na als ÓGV Witte Leliën , maar in November
fchiet zy fomtyds Steogc^^ van een Spanboog^
waar van ieder maar ééncn dag bloeit. De
Bloem is glanzig of Zilver- wit en aangenaam

of fterk van Reuk (*). Zy fpreidt zig byna

een Handbreed uit, met haare xes punten, van

fmalle omgekromde Bladen , uit wier midden

een foort Van Kelk of Beker ryst, die in twaal-

ven gedeeld is en tusfchen de punten de Meel-
draadjes uitgeeft, welke vry lang zyn, met geele

Meel-

ii5. karcisJTus Zeylaiiicus Floië albo lièxsgono odoraio. Hbrm.
Lttidb 6^J. T- «V3. COMM. Horti 1 p, 75. X 3g. Rudb»

Elys. II. p. 179. f. 7* Lilium Indiciim. Rumph, ^mk VU
p. i6u T. 70» f- 2. Catülli.pola. Hgrt^ Mal, XI. p. 75?.

T. 40.

(*) Oogfcbynlyk ^edoeït dè vemmarda Hermans dit^

met TUrem cdoratiifimum^ ge»yk hy van de Ceylonfche* z\'

daar Z,««Krz/ö heetende j zegt. ïfxjiaers Commulyn vertaalè

dit elgenfle , zeer lieflyk van Reuk' Van de J2va:>nrche vei-

haalt RüMPHius, dat dezelve ^aauw en eenfg.zins vuil of
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Kleelknopjes. Uit het midden komt de Styl, V* '

zittende op een Vrugtbeginzel , onder de Bloem 5
^^J^j^^'*

dat een driekantfg driehokk^g Zaadhuisje wordt, aooFb-

met veelè Zaadjes. stüe,
^

Op Java valt dit Kruid ook tiiet gèele Eloe-

iTien , zegt RuMPHrüs,en hy merkt aan

^

dat zodanig de Wortels bekvvaamer heeftom de

die Honden te vergeeven , wanneer men dezd-

Ven , aan Hukken gefneeden , onder hunne Kosê

raengr. De Tand-en zouden 'er hun, dat zonder-

ling is , door uitvallen , geiyk ook door die van

t witte ; zo dat zy van Honger moeden ller-

vm* Men noemde 'er het Kruid, deswegen^

Hondendood ; doch de Bladen werden gemengd

ónder eené verkoelende Zalve^

(2; Tros- Narcis met de Stengel tyveelloemig. tt^

Deeze, uit Mexiko of Nieuw Spaiijeafkom- ''f""
^'"

ftig, wordt allèenlyk door de tweebloemigheid ^exi-

•onderfchdiden. D i l l e n i u s befchryft de-^""^'^^'

^elve omftandig , en zegt dat de Bladen van

zyne Plant een Span lang waren en één of an-

derhalf Duim breed , glad , bleek groen, De
Stengel van hoogte als in de voorgaande, wbs
iaün 't boven •> end gegaffeld , én droeg twee

Bloemen, van figuur nagenoeg als de gemelde^

doch reukeloös.

(3) Tros*

W{0 Pdmtutium SpathS biflorl. H, Cliff, 331, R, Lugih
§4. Pancrat. Mexican. Fiore getaeilo candido. DiLL. Elth%

299% T* »*2« f« ZZ9*

K



t4^ Zes m a nnige Lelie-

j.
^* (3) Tros -Narcis met de Stengel veelbloemi^r

jjj^
* de Bladen Lancetvormig*

sTüK, Deeze noemt men Witte Leliën 'm de West-

^Y'
indifche Eilanden» Zy overtreft de voorigea

ttam Ca'' zccr 10 gfootte 5 hIs de Bladen twee Voeten lang

^'^Shi' hebbende en vier Vingers in 't midden breed
^^^e» aan 't end fpits, bly- groen. De Bloem -Sten!

gel, boven deBladei^uitdeekende, plat; draagt

op den top een Kroon van meer dan tien Bloe-

men, die van geflaite als der voorgaanden , me-

de wit en welriekende zyu. De Bol , zegt

CoMMELYN, is meer dan een Vuist groot ^

•Tond 5 en eenigszins roodachtig van buiten. Het

zou die zyn , welke Tournefort vóorftelt

onder den naam ven Amerikaanfche Witte

Tros - Narcis , met den Reuk van Balfem van
' Peru.

Hier fchynt my die Plant te kunnen volgen,

welke de Heer Jacqüin in de Westindiën

vondt en afbeeldt. Hy noemze „ Oever - Fan^

5, cratium^ met een veelbloemige Stengel , die

„ twe^fnydig plat is ; de Slippen der Bloem

33 half zo lang als de Steel ^ de Bladen Degen-

5, vor-

(s) Pétncratittm Spathê muhiflora , Fol. Lanceolatls. H,

Cliff, 133. BrOwn, Jam. 194. N. I. Narcisfus Americanui,

riore mukiplici albo hexagono cdorato. Comm. Hort, II.

p. 173. T. 87, Narcisfus totus albus letifolius polyanthos

major odoratus. Su^an. J&m, 115. fi/)?. L p# 244. Mart*
0»t, 27. T. 27.
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.^^ vormig (^X' üit de befchryving , immers V.

blykc, dat zyne bepaaling dus te verdaan zy;
^jix?^

wier duifterheid 5 misfchien , Linn^üs ze hoofd-

uiet heeft doen aanhaalea. stuk.

De Wortel , zegt hy , is een Boï van groot-

te als een Vuist : de Bladen zyn drie of vier

Voeten lang, naauwlyks anderhalf Duimbreed,

by den Grond elkander omvattende : de Stengel

twee Voeten lang , zeer plat, glanzig groen,

draagende tieo Bloemen meer of min. DeSceel

of hüc Pypje deezer Bloemen is agt Duimen

lang, bleek groen ; de rand in zes Slippen van

drie Duimen langte , die zeer fmal ea üitge*

breid zyn, verdeeld. Het Hooigbakje, een Duim
hoog , is ook wie en aan dea rand een weinig

nitgegulpt, beplant met groene Meeldraadjes

,

van tw€é Duimen langte , die Oranjekleurige

Knopjes hebben. De Bloemen zyn zeer aan

genaam en Kruiderig van Reuk. Overvloedig

groeiden zy op den Zandigen Zee -Oever van

"t Eiland TierraBomba, by Karthagena.

(4) Tros ' Narcis 7;jeè de Stengel veelbloemig ^ iv.

ds Bloembladefiplat ; de Bladen Tongachtig. u^JZlT
X>ee' ^^ -'****''•

Z£ekan«r«^

(*) Pancratiam (Littorak ) y Spatha mukiflora ; Scapj>

compreifo ancipiti; Coroiix lacintis Tubo duplo bteWoribus;

Fol. Enfiformibus. Jacc^ Amer, Hifi. p. 99, T. 179 f. 94»

e 4.) Pdncratium Spacha nm tifiora , Petalis p'aïi:s,FoI.

Lingulatis. Mill. Di^. T. 197- Naicisfus markiraus C.

B. Pin, 54. Lili® - Naecisfus albus maritimus minor. Moeis»

K 2 .
^i^*

1,Deel. XII. Stuk.
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Vi Deeze groeit aan de Zeekust van Spanje ed
A^DEEL. Languedok , van Valence tot beneden Mont-

fiooFD' pellier, overvloedig. Cl u s i u s vondt ze 'er in

STUK. Mey bloeijende, in July en Auguftus met ryp

Zaad , en hadt veel moeite om den Bol uic

het Zand te haaien , die *er zeer diep was in-

geworteld. GouAN zegt, dat zy op 't end

van Auguftus bloeit, en dac menze noemt i\^ar-

cisfe de Mer , 't welk Zee - Narcis berekent.

Clüsius hadtze Hemerocallis Fakntina ge-

tyteld , om dat ze van een vermaard Kruid-

kenner , te Valence , Hemerocallis genpem d was.

Myu Leermeefler Rondelet lus, zegt hy „

noemde de Plant Scilla, en de Aptekers te

Montpellier maakten 'er de Squille- Koekjes

van, voor de Theriaak. Naderhand werdt zy

Pancratimn 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 Dillenius aangemerkt

als een Gefiagtnaam , dien onze Ridder overge-

nomen heeft.

De Plant , zegt Clu s i u s , heeft vyf of

zes, langwerpige breede Bladen, naar die der

Narcisfen gel^'kende , maar platter , fteviger

en eenigermaate Afchgraaaw van Kleur. De
Steng is fomtyds een Elle hoog, ongebladerd,

en

Ilij9, n. p. 365. S. 4. T. 10. f. 2% 4 Kemerecallls Valentin?.

Clus. Hi/2, 1. p. 167. Hiip. p. 287» T. 288. Pancratiuia,

Lob. Ie, 16$ , 169, Naicisfiis raarinus. DOD. Fempt^ azp.
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en geeft aan 't end , uit een dun Vliesje, ^y^^AFumti
ees en fomtyds meer Bloemen , die geheel wit iii.

zyn, hebbendeden Reuk van Leliën. De enden 5-'°^^-

der Bloembladen echter , zo wel als het mid-^^"
*

delkelkje, zyn wat groenachdg» Hec Zaad-

huisje beftaac uit een hoekige Haauw, welke

een platachdg , Spongieus , zwart Zaad in-

houdt. De Wortel is wie en Lymerig,meteea

zwartachtige Schil bekleed. De Visfchers en

't Zeevolk hebben denzelven fomtyds voor

Ajuin of Knoflook met Zout en Brood gegeten

»

zegt Lob EL ; maar, hoe hongerig zy waren,

moeden zy daar van walgen. Aan de Kust van

Spanje heeft bet fomtyds geelachtige; aan die

vsLü Italië vindt men 't ook met roode of paar-

fche Bloemen , welken men aldaar Giglio ma'

rino , dat is Zee - Leliën , tytelt. Zy worden

fomtyds Amores mks genoemd van de Span^-

jaarden. •

Zie hier , hoe onze Ridder , thans , de Vrugt-

maakende deeien opgeeft , van deeze Soort.

^ De Bloembladen Lancetvormig 5 van onde-

„ ren met een groene Streep; de drie buitenüea

3, aün de punt inwaards haakig. Het Honigbakje

3^5
mee tweedeelige hoeken die gefpitsc zyn,

j, van langte als de Meeldraadjes en gemikt

„ tot de breedt€ der Bloembladen. De Vrügt-

3^ beginzels , in 't midden van de Kroon , ooge-

3, fteeld> De Styl neder waards , de Meel-

as
draadjes omgeboogen,"

Iq de Tuinen op 't Eiland Martenlque werdt ,
P^nera^

K^ tttim desU-

3 , een«^faw,.

K. Deel. XIU Stuk. Hmkcnde.
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V. een zonderlinge Soott van dit Geflaet ceteeldf*>
A.FDEEL r~\

"^ -> ^ ' ^.

llï
* niisfchien van Caijenne derwaards gebragt zyo-

HooFD- de, zegt de Heer Jacq^imn. Zyn Ed. vondt
STUK. dezelve byna altoos met de Stengel op den Groni

leggende, die zeer plat wss en tweefrydig
,

anderhalf Duian breed
, grben , en twaalf Bloe-'

men, meer of min, aan 't end hebbende» Zy
hadt de langte van de Bladen, die Tongachtig:

^

wederzyds fpits waren , cffcnyandig, glanzig,

opflaande , drie Voeten lang en drie of vier

Duimen breed* De Bloemen, byna een half

Voet groot, wit van Kleur, hadden een aange-

Daamen Reulc. Haare Sl-ppen waren iets langer

dan het Pypje of Steeltje; het Honigbakje een

Duim boog ; de Meeldraadjes van langte als de

Bloem.

V. C5) Tros «Narcis met de Stengel veelhlmmigy
FancTa- ^^ Bladen Liniaal^ de Meeldraadjes ym

linianum. langte üls het HQ72ighak]e,
Katoli»

Op Jamaika en ia KaroUna groeit deeze »

die door den beroemden C A te s B y in Ai»

beëlding is gebragt,
_

^^ ' /' (6) Tros-

' (*) PaiicrÊtium ( deelttastum ) Spath.l multifiora ; Scapa

gompresfo ancipirij CorDllsE, Lnciniis Tubum fubexcedend^

bus; Foliis Lingiilatis. J.^cQ. Amer, Hifl^ p. ^9- :'.»j"Q

{$) Pancraiium Spatha mul ifi^>ra,^Fo!, Linearibus, Sta»

mm''m3 Ne-ftaru longimdinc. LJJio Narcisfus polyahthos Flor

-Sitt^ij A xg aibo. CATBSB. Car^lïl. p. 5. T. 5. '
• -
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(fi^TïQs-NBXds met de Ste7igel veelhïosmig, , ^^
,

de Bladen Degenvormig ^ de Meeldraadjes m,
langer dan het Uonigbakit. Hooyo^

STüK.

Uit de Afbeelding welke S E ï5 A gegeven p^^cra-^

heefc van deeze Illyrifche Tros Narcis^ zon^^/^»* ^^h'

fnen haast te twyfelen, of dezelve wel tot die '^iiiyriVchc.

Geflagt behoorde : alzo de Meeldraadjes 5 als

uit het midden der Bloem voortkomejide, ver-

Coood zyn ; doch de fchoone Afbeelding vaa

Trew toont te duidelyker, dat dezelven in»

geplant zyn op den rand van 't Honigbakje^gelyk

in de anderen. De Bloemen zyn groot , wit en

welriekende^ verfcbillende door de Bladen by-

na alleen van de Karibifche , voorgemeid en

van het Oever- Pancratium van den Heer Jac-

QUiN door de kJeiate; alzo 't Gewas niet meer

grootte dan de Naakte Wyfjes ( Galanthus )

heeft.

(]) Tros - Narcis met de Stengel veelbloemig , vit.

de Bladen Eyrondy geribd^ gejlceld. ^^^
>« *»;««-

C^) Pancratium Sp3th4 multiflora , |Fo!, Enfiformibus

Stam, Ne6i:ario longioribus. K. LugS. 34* Pancrat. Fol. En-

fiformibus Sec. Tbew. E6rst. T. ay. Narcisfus lliyricus I^.

iiaceus, C B. Pin. $;. Stb. Tke$. I. P. 17. T. J. f. i. ^X'

iio • Narcisfus HemerocalUdis facie* BESL. E-j{l, Vern^ III,

T. ï6. f. I.

(7) P&ncrailum Spatha raultiflora , Fol. ovatis , NcrvoiTs

petiolatis. Nare, Am')oin. FoL latssf, fabrotiindo, Fior, Ni-

veis inodoris» Comm. Hort. 1. p» 77» T. 39. RUOB. Elyu

JI. p. 238. ^. i7« ^, Fancrauum Fpl. ovatis &c. Trew.

II. Deel. XII. Stuk.
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HopFD^

^Afbeel;
^^ ^mhonfche Narcis, met zeer breeda

IIU
* J'OBdachïiee Bb-len en Sneeuwwitte reukelooza
Eloemen, van Commelyn uit den i^mfler^
damfen Hortus inPlaat gebragt , heeft de Meel-
draadjes korter dan de Bloem,- terwyl die in

de Aff)eeldmg van EHReï langer zyn, zegt;

L I N N iE lu s (* j : ook hadt deeze een zeer fler-r

ken aangenaamen, de andere in 'c geheel geen
Reuk: weshalve Miller ze van een ge^
fcheiden heeft» De Bloemftergel der eerstge-

melde was anderhalven Voet langa zynde uic

een Bol, van Bacavia gezonden, voortgekomen»

In beiden zyn ce Bladen Eyrond , geribd , ge«.

fleeld , en dus grootelyks van die der ander^

Soorten verfch llende.

Hoe de Wilde Ajuin van Ru mph i us bier

t'huis gebragt %m worden, veriba 'k niet ^ ten

ware het Gewas door kweekiog in de Tuinen

veel veranderen mogte. De Bioemen , im-

mers, hebben, volgens hem, maar de grootte

van die der i^iFodillen en verfchilfen buiten»

dien zeer van die der andere Afbeelding, 'c Is

waar, de Bladen gelyken veel, zo wel ah de
Bollen , welken men niet Lookachtig , maar

walging en braakenverwekkende bevondenheeft,

gelyk die der Narc?sfen»

Ten opzigt yau dit Geflagt moet m?n, in *%

Bhut. T« 28 Cepa fyïveflris, RüMPfJ. Aiuh» VI. p. itfo. T*

73. f, I. liyPM. FL Ini. p. «o.

^) Uit de ATbeelding is dit zo blykbaar niet.J
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algemeen , opmerken ; dat de Bloemen , van meest V*

9lle Soorten, wit zyn en welriekende^ blyvende^^Jl^^^*

de Bolwortels gelyk de anueren over ; doch hoofd*;

^y vereifchen a toe uitbroeijiug , een aaomer-ïTUK.

fcelyke hitte. Die ongemeeoe kragc tot Ge-

neezing of Pynftilling , welke de naam Pan-

gratium fchynt aan te duiden 3 worde ia ge^n^

Soort gevonden,

C R, I N ü M. Haak -Lelie,

.

Ben Griekfchen naam der Leliën heeft de

Ridder, in een Latynfch gewaad, niet oneigea

toegepast op dit Geflagt , welks Bloemen Le-

lieachtig en Trechtervormig , doch eenbkdig

zyn, in zesfen gedeeld , met de Slippen om-

geboogen 5 beurtlings haakig. Het Vrugtbegin-

zel zit in het Pypje van de Bloem gedekt. De
Meeldraadjes komen by den rand van 't Pyp»

je voort, en (laan van elkander af. De Vrugt

is driehokkig met veele Zaaden.

Hier in zyn vervat de vyf volgende uit-

heemfche Soorten.

(i) Haak -Lelie met Eyrond - Lancetvormi- ^

ffg Crifium,

iatifolium

* \ -r. . T< 1" , . • ../•/•«• Breedbia-
fi) Crtnum Fohis ovato-Lanceohtis , acuminatiSjresfih-^j^g^

bus plariis. Syji-. Nat. XIU Gen. 401. t^eg. Xlll. Gen.

40S. p. 263, LUio - Narcisfus Indicus maximus. RaJ- ^UJi*

iï^ p« 555, Sjovanna - pale • tali. Hort. Mal. X[. p» 77» T.

%9' RUDB. Blys. 2. p. 9I. f. 12. BüllM» Pi, Ind. p» Sr,

Kj
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V. ge Bladen , die ge/pitst , ongejieeld enplat

III.
zyn.

STUKE°^J^" ^P Zandige plaatfen in Oostindie, ook aan

de Oevers der Wateren ,
groeit deeze , die

Zeer groote Indifche Lelie - Narcis hy Ray ge-

tytcld wordt, in navolging van C om me l yn.

't Is een Plant van drie Voeten hoogte , die uit

een witten Bolwortel Lelieacbtige Bladen uit-

geeft, drie of vier Duimen breed , allengs ver»

fmallende naar de punt, dik en plat, doch met

kleine puntjes of tandjes aan den rand en over-

langs geftreept* De Stengel is hol en heeft op

't end vyf of zes Bloemen , elk op zyn eigen

Steekje ', eenbladig , wit , vier of vyf Dui-

men (*) lang 5 van een flaauwen doch aange-

Daamen Reuk. De Meeldraadjes , zo wel als

de Styl , zyn paarfchachcig rood ; de Meel-

knopjes Draadachtig dun , Liniaal , opleggende

,

half zo lang als bet Draadje of de Bloem. De
Vrugtj ryp wordende rond, bevat in een fpon-

-gieufe zelfüandigheid eenige Zaaden.. De Wor-
tel fchynt van dergdyke hoedanigheid te zyn

als de Lelie. Bollen ; wordende to^ vcrzagting

der 'Aambeijen en tot rypmaaking der Ge-

zwellen gebruikt.

^ ^ (2) Haak-

f*) In een Exemplaar , én ik d<<ar van uit Oastindie

ontvangen heb, zyn de Eloemfteeien met Leedjes en viec

•Duimen , de Bloemen maar wtQ Duimen lang : zo dat die

langte waarfcbynlyk op het geheele Elocmhoofd zal zien

't Kan ook zyn , dat zy aan de Kast yan Malabar grootex

Tallen»

I



o F B o L P L A N T E 1T« I55

(7/) Haak- Lelie met gekielde Bladen ^ en Bol- V.

''^^^ öraagendc Vrugten.
Afpeeu

Dceze Sport , op dergelyke plaatfco in Oost-g^^g.^
'

indie vporkomende , . gcefc , volgens Hsh- n.

MANNUS, ., uit een langwerpige '^^tachtige^^^'^';^',^

,5 Wollige Bol, Narcisachtige breede giaddejöoizaadi^e,

^, gekielde 5 bogtige Bladen, v^asr tiisfchen ^^
jfj "J^'

3, een caakte ronde Stengel opfchiet , twee

3> HaDcpalmen hoog, die aan dtn top ge-

3, kroond is met van zes tct negen Bloemer^;

„ meer öf minder naar den Ouderdom der

5, Plant of de guniligheid van deo Grond ea

35 het Klimaat. Deeze maaken famen een

,, Kroontje , en komen allen tefFeos uit een

,3 tweedeclige Vliezige Scheede. Ieder Bloem

3, beflaac uit zes wjtte fmalle lange Bloem-

3, blaadjes, in wier midden een Styluitfteekt»

a,.^Hiet zes ,witte Meeldraadjes „die uitloopen

33 in geelachtige Meélknopjes , dr<:aijende afs

.3 een Wervel. Als deeze afgevallen zyn, vol-

3, gen 'er in driekantige driehokkige Huisjes,

3, bruine hoekige Zaaden , welke zJg tot Bolr

5, letjes vergrooten en uitfpruiteii, Dergelyke

„Bol.

(z) Crkum Yo\, Carmatls. F/. ZeyL 127 MïLL. Dit},

T. iio, Obs» It, s>4.. Lilium l^ey'anicum bulbtferum et Urn-

bdlifemtti. Herm. Lugd'o. ész* T, 683* Kiiim, Elys. ir.

p-,X%^' f. 10. Radix Toxicaria. Romph. AmK VT. p. IS5-

T. <f9. BüRM. FL Ind. p. 8 t» Aroaryilis Bulbilperma, BURNf.

Frödr, f. 9 Bëiulta pola Taly. H. MaI, XI. p. 7S. T.

$8'.~&UDB'. Ely». lï, T. sc4^^>^* ' ''i « 'èU<lu 'lOhi^ r
'} '''

II. I>ZEL. XIU SïUK*



15^ Zesmannice Lelie*

V. „ Bohchtige Zaaden worden in de rondbloe*
Afdeel.

^^ j^jgg Leliën , in fomn^ige Sifynrichia en an^

Hoofd* 99 dere zesbladige Bolplantèn van Indie en Ai
STUK. ^j frika^ waargenomen."

De spato Het zelfde merkt R ü Ml? h 1 u s op , ten aac^
woitei,

g^jpjj ^^^ Zaaden van de PlaDt , die hy Spat*-,

wortel noemt , in 't Maleitfch Bacong , or.der

welken naam my de Bloemen en het Blad vau

deeze overgezonden zyn , zo wel als van de

voorgaande. De Indiaanen hebben zekere ?yU
tjes, omtrent een Voet lang , aan 't end met:

een vergiftigd puntje , welken men Spatten

noemt , om dat zy die uit zeker Inftruraent of-

holle Pyp blaazen. 't Vergift, dat zy van dea

voorheen befchreeven Vergifcboom neemen

»

verfch zynde , moet de gekwetfle üerven ; 'e

welk ons, in het vegten met de Makasfaaren,

veel Volks heeft doen verliezen , eer men ont»^

dekte , dat braaken tot een Geneesmiddel ftrekte»

Dus nam men in 't eerst , als het gereedfte^

Menfchen-Drek ; doch naderhand den Wortel'

van dit Kruid of wel deszelfs dikke Vezelen

,

wc^ke zy lang kaauwden en dan bet Kaauwzel'

op de Wond leiden. Door het geweldig braa-^

ken, dat hier op volgde, met fterk zweeten

gepaard , werdt het Venyn , welks werking

men ras aan eene draaijing in 'c hoofd en dui-^

zeligheid befpeurde , uitgedreeven. Hieron»

heeft men d^ezQ Plant Spatwortel geheten j

hoewel oojs de Styl , die, als zulk een PyltJQ

ronder Spits 5 in 't midden van de Bloqm uit^

fleekÉ

i
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üeekty eecjge aanleiding raogt geeven tot die V,

benaaming. ^TlL*
Volgens de befchryving komt my dit Gewas Hoofd^

ao allen deele veel grooter voor , dan het ge- stuk*

dagte Ceylonfche; als hebbende de Bioemfteng

wel een EUe hoog ; de Bladen veel langer *

Bloemblaadjes van een half Voet , en de Vrugteo

van grootte als Karftengen. Ook komen de

Bladen voort uit een Scam van anderhalve of

twee Voeten lang, van dikte als eens Men-

fchen Been, uit op elkander leggende Schee-

den der Bladeren gemaakt* Dit was 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 kleiner is , zo Rümphi us ge-

tuigt. Bezwaarlyk is het , deeze Planten naauw-

keurig te onderfcheiden. Ook zou de vraag

syn , of de Bolzaadige Amaryllis van den Heer

I^. L* BuRMANNus, uit den Hortus Medi-

cus alhier befchreeven en aldaar zig thans nog

bevindende, met regt door den Heer Linn^eus

betrokken zy tot deeze Soort; te meer, daar '

dezelve uit Afrika haare afkomst heeft. Even-

wel is 't zeker , dat die, volgens de Kenmer-

fcen van den Ridder , nader komt aan dit Ce-

flagt.

Een
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V. Eeo frisfche Bloem daar van , in Fig. 2 , op

^^ni!^*
myne Plaat LXXXï , in Afmeetingen van drie

H-:^oFi>' op cwee gebragt, heeft meer dan een half Voet
STUK, langte. Bet Pypje, groen van Kleur, dat oog*

fchynlyk voor Steel verllrekc ^ is ongevaar drie

*
,

Duimen lang , zo v^el als de Bloem , en de

Styl , die van het Vrugtbeginzel tot buiten

de Öloem uitlooDC , by .cle zeven Duimen. Van

de zes Bloembladen zyn de drie buitenften ,

beufdings de anderen omvangende , (maller en

hebben ieder aan 't end een klein Haakje: de

drie binnenlten ieder een Duim op 'c breedfte.

De Meeldraadjes zyn ingeplant en vast aange-

hecht in den voet van ieder Bloemblad , loo-

pende van daar oogfchynlyk voort langs de

wanden van het Pypje en daar in verdwynen-

de. Dus zyn zy van elkander afftandig. De
Meelknopjes leggen dwars op 'c end en ver-

tocnsn zig als Balkjes. De Stempel is naauw-

lyks driedeelig 5 geknopt; de Bloem eenbladig^

Zie hier hoe verder de Heer N. L. B üuman^
Nus deeze Plant befchryve.

„ De Wortel een Klootrond - Kegelvormige

55 digte BoL De Steng uit Scheedachtige Bla-

5, den beftaande» De Wortelbladeo uit het

5, omwindzel van den Bol, toelaikende, eeni-

55 germaate Vleezig en zeer glad , met even.

3, wydige Ribben geftreepc , aan 't begin drie

5, Duimen breed , vyf Voeten lang. Van de

3, toeluikende Bladen wordt gevormd een op-

5, ilaande famengedrukce Steng, twe^ Voeten

3>laDg.
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35 lang. Üic de zyde van den Bol fchiet regt- V*

„ opeenStengel van drie Voeten, die zeer glad ^^.^j^^*

,5 is, mee Vlakken uit den groenen paarfch- Hoofd-

je acbtig* Een tweekleppige 3 Lancetvormige jStuk.

„ verwelkende Scbeede maakt den Kelk. üic

,, één middelpunt, aan 't end , komen agt Bloe-

,, men met gedeelde voetjes , waar van vier

5, vrugtbaar , paarfchachtig ^ met de kanten

5, der Bloembladen uit den witten."

Voorts is zyn Ed. befchryving nagenoeg met

myne Waarneeming overeenkomftig: gelykook

dat de Meeldraadjes neergeboogen zyn : en hec

Vrugtbeginzel beneden : waaromtrent zyn Ed.

aanmerkt, dat hetzelve een Vliezige Zak wordt,

waar in een Bolletje, van een half Duim groot,

aanrypt , dat na verloop van een Maand of

daaromtrent uitfchoot : in welk opzigt deeze

Plant van alle tot nog toe bekende Planten

verfchillen zou , 't welk tegen 't voorgemelde

gezegde van Hermannüs fchynt te ftry-

den» I

(3) Haak - Lelie met ruuw * getande Bladen en m,
eene platachtige BloemftengeL Of-

^['J^^^^^

eum.
(3) Crinum Fol. fcabro - dentatis , Scapo corapresdusculo* Ceylon-

Atnaryllis Zeylanica. Sp^ Plant. /i^ii, Amaryll. Spatha mal- fche.

tifloia , Coroll. Camp. aequalibus , Scapo fercti ancipiti,

MiLL. Di&^ Lilio- Narcisfus Af?icanus , ScIIl^ foliis 5cc.

Eheet. Pïff* j, f. 2. Trew. Ehret.T. 13. Lilio - Narcis-

fus Zeyi, latifolius, flore niveo externe li/^ea purpurea ilria-

to. COMM. Hort, I. p. 73. T. }7' RUDS. Elys,ll,f*l%i. f.

9» Tulipa ]avana» Rumph» Amb» V. p. 305. T. 105,



%6ó Zesmannïge L£ï*IÊ^-

V« Offchoon de Bloemen zesbladig zyn , is dee-
AFDE2L.

^.g thans hier t'huis gebragt, die bevoorens

booFD^ in 't Geflagc van Amaryllis was geplaatst. t'Is

STUK. een Oostindifche Plant, welke ook in Afri-

ka vak 5 zynde uit den Hortus alhier , door

CoMMELYN , onder den naam van Ceylöit'

fche f en door Trew , uit de Afbeeldingen

van E II R E T in Engeland gemaakt , onder

dien van Afrikaanfche Lelie - Narcis , uitge-

geven. De Javaanfche Tulp, van RuMPHtusg
zal zekerlyk de zelfde Plant zyn* Hy merkt

aan , dat dezelve veel naar den gemelden Spar-

wortel gelyke, doch fmaller is van Biad. Uic

een Wortel als een Tulpbol
, grooter dm een

Vuist ^ walgelyk van Reuk, komt een Struik

van een half Voet hoogte , éïo zig uitbreide

in zes of a^t Zwa2rdachtige Bladen , by de

drie Voeten lang en een Handbreed, Geuts-

wys' van boven j van onderen gekield, Zee*

groen van Kleur. De Bloemftengel, bezyden

den Struik, is drie Voeten hoog, een Duim
dik ,

platachtig rond ^ op den top een Spatel-

achtige Scheede hebbende , \^/aar uit van agc

tot twaalf Bloemen , agter elkander , voortko-

men. Deeze gelyken , in figuur , naar de

witte Leliën, hellende een weinig over zyde^

Zy beüaan uit zes Bladen , die ieder vier Dui--

men lang en een Duim breed zyn, overlang^

met een middel - rib , welken van buiten rood is y

van binnen paarfch, voor 't overige wit. De
Reuk was geil -zoeten fommigen niet aangenaam.

Door
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t)oor Rum PHiüS wordt aangemerkt, dat ^*
^

1de Meeldraadjes niet los in 't midden van dö^^^jj^**

' Bloem ftaan, maar ieder ais uit den fchoot van Hooiö»;

'zyn Blad voortkomen» Dit üemt overeen met s^^^«

de Waarneeming van den beroemden Trew,
waar uit blykt , dat de oogfchyolyke Steelea

der Bloemen holle Pypjes zyn, zittende op de

Vrugtbeginz^ls, die op den bodem der Scheedè

ïzig bevindêa, en dat dus de Bloem voor één-

bladig kan gerekend worden ^ even als tot dit

Ueflagt behoort. Offchoon nu het overige van

de Kenmerken niet volmaakt overeenkome ^

fcheen zy echtet naast hier te pasfeOi^ De
befchryving van deeze Soort 5 door den Ridder

ixelf , luidt aldus. ,, De Geflalte als der vol»

5, gende. Bladen als van de Winkel- Scilla,

3, Vleezig, aan den rand luuw door kleine

9, Tandjes. Een tweekleppige Bloemlcheede

,

,5 met ecnigé lappen daar binnen. Ongedeelde

„ Vrugtbeginzels. Het Pypje van de Bloem

^, eenkleurig met de Stengel , rosachtig. De
^, Zoom wit , van Laöcetvormige Bloembla»

„ den , die omgekrornd zyn en van onderen

^, rood gekield. De Meeldraadjes en Styl

3^ Bloedkleurig (*)»

(4)

(^) Dit laatfte firookt geenszins mét de Afbeelding van

Trew , wat de Meeldrsadjes betreft , die wit zyn mat ""

geéle Koopjes , en zal waarfchyhlyk alleen op den Styl zien.

Zyne Afbeelding heeft de Teeldeelen een weinig neerge-

boogen , even als die van E^ümphius j doch die vm Gom-

il. D££L« XII. STUK*
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V. C4) Kaak - Lelie met de tippen der Bloemen

^^^ïj^^' inwaards Eaakig.

Hoofd*
STUK» Deeze AmerikaaDfche , in de Openbaare

Iv^ Tuinen hier te Lande zig bevindende , wordt

j»ericö'^ö^"onderfcheiden door de puntjes als weerhaaken

ica^fch'
aan 't end aller Bladen, door Comm el vrf

afgebeeld , v»?elken de Ridder getuigt, zo me-

Digmaal hy de Plant zr^g bloeijen , daar aan

vernomen te hebhen. Die Hoogleeraar maakte

'er evenwel geen gewag van , zo min als de

geleerde Dille «los in 2:yne zo omftandi-

ge befchryving en uitvoerige Afbeelding zulks

doet.

.

CoMMELYN befchryft een Groote en een

Kleine Lelie- AfFodiï , beiden tot deeze Soort

betrokken» Dikke Wortels .^ tóa^r die der Af-

fodillen eenigszins gelykende , hangen in de

Groote aan eenen Stoelt é]Q een ronde Struik

uitgeeft^ van een Arm dik , uit den witten

geelachtig , fpongieus , oneffen en rokkig we-

gens de overblyfzeis der Bladen , die uit den

top

WEIYN niet. 't Was hierom è-At üeaelve tot de tweede Soort

van Amirylli'S (in Horto Clifort ) Genitalihus decUnatis be-

trokken werdc : doch dit betekent geenszins Afv3)hndt

voort teplzeli of afxettingen ^ gelyk men het verkeerdelyk ver*

taald heeft

(4) Crinum Coroll. apicibus introrfurn unguiculatis. Cri*

num. H. Cüfft iz?. Ups, 76. R. Lugdb. 37. Lilio-Aspho»

delus Amer. femperyirens maximus poiyanthos albus. Comm»
Rar» 14* DiLL. Eltb^ 194. T. i6o f. $9$, fi^

Lüio-Aspod^

Araer, fempervirens minor. ComM» Rar» IJ» T. 15,

i
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top tropswys' voortkomen, meer dan drie Vee* V^'

ten lang. Zy %^erbreeden zig , van eeo twee ^^^j^^^*

jDuims voetftuk , tot vyf Duimen ^ en loepen Hoofd.

fpits uit , zynde van boven een v/einig Geut- stuk*

^chtig hol , aan de rug met een verheven

Kiel. ln*t midden van den Zomer komt uit

deeze trop Bladen een Stengel vao drie Voe-

ten hoogte, die boven een Tros draagt van

Witachtige Bloemen , in sesfen gedeeld , m^t

een Pypachtigen Voet, zes MeeMraadJes uit-

geevende, met dwarfe opleggende
. gecie Meel-

knopjes.

De Kleine vaa Commelyn Mdt dergely-

ke Wortels ^ maar de Struik was viermaal

dunner en laager ; de Bladen waren driemaal

fmaller en m.aar twee Voeten lacg. By der*

feelver Voet fchoot een dergelyke Stengel uit,

doorgaans vier Pypachtige witte zesdeelige

Bloemen voortbrengende. Aan de Slippen van

deeze 5 die gelyk de Krul-Leiiën omgekromd

syn 5 heefc hy de gezegde Weerhaakjes in

Plaat vertoond : aan die der Groote zyn zy

ïiaauwlyks te viDdeo.

In grootte komt die van Dillen ïus

deezè laatÜe nader , als de Bladen maar twee

Voeten 5 de Steogel anderhalf Voet lang heb*

b^de en de Bladen eeo Hand breed. Ook heeft

hy de uitfchietiDg der Stengel ter zyde v/aar*

genomen en dat de Meeldraadjes uit den voet

der Slippen voortkomen 2 de Styl , die enkeld

Is., aan de punt van 't VrugtbegïDsel onderin

La Jier,

II. BEEL. Xlh STUK.



364 Zesmawhioe Lelie-

V. het Pypje zittende^ De Bloemen , zegt hy ;

llf^*
gaan na malkander open ; zy zyn eerst geel-

HooFD- achtig , vervolgens wit , en hebben een fiaau-

sTuii. Wen , niet onaangenaamen Reuk.

V' (j) Haak -Lelie methyna Lancetvormigepla>

AfricanZi, u Bladen en fiompe Bloemen.
Afri-

kaanfe, gy verfchcidcD Autheuren is deeze Soort in

Afbeelding gebragt C*). Men noemtze Afru
kaanfche Tuberoos^metblaaiiwe Bloemen, Baeyn
hadt dezelve in de Tu'n van den Ed. Heer van

Beverningk 5 nu juist een Eeuw gelee-

den 5 zien bloeijen en gaf *er deeze befchryviog

van,

3, Zy heeft een Bolwortel , met dikke en

„ lange Vezels van onderen begroeid. De
5, Bladen zyn groen , langwerpig , als tusfchen

35 die der Hyacinthen en iDdifche Lelie -Nar-

3, cis van Ferrarius gemiddeld. De Stengel is

,, rond , naakt , van anderhalven Voet of daar

3, boven , niet dik. Op den top groeijen tien

5, of elf Bloemen , meer of min , van grootte

,, en

(s) Crinum Pol. fublanceolatls planis &c. Polyanthes

Flotibus umbellatis. Hort» CUff, iz6. R. Lugd^. S7. Mill»

JDj3. T» 210. Hyacinthus Aftlc. tuberofus Flore cocruleo

umbellato. BREYN Prodr. I. p. 39- I^* 2 3, T* lo. COMM»
Hort, IL p« 13 3. T« 67» S£B. Thes. I. p. z9, T. I5. f. 4;

Hyacintho aflinis Tuberofd ra(Jice , Afr. &c. FLUS» t/iim,

187' T. 195 f. U
(*) Geiyk in liet byzonder ook zeer fraaymet Kleuren,

^^ door Knorr, in zyn T6e/aurus Rei Herb, Hort(Kh ünivcr*

/ii/«. Neut. ï77». Tab. L. 10.
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s, eD figuur als der Tuberoozen, Kroonswyze V.

„ gcfchikt en van een fchoone blaauwe Kleur»" ^^?|j^^'

Hier heeft de Zoon bygevoegd , dat de Bloe- Eïoofd^

men byna zonder Reuk zyn en de Vrugt drie- stuk.

hokkig is 5 met ronde Zaaden» Deez'gaf de

Afbeelding uit, byca overeenkomende mee die

van Comme LYN, wien de Plant, in 't laat-

fte der voorgaande Eeuw, door den Wel Ed»

Heer Schepen P a n c r a s , Kommisfaris van

den Hortus Medicus alhier , vereerd werdt^

Sedert is dezelve ook in andere Kruidhoven

vqortgeteeld en geeft jaarlyks Bloem , ja foni«

tyds ook ryp Zaad.

Volgens de algemeene Kenmerken behoort

tot dit Geilagt de volgende Plant , hoe zeer

zyjn Geftake daar van verfchille, op Plaat

LXXXI, in Fig. 3» afgebeeld.

(^) Haak • Lelie met platte Liniaale Bladen vr.

en geaairde Bloemen, -d ^"'1'ï'?

,
angu/iifg-

Zy IS my, onder den naam Mohanks yin Li- Sinübhdi'

queur van Java toegezonden* De Wortel fchynt^*^*

Icnobbelig te zyn , met Vezelen , waar uit een '%. 3/

Stengetje of Struikje van Scheedachtige Bladen

ontfpringt , die Liniaal of overal byna even

breed , Liilii- of Grasachtig zyn , naar 't end

verfmallende en fpits uiLloopendCv Bezyden dc-

zelven groeit de Bloemilengel , naauwlyks een

haif

f6) Crinunt Folüs planis LinearibiK , Flouibus ' Spicatis.

Houtt.

n. DïEt, XII. Stok.
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V. balf Voet larg , cverhoeI'S bezet met orsr^^

III
* ^^^^^6 Bloemen, en dus een Aairultmaakercje.

KocFD- Deeze Bloemen, altoos gepaard of meü ha^ar

STUs, tweeen gevat in een Eyvond Scheedje , zyn om»
trer^t twee Duimen lapg. Zy hebben een Pypje

eü een Mondftuk dat zig in zesfen verdeelt , aaa

dèn voet van 't welke a binnen het BIoerApyp»

ie, zes Meelkncpjes voorkomen , drie agtfle

Duims lang , met een zeer kort Meeldraadje

ieder afzonderlyk aan den VVacd gehecht en dus

van elkander afliaRdig. De Styl van hetVrugt-

beginzel , dat onder in hèt Pypje zit , afkom-

itigj bereikt maar de helft der langte van de

Bloem : gelyk zig dit duidelyk door vergrooting

in 4e geopende Bloem , by A , openbaart,

"" Amaryllïs. Le'He- Narcis.

, , :v Ëen a^esbladige KlokvQrmïge Bloem , nie&

««'^w • ^n diiedeeligen Stempel yonüerfcheidt dit Ge-
"''''

flagt, berjeyensde byzondere gedaante, welke.

**'^"*^
aan veele Tl^nten , tot hetzelve beho'orende,

.:r,z':.:.;^deD naam van Lelie - Ahrcis heeft óocn g^Qvén.

'^ * Zy hebSen Btoemen als de Leliën en groeijèn

6p do wyze- dcr''N'arcisfen s of hebben een

Vru^c aJs dez^clvet! , gelfk Tóueneforx
zegt» 'WegcDS de-Bchconheidi'cieezer Bloemen',

tBOoglyk s heeft L I N N^ ü s hier den naam van

'AméryUïs^ voCTheen in de Plantkunde ciet ge- «

feruikelyk , op toegepast*
.m

^,:'|:.jGeilagt bevat de elf volgende uitheemfche f
Soorten. -;

(U
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(t^ i^elie - Narcis die eenbloemig is, met em Y.*

zeer ver afjlandige Scheede ; de Bloem' ^^.
^^^:

blaadjes egaal; de Meeïdrmdjes en Stam- Hoofd-

wet regt, STUK,

De Plant, hier bedoeld , is Indifch Sifyrin-iapen/is,

ehlum genoemd geweest , door C ü r n u t i ,
^"P^è.

als uit Oostindie afkomftig ; doch ben heeft

naderhand ontdekt, dat de afkomst zy uit A-

frika , van de Kaap der Goede Hope. Zy
heeft een Bol wortel , met een Netje overtoo-

gen : Bladen als der Narcisfen en Bloemden*

gels van gelyke langte als de Bladen , beneden

't midden mee een bcheedje, 't welk blyft, ge-

fpïtsc is en vlak. De Blcemblaa Ijes zyn Lan-

cetvorraig, aan den voet inwendig zwart, voor

't overige geel, Vleefchkleurlg of paarfch. Het

heeft zeer korte Meeldraadjes met opgeregte

Knopjes, half zo lang als de Bloemblaadjes: ^

't Vrugtbeginzel beneden; den Styl driehoekig

met drie Stempels»

(jï) lueY^Q'^^rch die eenhlcemig is ^met gé[y^ ii-

ke Bloemblaadjes en gejtrekte Meeldraadjes, Gee;e'

In

(1) Amaryllh Spatha unifljra remotisfima, Corolla aqua-

li , Staminiï'us P,ftilloque reegis. Syjl. Nat» Xil« Gen. ^02.

jr^g, XIII. Gen. 40Ó. p. 264. Am. AcaL VI. PSu 11. Sl-

fynnchiuni Indicum. COBN, Canad. I68. MoRis. //(/?. II.

'p. 4ii. S. 4. T. 23. fi 9. RüDB- Elys, II. p. %i6. f. i-]*^.

(2) yfw/iry//ij Spatha uiilfiora , Coroll^ «equiH , StJirani-

bljs fttidis. H, Cliff* 135. R. Lugdb, 3^. GOVMi Monsp^

L 4 165-
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V* In Spanje , Italië en elders aan de Middel<^_

nT^* landfche Zee, groeic natuurlyk deeze , die ook

Hoofd- ècd Bolplant is , in de Herfst bloeijende , en
5TUK. veel gelykende naar een Crocus of een Col-

chicum. Men vicdt 'er een Afbeelding vaa by
Clüsiüs, onder de Spaanfche Planten; doch

de Bladen zyn veel te kort getekend, zo dat

*er de Bloem boven uitfteekt. In de Hortus,^

alhier, bevind ik ze ruim een Voet lang en een

half Duim breed ^ opdaande; terwyl de Bioem-

llengels maar een half Voet lang zyn. Zy
zyn donker glanzig groen , en de Bloemen ,

van figuur als gemeld is , hebben eene fraaije

geele Kleur,

III* Cs) Lelie -Narcis dijs eenUoemtg is , met ge-

''C^amJi^.
/3/^e Bloemblaadjes en een neergeboogen

^ virgim- Stamper

>

fchct
.

,
De" Bloem van deeze, die in Virginie en Ka*,

rolina na?uurlyk groeic en van de lodiaanen

Atamasco genoemd wordt, is niet Crocus-, maar-

Le-

l6s* rABRiG. H'Amfiad, 15- Nardsfus Antumnalis major»

I

ClU5. Hi/l. I p, i64. Colchicuai lutemn prirDum majus, C.

B» Pin. 69. Lilio - Narcisfus luteus, Autum.nalis ^nsjor,

TouRNF. InJ}, 3 8«. Narcisfus Autumnalis quorundam.CLUs.

Mi.p 25,1. T. 253-

^ (3) Amaryllh Spatha unifloüa , CojfolIÉ. «q. pjftllld de-

clinito. H. ClijJ. 13 s, R» Lu^db. j6. Gron. i^ir^. 3Ö. lA"

liO • N.3rcisfU5 Virginienfis. CATESB. Cat, III» p. iz. T. 12.

JLilio « ^[aIc. vernus aaguftifolius, Barr. Ic. 954 Lllip-

. Nare. Liliflorus Carolinianus &c. Tluk. Aim. 220» T 43» f,

S» Lilio - Nare. Ind. pumilas monanthos albiis» JMORis, iïs/2s
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Lelieachtïg. Zy breidt zig , naamelyk, met V;

haare punten wyd uit , en is niettemin op»^V^f^^'^

waards geftrekt, hebbende een witachtige Kleur Hoofd-
met eenig rood. De hoogte, echter, is ooksTui^". •

maar een half Voet , met Bladen als die der

Narclsfen en een Ajuinachtigen Wortel. Bol.

' (4) Lelie - Narcis die eenhloemig is , met on- jJ

gelyke Bloemblaadjes- ^ waarvan drie ^ zo -f^j^^^y^lji

wel als de Teeldeelen , neergsboogen» ma.

Als een ongemeene Schoonheid ^ onder de

fiërlyke Bloemplanten van die Ceflagt , komc

deeze voor , die men deswegen in 'c Franfch

la belle Jmaryllis tytelt. De meest bekende

naam is Narcisfus Jacohceus of Jakobiete; wel-

ken een Spaani'ch Doktor te Madrit daar aan

gegeven heeft, om dat de Bloemblaadjes , 'tzy
j

in figuur, 't zy in kleur, veel gelyken naar het

roode gekruiste Zwaard , 't welk . de Ridders

van St. Jakob op de Kleederen draagen. Nar-

cis heeft menze geheten , wegens de geftalte

der Bloem , die echter meer overeenkomt met

de Lelie -Narcisfen , waar van de naam , welken

C4> Amaryllis Spnhê. uniflora , CoroIIa insqaali, Petalis

tribus Genitalibusque declinatis. H. CHff. 135. Ups, 75.

U. Lugdbt S<5» GOUAN Momp. ï6S. A^^ Stockh. 174** p.

5j. T. 6. Lüio- Narcisfus Jacobxus. DiLL. Elth. 195» T.

i(ï2, f. 196. Narcisfus jacobsus majoi. Rudb. Elys. 1. p..

Spt f. lo. *-

|l. Oi;el. XII. STUK.
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V, 'er Dille Niüs, in zyne omftandige befchry-

*^^j.Y^*
ving, ïiiec een kearlyke Afbeelding gepaard , I

JHooFD- aan geeft. Hier echter is de Stengel tweebloe^

fTüK. rojg, 't welk , zo LiNiyiïiUs aanmerkt , die

in *t janr J742 9 öen 23 April , met de vcr-

klaaring van deeze Plant , toen de eerfte maal

in de Akademie - Tuin te Upfal bloeijende >

zyne Lesfen aanving , iets zeldzaams is. In 't

^ laatfte der Zestiende Eeuw kwamen eerst de

Bollt-n daar van uit de VVcstjndiëQ over, zynde

leder t uit Spanje door Europa verfpreid en

voortgetedd , en niet alleen door Clüsius,
maar ook doo^- anderen , met meer of minder

aartigheid , in Plaat gebragt(*}. De vermaarde

He I s T E R hadt dezelve SpreckeHa getytéld (fj*

Meest prysc deeze Plaot zig aan , door de

ongemeene Kleur haarer Bloemen , die wel mee

geen Schilders Penfeel volkomen afgemaaid kaa

"worden, doch niettemin een gekleurde Teke-

ning daar van veel bevalliger maakt. Haare

hoogroode Kleur praalt in de Zonnefcbyn mee

een gloed als van Goud of glans van Zyde op

eca

(*) Gelyk by Weïnmamn , doch inzondefbeld fra3y, in

*t Werk van KRORH. Tks. R^ FlerK Hortenfisque Neur.

' X770. ! p. igo, T„ N.

(t) Spreckelia noftra quidcm jam diu a variis delineaea

et «ri incifa eft , fed a WeinivjANNq in fiio yerbsrio.

Tab. 652. Litt. a , nomine Lilio ' Narcis/us toius ruber .^

vulgo JacohAus , pulchferrhiie ; per infignem iüum Piftoretu

et Chalcographutn Auguftanuot Haidium t^A» Mr^nsv, p«



OF B O L P L A N T E N* ï^ï

een Fluweelen Grond. Dit verbloemt de won- ^^ .

derlyke figuur der Bloem , dis als de onregel-
^^\iij^^

maadgbeid zelve is , gelyk uic de fchoone Af- HoorD-

beelding by We in m a n n blykt. leder Bloem^ stuk,

blad, ongevaar drie Duimen lacg, is Lancet*

vormig en zy maaken met elkander 3 op het

Vrugtbegln^el famengevcegd zynde , een knik-

kende Eloem^ Drie derzelvcn zynopwaards,

drie nederwaard s geftrekt. Deeze laatften zyn

de binnenllen en breedften , maakeode ais de

Onderlip der Bloem , en de Teeldeelen Scheed-^

achtig omvattende, De drie bov^enüen vormen

te famen het Kruiswys' Handvatzel van 't gei-

zegde Zwaard , hoewel zy alle krom geboogeu

,zyn, cn^de Meeld aadjes , zo wel als de Styl

opwaards , wiens Knodsje in drieën is gedeeld*

Dus flaat de Bloem op een Stengel van ruim

een Voet hoogte , die niet volkomen rond is,

fpruitende uit een ronden gerokten Bol , tevens

met de Bladen j welke naar die der Narcisfea

gelyken , zynde veel korter dan ds Stengel

,

omtrent een Vinger breed. Homp, geribd, glad

en groen. De Bloera is teder, en duurt weini-

ge Dageb. 't Gewas moet voor de Koude

bewaard worden , gelyk de meeften van die

Geflagt , en vereifcht een luchtigen Grond. Het

wordt thans bydeTüialieden genoeg gekweekt,

en zeifs hier , bloeijende , op de Markc , on-

der den md.m vkn Kaapfche Goud - Lelie ^ te

koop gebfagt.

(5)
II» DESL. XIIi SWJ^^
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!V. (5) Lelie - Narcis die veelbloemig is ; de Blos.

S^FDEEL. ^g^ Klokvormig ; rf^ Bloemblaadjes egaal ,

HooBD- ^^^ de Nagels omgekromd; de Teeldeelsn

STUK» neergehoogen.

V.
^

Amapllh Oodcr deo naam van i^ooie Lelfe was dee-

5urinasm- ze in de Westindien bekend, groeijende te
**^^* Suriname wild in de Jöosfchen. Zy gelykt,

volgens R0CHEFORT5 veel naar onze Roo-

de of Oraojekleurige Leliën , maar de Bloe-

men ?yn aan d^n voet fterk omgekromd. Slo-

ANE hadtze op 't Eiland Barbados ^eer me-

nigvuldig zien groeijen. Ook vallen zy op,

andere Eilanden in de Westindien. Dé Sten-

gel 5 uit den Grond komende , heeft aan 'u

end als een Spatel, die zig tweekleppig opent,

geevende een Tros uit van Bloemen, Vleefch^

kleurig rood :, doch aan deo bodem uit dent

witten geelachtig groen. De drie buitenfte

Blaadjes hebben van binnen de tippen omge^

keerd ; de drie bioneuflen zyn aan den voet

gehaaird ; de Styl is rood.

Gewoonlyk bloeit deeze Soort alhier in *ü

laatst van September , wat vroeger of laater^

naar 'c Sayzoen , Ichietende dikke paarfche.

Sten-

fy) Amar-jUis Spatha multiflora ; Coroli. Campan. jrqua»

libus, Ungue reBexis, GeniEaiibus d^clinatis. //. Cliff'^iis»

Ik. Lugd 36. MïLL» Di^. T. aj. HïLL. Syjl. I. T. 1 - 5,

Lilio " Narcisfus polyanrhos. Flor» incarnata. Sloan. jF/j^??*^

115, ^ifi' I. P' i'f4. Ses. Tks» I* p. 25, T. 17^ f. i» I*in

liapi mbiiim. Me ajan. SutIk, T« 12.
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Stengels" van omtrent twee Voeten lan.8;te ^
V*

aan den^ top met vyf , zes of zeven, groote
^iL

Lelieachtige bleek paarfche of Roozekleurige Hoofd-

Bloemen , van een aangenaamen Reuk» NaSTUK.

bec vergaan van deeze Stengels komen in 't

Voorjaar de Bladen te voorfchyn , die weder-

om in Juny verdwynen. De Plant wordt BeU

ladonna genoemd wegens haare fchoonheid en

door jonge Bollen voortgeteeld. M i l l e r

wil, dat zy van de Roode Lelie, voorgemeld,

verfchille, en in den jaare lyia uit Portugal

an Engeland overgebragt zy , daar menze uit

Indie hadt. Zyn Ed. merkt aan , dat 'er een

Soort is,byna alleen door de bleekheid der Bloe-

men daar van verfchillende , die men in 't jaar

1754 van de Kaap in Holland hadt gekree-

gen, maar welke in 't Voorjaar bloeide. De
Belladonaa, voorgemeld, zegt hy, is de voor-

naamfte Schoonheid der Tuinen , Huizen en

Kerken, in 't Herfst *Saizoen, in Italië.

(6) Lelie - Narcis die veelhloemig is ; de Bloe-

men Klokvormig ; de Bloemblaadjes egaal

en gegolfd ; de Teeldeelen neergeboogen*.

Van de voorgaande verfchilt deeze , ook uit vi. ^-

deWestindiën afkomftig , zegt Linn^üs, ^t^hi^!

door- Konin-
ginne.

(6) ^wflry/A'iSpathl multiflora; Cor. Campanul^tis scqiia-

Ubus undulatis,' Genitalibus declinatis. Mill. DiEi. T« 24, Li-

Imm Aaier, puniceo Flore , Belladonna di^lwra, Herm»

f^r. 194. T. 154.

|Xy DEEL. XK. STUKf
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V, doordiéQ de randen der Bloemblaadjes é^golfd
Afdeel.

^j^ j^j^j. gg^ ^^g Nagels omgekromd zyn. Heis-

HoüFD- TER hadt dezelve ook in zyn Geflagt va.n Sprec-

STUK» ^e/fö begreepen (*)* Veele Jaaren reeds over*

gebonden zynde geweest, bloeide zy tegen 't

end vao 1758 in 'c Winrerhuis te Helmftad ,

en is door den Heer Fabricius befchree-

ven^ die 'er echter maar tv/ee Bloemen aan

geeft* Na'tbloeijen komen de Bladen eerst te

voorfchyn , dat gemeen is in deeze PJanten.

Den naam van Keninginne • Lelie kreeg dee*

ze van Doktor Dooglass, (die ze in *t

jaar 172B op een blad Papier in folio aan *t

licht gaf,) öm dat zy 'm volle Schoonheid ftondt

op den I Maart , Geboortedag van wylen de

Koningin van Groot Brittannie. ^nderen gaven

*er , wegecs de afkomst ^ den naim aan van

MeXikaanfche Lelie ^ dien zy by de Engel fche

Tuinliedea behoudt* In Duicfchland noemt

men ze gemeeuïyk de Kleine Belladonna ; want

in Schoonheid wykt zy de andere weinig y maar

is in alle opzigten veel kleiner, vallende naauw-

lyks een Voet hoog» In een Broeikas geplaatst 5

bloeit zy altoos vroeg in 't Voorjaar, en in een

gemaatigde Lugt , in Maart of ApriL Die van

de Westindifche Eilanden komt , zegt Mil-
le r , is een andere Soort»

vn. (7 ) Lelie -Narcis die veelhloemig is , met uit^
Jtmcryllis ^

(*) FABR. ïlelmjlad p. i4.

(7) Amaryliis Spatha muItifiorS , Cor. patuüs , Pctalia

iindulatls mucronatissbafi dilatatls».5a/?* NaL':nuVe^. XIII.
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gebreide Bloemtn ; de Bloemblaadjes ge- V.

golfde gefp tst en aan den voet verbreed.
AfdeeL;

Volgens deopgaave van den Leidfchen Hoog- g^^^^^^^'

•

leeraar Da V5D van Royen, aan den Rid-

der , heeft deeze Kaapfche op de Stengel een

Kroontje van grootte als bet Kroontje met

het Steekje in het ZoombUdig Oijevaarsbek ^ * <7?r^«£«?s

van de Kaap. De Spatelfcheede brengt onge- ^"""^

vaar twaalf piarfehe Bloemen voort, met fmal

Larcetvormige Bloemblaadjes , die aan de tip

zeer gefpitst zyn , aan den voet zelf Eyrond ;

met neergeboogene Meeldraadjes. Mea vindt-

ze thans door den Leidfen Hovenier M e e r-

B u R G in Plaat gebragt (*)•

(8) Lelie- Narcis die veelbloemig is ^ met om- viil
^

gejlagen Bloemblaadjes ; de Teeldeelen op* siZTcIjill

Jtaande.
Japanlche.

Deeze beeft den bynaam Sarnieiifis beko-

men 5 om dat de Bollen uit een geftrand Schip

aan 't Eiland Guernfey, op de Ffanfche Kust^

in

ff) Afbeeld, van zeldz. Geivas/en. Leid. 17^5. Tab. KUU

(8) AmAryUis Spath. liiultifi, CoroUis revolutis, Genitali-

hMS tïeais. H, Ups, 7s. »— Genit. longisGmis. R. Z.«^«^^.

3Ö. N. 4. H. Ciif. 131. Karcisfus Japonicus lutilo Flor»

CORN. Canad. 157- T. 158. RüDB Elys. 2. ?. 2»* f. 14,

EHRET. Selea. T» 9. f. 3* KiEMPF, ^wce«. 87^. 5llJ Jt^us^

I. p. 25. T* 17. f» 3. Liliura Samienfe» DüGl, Moncgr,

T. I, a.

M, debjl. XII. Stuk.



Ï^S ^fesMANNïGE LEtir=.

V. in 't Zand van den Oever aldaar begraven , ttó

"^^uT^*
verloop van eenige jaaren als van zei f gebloeid

Hoofd- hebben ,zo Morison verhaalt ; meldende

^

STüK» dat vervolgens de Bollen deezer Plant van

daar> als uit dat Eiland afkomftig, aan de Lief*

hebbers medegedeeld zyn» 'c Is eigentlyk een

Japanfcbe Plant , van waar de Heer T hun-
eer c bloeijende Takken, gedroogd, heeft

overgezonden. Men vindtze tegenwoordig ia

die Openbaare Kruidhoven. Door verfcheide

is zy in Afbeelding gebragt, Kaempfer
zegt^ dat fommigenhaarDo^M Symira no^mQU ^

om dat de BoUen Venynig zyn. Cornüti
heeftze, onder den naam van Japanfche Nar*

cis met een Fuurroode Bloem , aldus befchree-

ven*

Een aanzienlyke Bloeni - Steng , in 't eers'c

^j Bladerloos , regt zig tot een Voet hoogte

3, op , zynde in 't bovenfle gedeelte groen 3

„ onder met duizend donker paarfche Vlakjes

9i gefprenkeld. Uit een Scheede aan den top

35 komen negen of tien Bloemknoppen , die,

5^ wanneer de Plant in een goede Grond ftaat,

„ zig zesbladig uitfpreiden ; zynde ieder Blaad-

3> je twee Duimen lang en zeer fmal , inzon-

35 derheid by het midden der Bloem , doch de

35 eiaden krullen om gelyk onze Krul --Leliën»

5, De Kleur is Lak- of Menie -rood, meteen
'

55 Bloedkleurige Streep in 't midden. Zes

5, Meeldraadjes , langer dan de Bloembladen,

5, vtrheffen zig opwaards. Reuk alleen ont-

« breekc
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;^j
breekt *er aan ^ als of de Natuur hier door V^

'

„ de Kleur niet had willen befchaarnen , ^^j^^f
^*

.y welke zo vuurig is , by 't fchynea van de h )ofö«

3, Zon , dat 'er de Oogen op fchemeren easTus»
,

5, dat men zig verbeelden kan , daar Vonken uit

,5 te zien fpringen. Zo onvergelykelyken gloed

3, hééft dêeze Blocin, ^t Is een Bol plant ,

3^ wier Bladen niec dan by 't verflenzen van de

,, Stengel , na den bloeityd , uitbotten, zyn-

^, de donker Fluweelachtig groen."

Die laaide , dat de Bladen eerst lang na de

Stengels uitfchieten , heeft in meer andereQ

van dit Geflagt plaats. De Heer N. L. B ur*
MAN^üs betrekt deeze Soort ook tot de Kaap*

fe Planten, Zyo Ed. fpreekt van eene Gegolfd

de y die Liniaaie Bladen heeft en in man'iet

van groei j ing zeer verfchilt van gedagte Ja-

panfche. Voorts teil zyn Ed. nog de drie voU
gende van den Ridder onder de Kaapfchen ^

naamelyk»

(9) Lelie -Narcis diê vèelbloemig is ^ met ^t.

Kloh'ormige Bloemen ; dè Bloemblaadjes i^^oul^

gelyk ; de Teeldeolen neergehoogen ; dè y
^"|~

Stengel famengedrukt van langte al^ het

Kroontje.

On-

([9) AmarylUi Spaih. muit:/! Cór* Camp. ^quallbus , Ö^-

fait. declinatis &c. R. Ltf^ib. ^c, Ehret, Fitl. T. 13- U'
Ham Afric. humile longisflmls fojiis

, polyanthos 5s?, ïiSX^^»

^ar, 19S» T. 155. BURM. Prodr, 5,

M
11. Hm.. JII, STDK,
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V^ Ongemeen laag ftaat het Kroontje vad deé-
Afdeel. ^q ^ ^jg 2eer lange Bladen heeft en donker'

Hoofd- paarfche Bloemen. Men vindtze door den

sïü£. konftigen Ehret zeer frsay in Afbeelding

ragt.

X. (lo) Lelie -Narcis die veelbloemig is, met de

'^?^p*J^*
Bloemblaadjes ongelyk en Tongachtige

oriea- Bladeii».

gaalfehe.

Van deeze heeft de vermaarde H e i s t e r

veel gerugts gemaskc onder den naam van

Brunsvigia^ ter eere van het Dooriugtige Huis

van Brunswyk door hem , toen Flofraad en

Lyf-Ans ^qs^ Hertogs en tevens Hoogleeraar

in de Genees- 5 Heel- en Krüldkunde te Helm-

Had zynde , ontworpen, In de Akademie-

Tuin, aldaar , bloeide , in 't jaar 17503 deeze

Kaapfe Bolplant , v^elke echter toen over de

honderd Jaaren reeds was bekend geweest.

Men vindtze door den Romein Ferrari us

genoemd: Bolronde Indifche Narcis y met Lelie^

achtige Bloemen. Toürnefort fteltze voor,

onder den caam van Zeer^ groote Bolronde In--

dij[ehe Lelie- Narcis y met veele roode Lelieachtige

Bke-

(10) Amaryllts Spath. mu'ttfl. Coroll. ittsq. Fol. Lingui-

formibus. Büttn» Cumn. z\%. R. Lugdb. p. 37. N. 9. Li-

Jio-Narcisfus ind. maximus fphsricas. Flor. plur. Liliaceis.

MORIS» Hill. il. p. 368. S. 4. T. 10» f* 35» Narcisfus Ind*

©ricnt. SwEST. Flor» 3U f, i, Biunsvigia, Hei&T, Moriogf»

Bmnsv. 1753. T. I , z , i.
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JBloemeni welke naam 'er aan gegeven was door V.;.^

den geleerden Morison, die getuigt, dat ^^^[^^1^^^=

iiy in 'c jaar 1657 deeze Plant te Parys heeft Hoofd«

zien bloeijen ; gelyk menze ook by We in-stüs^

i\^A^N^ inzyn Kruidboek zeer fraay (*),doch

in liet Werkje daar over door gezegden He is»

TER, in 't jaar 17553 te Brunswyk uifgegeven ,

ten pragtigde , in zeer groot formaat , op drie

Plaateo afgebeeld en ten uitvoerigüe befchree-

ven vindt. In de befchryving echter der Plan-

ten van gedagte Akademie • Tuin , tien jaarea

laater door den Wel Edelen Heer FABPaciïJs

gegeven, komt de Brunsvigia niet voor,

Dee7-e Lelie -Narcis munt inderdaad inpragc

en fcboooheid uit. Sommigen noemenze Bol"

hnd Örnithogalum , anderen Allergrootst In*

difch Möly y zegt Morïson» Uit een ge-

fcbubd&n Bol, grooter dan die der Zee- Ajuin j

fpfuit een Piekvormice Spatelfcbcede , drie Vin-

geren breed 5 vyf lang, hoog IMenie-rood
^

welke, allengs een Stengel bekomende van eéi

Voet of langsr , een Tros Bloemen uitgeeft,'

üg als die van een üijen Klootswyze uiffprél-'

dehde, met Bloemfteeleo van een Handbreed

iangte. Dit maakt eca Bloemhoofd van meet

dao een half Voet middellyns, welks Straalen

fomtyds groen , fomtyds roodachtig ^ fomtydë^

rood zyn waargenpmen ^ zo wel ais de Sted-

t^) Plaat. H. 747,



i8o Zesmannigë LELtE-

V\ gel. Misfchien hangt zulks van den Groml ea
Apbeel. ^g Groeiplaats ïif. TeHelmftad, in 't Winter-

HooFD- huis, waren zy gvoen. Aan *t end buigen zy
sTüf. zig om , of liever de Bloem zit krom op het

Vrugtbeginzel , dat als een Knopje aan 't end

der Steelen is, met den mond naar boven ;des

't een en andere niet kv^aaiyk een Kaarskro^a

voordek of een Bol van Tabakspypen. De
Kleur der Bloemen is hoog rood* Zy gelykea

taamelyk naar fommige Jnelién, zynde zeer

diep in zes ongelyke Slippen verdeeld , met zes

Meeldraadjes , die caauwlyks uitfleeken , heb-

bende geele Meelknopjes en in 't midden een

Styl, die een weinig langer, geheel paar fch,

boven wat omgekromd is , met een geknopien

Stempel.

Dertig zodanige Bloemen hadt He is ter
op de Stengel van zyne Brunsvigia geteld : waar

van in 't eerst tien , vervolgens twintig, ein-

delyk allen te gelyk bloeiden , dat zekerlyk een

fraaije Vertooniog maakte. W e i n m a n n
heeft 'er byna zo veel , Ferrarius vier-

of vyfentwintig , M o r ï s o n negentien aan

vertoond. De Kroon buigt zig na 't Woeijen

om en fchiet in 't Zaad, datdriekantige Vrugt-

jes of Knoppen maakt. Vervolgens komen de

Bladen te voorfchyn , die byna een Span lang

en een Hand breed 'zyn , een Stroobreed dik

en dus Hevig ; boven donker , onder blygroen

en aan de kanten bruia^ in 'c Voorjaar weder»

om verdwynende.

00
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(ii3 Lelie - Narcis die veelbhemig is ^ witet ^* ^

kanthaairige Bladen* TlT^^
HOOFD-

Deeze heeft de Bladen plat , Liniaal , eens^us.

Duim breed , twee Handbreedten lang en der- , ^^'
„.

halve van figuur als der Amaryllis en met der^^^^^^.

Haemanthus , masr aan den rand overal gehaaird ^pdler**'

de Haairtjes wit niet ros of Roestkleurig» Hier-

om wykt zy ver af van de kanthaairige Hac-

manthus ; doch geen van beiden heeft by ons

gebloeid, xegc de Ridder.

Tot geen der voorigen , noch ook tot ééne ™:
der zes van de Kaap aiKorofiige boorten, wel- TA^yfei-

ken de Heer Burma>>nus optelt, kan die^^PLlAT
Kaapfche AmaryHis t*hu s gebragt worden ,

lxxxii.

waar van ik een Exemplaar ontvangen heb , '^
'*

hi^r nevens , in Fig. i , op Plaat LXXXfl

,

afgebeeld. Het uaafte zou zy komen aan de
Japanfche; doch niet alleen verfchilr die , wel-

ke ik daar van heb, in gedaante te veel, maar
ook zyn de Teeldeelen korter , weinig langer

dan de Bloemblaadjes , \^elke bovendien zoda»
nig niet omgekruld zyn. Ik zalze derhalve ,

toe rader ondcrzoetr , onder den naam van
twyfelachtige voordellen ; dewyl zy van de
Gegolfde , voorgemeld , ook niet zeer veel

fchynt af te wy^en» De Bloemblaadjes zyn,

zo

fii) ^maryllïs Sptitha rtiultiflori , Foliis ciiJatis. Syji^

Nnu Ve^ XU, XUI. Amaryllis Ciliaris. Sptu Plant, ^tz,

BüRM Prodr» p, ^.

Ut OeEL< ZII. STOKi



iSi Zesmahniöe Lêlïb*

Afdeel. ^^ ^^^ ^^^ ^*^ ^''^* Lancetvormig gefpkst, maar

in, de Teeldeelen niet neergeboogeB^ 'c Getal der
Hoofd- Bloemen is zeven i'd myn Exemplaar^ Ik heh
STUK»

,^^ g^^^ Bladen van. De Seengel bereikt on-

gevaar een Voet langEe.

B u I. B o c o D 1 ïï M. KlokboL

Een Trechterachtige zesbladige Bloem, mee

fmaüe Nagels die de Meeldraadjes <iraagen ,

onderfcheidc dit Geflagc , *t welke tevens het

Vrugtheginzel binnen de Bloem heefc.

1^ De eenigüe Soort (i), een Plantje naar hei

B«^«f^- QQichicum gel^/kende, voert hier, den naam vau

Mum. Biilbocodium , welke bevoorens aan verfcheide
yoQrja^rs.

pjgj^jgQ ^gjj deezcn aart gegeven was. De reg-

te afleiding is niet bekend, 't Schynt dat men
*er een Bolplant met eene Klokswyze Bloera

door verdaan hebbe. Dus zyn verfcheide Soor-

ten van Narcisfen met deezen naam heftempeld

geweest : en wel inzonderheid die, wier Ho-

nigbakje zeer lang en Klokvormig is , gelyk de

Wilde geele Narcisfen* To urnefort be-

greep onder dien naam geheel andere Planten,

waar van hier voor tot de Isia betrokken en

wel de eerfle Soort. Tegenwoordig bevat het

een

CO Bulbocodmm. SyJ?, Naê, XII. Gen. 40?. F'eg» XIIL

€en. 407. p, 265. /ƒ. Ciif^ uj. Bu,lhocod. Fol. I,anceolatia.

R. Lttgdk 41. Colchicum vernum Hisp. C. B. Pin. óju

P.UDB. Eiys, a. p. 128. f. 2. Colchicuia vernum. Clu$a
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een Spaaofch Plaotje , door Ci^üsius ^öor-^^V;^,

jaarsTColchicum genaamd. UI,

Dac 'er een byzondere Soort van Colcbi- HoofdW

^,, cum zy , welkealleen in 't Voorjaar bloeije, ^'^^^^

l] fchreef my de zeer geleerde Man J. Ver-

„ NERiüs, in de Maand July van den jaare

1. i6or, (zegt J.
Bauhinüs) en zondt my

,, zes Bollen daar van , die hy op den Berg

", vSotau hsfdt uit den Grond gehaald. Vier

5' daar van hebben by my in 't volgende Voor-

''jaar gebloeid. Het brengt één of twee Bloe-

'/, men met de Bladen te gelyk voort, die wic

!, van Kleur zyn , eer zy open gaan , maar

\ vervolgens bleek paarfch worden ; zo dat

5' zy veel naar die van de witte Crocusjes

gelyken ; doch zy zyn zesbladig , en ieder

^'
Blad geeft aan den voet een Meeldraadjq

"
met een geel Knopje ; terwyl die der bui-

'^

tenlle Blaadjes korter zyn. Uit het midden
''

der Bloem komt een Styl voort, langer dan
**

dezelven , die wit is, aan 't end in drieéa
'*

gedeeld. Die Bloem fproot uit tusfcbea

*^

drie gekielde Bladen , veel fmaller dan die

''
van 't gemeene Colchicum. Op de Bloem

,1 volgde een driehoekig Zaadhuisje ^ dat.

'"^

niet groot was , met een ros ronclichrig

^'

Zaad. De Wortel geleek naar die van 't

^l jyemeene Colchicum "^ maar was vee! klei-

"
ner;' Zo heeft men 't ook thans alhier ia

Ue Openbaar^ Kruidhoven»

M 4 Afhyl.

II, DMV 3Cn« STUK.



1^4 Z E s M A N K I G E Lelie-

V. A P H Y L L A N T H ï s. Bies - Anjelier.
^FDEEL#

jl^^p^. Zesbladige Bloemen , die uit ICafjes voortko-

sTüs. nien , welke eenkleppig zyn en Schubswys' op.

elkander leggen ; bevattende hec VrugtbegïnzeU

onderfcheidc dit Geflagt , 't welk de zes Meel-

draadjes in de Keel der Bloem ingeplant heefc.

I- Men heeft 'er ook maar ééne Soort Ti) van,

ibcs Men- die ik Btes - yinjelier noem , om dat het een

"^'^ïiont*
^^^^y Anjeliertje is , groeij'ende op een Biesach»^

l^ciiicrs, tjg Plantje, dat naauwlyks Bladen heefc. Hierom
is het JpJiyllanthos genoemd , zegt L o b e l ,

by die van Adontpellier , alwaar het vetl groeit

op Zandige ruuweplaatfen^ by de Kermesboo^

bqpmen , en Bragalon geheten v/ordc. De Bid-

der heeft het desvvegen den bynaam van Mont-

'J)4liers gegeven ; hoewel het ook voorkomt in

de middelfte en Zuidelyke deelen van Rrovence.

Bladen , evenwel , ontbreeken 'er niet geheel

aan, maar dezelven zyn klein en byna verdroogd,

als de Stengeltjcs uitfcbieten , die een half

Voet hoog zyn , naakt , enkeld , en aan den

voet met Scheedjes, gelyk die der Biezen. Op
den top zyn zy bezet met tweekleppige Kafjes ,

ieder twee Bloempjes, als gezegd ïs » bevatten-

de,,

(l) Aphyllanthcs^ Sy^. Nat. XII. Gfin. 404. Veg, XIIL

^^n, 408. p. 26$. H, ai^, 493. GOUAx^ McKsp* J66,

TOURNF- Jnji, 567* T» 4S0. Aphy|lanthes Monrpelienfuai.

Lob. ie. 454. J* n. Hi/t» IIL p. S3<J. Caryoph. coeruIcu&

ï^onfpel. g. B. Pm* Z09, J^pa. MI'A H S* i^u S. 5. T^
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de, kleiner dan die van Vlafch. Zy zyn niet V,

vier -maar zesbladjg, en de Stengetjes worden j^^j^^

jn de Tuinen wel een Voet en hooger* DeHooFo-
Wortel kruipt voort, en het blyft over. 'tGe-sTux.

heele Plantje is bitter van Smaak en een weinig

haer.

A L L I ü M* Look.

Een zesdeelige uitgebreide Bloem , in zig

het VrugtbegiDzel bevattende , en tropswyze»

op 't end der Stengel , voortkomende uit een^

Bloemfcheede ; maakt de byzondere Kenmer-

ken van dit Geflagt ^ waar in vcele , meest Eu-^

ropifche en Ooilerfche Soorten , begreepea

zyn. LiNNiEüs heeft dezelvcn in vier Ran-

gen onderfcheiden 5 naar dat het gsbiadcrde of

ongebladerde Stengels heeft, de Stengbladen

plat of rond, de Kroontjes Bol of Huisjesdraa-

gende. ""
.

A^ De Stengbladen plat : het Kroontje Zaad-

huisjes draagende.

(ï^ Look met een flathladi^e ^roondraagen- u
j Alüutn
^Ampelo^
prafum,

(i) Alllum CauTe planifpüQ Umbellifcro ^c, Allium Siasn. SreeÜila-;

gltcrne trilidis &c. HALI.. AlU 5. Opu%s. 34+- PorEum Ra-"'S«»

ilice la^erali folidl Sec. R. Lugsii, 40, All. Sphsrico Capite ,

Folio latiore &c. C. B. Pin, 74. RUDB. El^%, a, p. I5f,

Ainpeloprafum. Doo. Pempt, ósp»

,Ms



*'

ï8(S ZesmankigeLelie-
V. de Stengel , het Kroontje Bolrond ^ de

"^Tll!^'
M^f/^rafl4;>x driepuntig^ de Bloemblaadjes:

Hoofd- f^^"^ gekield*

«TUE,

Van KoDflantinopolen eerst overgebragt zyn-

de 5 wordt deeze Soort gezegd in faiaak te zya

by de Turken. Verder is zy op deezc cd ge-

ne plaatfen in Europa voortgeteeld. Het is

een vreemde Soort van Prey , d\e de Steng

twee Ellen hoog heeft , van onderen gebla-

derd 3 met fappige Bladen , een Kwartier Daims

breed en zes of agt Duimen lang. De Bloem-'

ileelen :zyn paarfch , de Bloemen wit , de Meel-

draadjes een weinig langer. De Zaadbuisjes

komen met die der voegende overeen ; doch de

Wortel verfchik daar in, dat de Bol zydeiings

is aangegroeid.

11. .(2) Look met een platbladige Kroondraagende

rfrf^Z iSrewge/ 5* de Meeldraadjes driepuntig; de

yiey. Wortel uit Rokken heflamde.

Zeer bekend en gemeen , in de Moeshoven

onzes Lands en door geheel Europa , is dee-

zc, die men Frey_ noemt , in 'c franfcb For-

re-

' (2) Allïum Caule planif. Umb, Stamin» tr:cusp:datis , B.a-

' tiice tunicata. Mat» Jlled. j6S' Gort. Belg. 93. Porrum

Rfidice ambientc tunicata oblonga folitaria. H. Cllff. 13Ö.

R. Liigdb^ 40. Poirutn commune Capitatum. I'ürrum fati-

vum. C. B. Fin. 72* Porrum fciflivum. Dod> Fsiwptt 6^i=>

ïorrura tonlilc w vu'gaie, Los, /s, 154, uj.
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feau 9 in 't Engclfch Leh en in 't Hoogduitfch V.

ifl«r^. De plaats, daar zy in 't wilde groeit 5^
^^^^J^''

is onbekend; misfchien zai zy flegts dqor kwee-Ht)OF*D

Icing uit de voorgaande geteeld zyn. 't Ver-TPs,

fchil is klein en beftaat me?st in de Wortels ^

die niet zydelings eo eenzaam groeijcn. Voorts

is de Plant kenbaar aan den Reuk. Men noemt*

ze gebolde Parey ^ wanneerze in 't Zaad fchiei;

,

zegt Lobkl; doch, die men affnydc om te

gebruiken in de Keuken , Sny- of Scheer-Pa,'

rey» Ook valt zy k'eiaer en grooter. Dei

Griekfche naam Prajhn heefc aanleiding ge-

geven tot de benaaming van een Kleur naar

die der Pareijen zweemende en van een Edel

Gedeente , dat donker groen is, io 'c Hoög«
^uitfch Prafer en by fommigen Beril genaamd

,

doch gcmeenlyk neemt men daarvoor de Chry-

fopraas.

Behalve het Keukengebruik zyn de Freyjen

ook als Geneesmiddelen aargeprceEeö geweest,

Zy hebben een verhitten ie hoedanigheid > br>

Ihande in een vlugge Alkalyne Geest, minder,

flerk dan in de üijens en Look, doch niettemir^

in foniinige Gevallen dien (tig. By de Sa'ade

gegeten, verbeteren zy derzelver koelheid ia

zwakke Maagen en bevorderen de Ontlasting

m Siymige Ge (lellen. Het Afkookzel v^ordt

van ibmmïgen gehouden voor een der kragtig-

ÜQ. Steeribrcekende middelen* Hel'mon^
,

T lus maakte van Prey, met Srccn -Raket en

Sap Y^n Klyf , een Smccrlng tegen dp DcT'

II DEEl,. XII» Sim*
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V. dendaagfe Koorts (*), Hec uitgeperite Sap,
Afdeel,

j^gj. i^onjg gebruikt , dient iDgeDomen zynde

Hoofd- tegen Venynige Bceten en de gekneusde Wor-
«TUK, tel op de Wond gelegd. Het Zaad , inzonder-

heid, zet het Water af; verwekt Minnelustea

llempt fommige Bloedvloeijiogen. Te veel Pa-

rey gegeten , bezwaart de Maag, doet onge-

Tust flaapen en droomen , maar men zege ; ja

llrekt toe verzwakkinge van 'c Gezigt»

in. (2) Look met em platbladige Krmndraagende
^^///««» Stengel', het Kroontje'Klootrond'^ de Meel-

smaibla- draadjes dri^pimtig , eens %o lang als de
^'^^-

Bloem.

Dceze Soort, in Siberië, van de Rivier Jc-

Difea tot aan de Yaik toe, op drooge plaatfen

,

voorkotnende 5 heefc, volgens GMELiNjCen
langwerpigen dunnen Bolwortel , met eenige

Rokken en veele Vezelen. De Stengel is van

een Span tot anderhalf EHe hoog, hard en He-

vig 5 met Grasachtige Bladen , en heeft op den top

een Hoofdje, dat vry groot is, van roodachii-

ge Bloemen , voortkomende uit een tweehoor-

nigc Scheede.

IV. iO Look met een platbladige Kroondraagende

Kctundum.] Sten-
Kond-

(3) Allium Caule ^anif. Umbelüf. Umb. Globofa , Staraïn;

tticuspid. &c. HALL. AlU N. 9. loiium Caule tcreti folioQi

icc Gmel. Sib. I. p. S6.T. 15 & 14. f. I.

(f) Aliium Caule pbnif, üinbeilif, Sfajnin. tricuspidJ Vav*
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Stengel; de Meeldraadjes dfiepuntig; het V.

Kroontje byna Klootrond ; de zydelingfe^^P.^^^*

Bloemen knikkende» Hoofd,.

In de Zuidelyke deelen van Europa wordt

de Groeiplaats gefteld van deeze, welke Hal-
LERookin Duitfchland hadt gevonden, en zy

zou, door Celsius, by Upfal in Swecdea
waargenomen zyn. H aller zege, dat dezelve in •

Provence en Languedok zeer gemeen is,groei-

jende tusfchen de Wynftokken en ICermesboO'.

men. De Wortel beftaat , zo hy aanmerkt,

uit veele zwarte of paarfche Bolletjes, tusfcheö

de gemeen© witte Scheeden famengehoopt. De
Bladen zyn Grasachtig met een Stengel van

drie Voeten hoogte, die een Bloemhoofdje als

de voorgaande draagt , met Vrugt en Zaaden

als van Prey,

(5^ Look met een platbladige Kroondraagends y
Stengel i hst Kroontje rondachtig ; de Am^Ki

- , ViüOtiaLiS-'

Meel- Gevlakïc,

bella fubgloboQ &c. AÜ. Stamin, al terne trifidis &c. Hall»

N, 8. Al!. Mont. Capite rotundo. C. B. Pia. 75. Scorodo-

prafum latif, fpontaneum Iialicum. MiCH. Gf«» 25. T. 24,

f. I.

(5) Allium Caiile planif. Umbellif* UmbelU totunJatt ,

Stamin, Lanceolatii &c. Mat. Med^ i63* All. Fol. Cauli-

nis lanceolatis. R. Lugib, 39. All. Radice oblonga reticulo

obdudi. HALL. Opttiff. 375. AU. N. ao. Allium Mont. la-

fcfol. raaculaturn. C. B. Pin. 74, Tou&NF. In/i» }8j, Allium

Anguinutn. Cam. Eplt. ^19. AlKum Alpinunif PoD. PimpT»

^«4. Vitaorialis longi. Clvs. Fmnt 134,

II, DSBl^, XÏI« STUK,



ï^o Zesmann iGE Lelie-

V. Mcsidraadjes Lmicetvorinig langer d&n de
Afdiel.

Bloem: de Bladen Ovaalachtig^

sTüx.» ^^T algemeen flaac deeze by de Autheuren

bekecd , mee den naam van Breedbladige gevlakte

Berg-Look* Anderen liebbenze , met Came-
ra Pv i u s ^ Slang' of Adder - Look geheten 5om
dat het Loof met zwarte Vlakken als het Slan-

^gekruid is gefprenkeld. De' Bladen gelyken veel

naar die der Lelietjes van den Dale, doch zya

fomtyds wat fmaller^ De Wortel is rondbollig

en gerokt met omwindzels , öls in de Crocüs

,

met van onderen veele Vezels , hebbende dm.

Reuk en Smaak van Knoflookó

Dit Gewas, 't welk cp de Alpen van Swït-

zërland en Italië huisvest , werdt deswegen

Mpifché Look getyteld van Gesnkrüs^ en

ónder deezen naam by D o d o n é u s en ande-

. ren afgebeeld raar de figuur van Clüsiüs^
die hetzelve Victorialis longa getyteld hadc.

55 Dus (zegt hy), noemt het gros der Kruid-

5, ktindigen hetzelve , of ook major , tot on»

3^ derfcheiding van den Gladielus ^ wiens Wör»

55 tel , wegeos de gelykhi^id van den Bast , die

53 derïzeken bekleedt , met dien der voorgaan-

33 de , zy FiSiorialis rotunda et parva heeten.

ji Men vindt het overvloedig op de Rotfea

'55 Dun:e(tein , twee Mylen boven Gaminga^

3, en het wordt Laulauch genoemd van de Berg-

af Herders , die het veel gebruiken tegen de

éi üitwaasremingea van een bedorven en dampi-

i) ge
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^,
ge Lugti Men vindt het ook op de Bergen

^p^]^j^^

3^ die Bohemen affcheideo van Silezie , daar m.

5, het Siegwurts gecyteld wordt van de Duit- Hoofde

3, fchers, om dat de genen, die aan het uit-*"^"^'

„ graaven der Metaalen arbeiden, groote uit-

„ werkingen daar van voorgeeven te ondervin-

3, den i tegen den aanval der booze Geeilen

:

i,
weshalve 'er de naam van ViSiorialis , als

^, een Overwinnings - Wortel , aan gegevea

3, zoude zyn. Simlerüs noemt het ook Si-

„ Unlmmhrn^ wegens de Netswyze omwind-

53 zeis van den Wortel , welke raaaken , dat

^, men naauwlyks de Bolletjes van elkander

„ afzonderen kan/'

Noopens de Geneezcnde kragten van deezen

Wortel , welke van ouds bekend is ia de Apo-

theeken, merkt de vermaarde;

H

a l l e r aan,

dat die uitwendig hem als een Behoedmiddel

tegen de Krampen in het Onderlyf , inzonder-

heid by zwangere Vrouwen » niet onnut hadt

gefcheenen , en dat men ^er , by het Berg-

volk, byna als een Tovermiddel gebruik van

maakte ,* hoewei het in hoedanigheid en krag.

ten , als ook in Reuk , byna overeenkomt met

de Knoflook. De Bladen zyn veel breedcr^

wanneer men 't in de Tuinen teelt, dan in'c

t?ilde (*>

(*) HALL. tkh, ifidtM, Tom» IX* p, XÏI,
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V. (ó^ Look met een plavbladige Kroondraagen-
Afdeel.

^^ Stengel; de onderjU Bladen ruig; ds

Hoofd- Meeldraadjes Elsyormig*

STUK.

VI. Dat deeze het Moly van Dioscorides
^mumM'.2,yn zoude (^) , hebben de meelle Aueheuren

Buigach- aa C L u s I TJ s vast gefield. Zy groeit in Spanje ,

^^^^*
Italië en de Zuidelyke deelen van Vrankryk,

als ook in Afrika en het Ooften» De Heet

OsBECK befchryfc die Gewas, zo als hy het

in Spanje, by
i
Porto St. Maria, tegenover

en aan de Baay van Kadix: vondc. De Wortel

,

die Bolachtig is, meteen zwarten Bast, enkeld

en klein , zegt Hal lep., fchiet een Steng'!

van een Voet tot een Elle hoog , met Blaaen

van een Span lang , twee Lynen breed. De
Bloemen groeijen Kroontjeswyze of liever als

een gebold Hoofdje, gelyk dePrey,van witte

Bloemen.

VII. (7) Look met een platbladige Kroondraagende

Tovcr-
kiigtige,

^^y Allium Caiile planif. Umbellif. Fol. inferioribiis hir-

futis, Stamin. Subulatis. OSB. h. 49. Hall. Opusc. 36S.

All. N. 18. GOUAN Momp. 166. R. LugS^ 39. Moly an»

guftifolium umbellatum. C* B. Fin ?S' Moly Dicscoridis»

CLt'S. Jii/i. I. p. Ij)2» Hisp. p. 256. T» ZSj, Moly Diosco-

xideutn putatutn. Lob. Ie, 16O0

() Dat Melj hadt van het verdryven der Ziekten den
naam bekomen. Nu weet men, dat in italie de Knoflook

daac voor een Behoedmiddel is ; des die benaamiig niet

kivaalyk past op Lookachtige Kruiden»

(7) -4;;jrt»» Caulc plaflif. Vmbellif* Ramwla Bulbifero «

2ta«
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Stengel ; een Éoldraagend Takje en en- "^»

kelds Meeïdraadjes. AFDEii^

TA , ^ . , .
Hoofd*

Deeze , waar van men de Groeiplaats met weet ^ stuk.
beeft de byzondere eigenfchap, dat 'er uit den

Öxel van een Blad een Steekje voortkomt met
èen Bolletje , 't welk in den Grond gefloken

Wortel fchieten een nieuwe Plant voortbrengt;

De Wortel -Bol iis rond en groot, niet zelded

als een Vuist zegt Haller, èo de Bloemen
zyn ook groot , wit van Kleür^ Hy brengt
hier het bréedbladige Moly van D o d o n ^e ü s

t'huis, als ook het Leliebloemïge van Lob el*
't welk die Aütbèur voor het Moly vaö Ho-
JM E a ü s , ten minde voor dat vao T h e o-
ï?HRASïüS houdt (*J, en zeker dit fchyijt

meer te flrookea dan deszelfs Caucafon^ door
den Ridder aangehaald. Wat den bynaam hier

toepasfelyk maake blykt my niet.

(II) Look met een platbladige Krootidraagen- nxt:

f "^ ohliquuïAi.

, , ..
, ,

6'cheef-

Stamlhlbiis fimplicibus. All. Caule tereti
, propagirie ex aia^ bladigé.

JFf. 'CUf' 137. R. Lugdb.' i9^ All. Fol. Cauliii. Lanceolatis

I
&c. HALL. Opuic. 382. All, N. tz, Moly larifol.Liliflorum.

C» B. Pin. 75* Moly iml. PI, purpureo* Swaht. Fk Cu -g.

Caucafon. Lob Ie. lez.
*

f*) Moly latifoiiufö. DOD Pempt, 6%5, Moly Liirflorura,

'Bülbum iiï folio gerenis , Theophrafti èt Homcricum forte»

(?; Allium CauIêplamf.ümbelliF. Ssam» Filiform. &g. Allé

Plladice tunicad&c. Gmêl. Sih. i. p, ^^, j. 5»

N *
'

IS»l>S£JLé XII, StUSi
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. V. de Stengel , Draadachtige Meeldraadje^

^^Hï^'
^rfewaa^ zo lang ah de Bloem enfcheeve

HoQFP- Eladen.

STUK.

De Steng van deeze Siberifche is twee ofdrie

Voeten hoog , met Bladen die iqu deele plac

,

ten deele gefleufd zyn , ronde Scheeden maa-

kende en een Klootrond Kroontje. De Bloe-

men hebben witachtige Mecldraadjes , eens zo

lang als de Blaadjes en geele Meelknopjes. Het

heeft een langwerpigea Bolwortel , die als een

üijen met veele roode Rokken bekleed is ^ van

binnen wit en fcherp van Smaak.

IX. (9) Look met een plathladige Kroondraagende

Ramlfam
Stengel, de Meeldraadjes Elsvormiglang

i

Takkige.' het Kroontje Klootrond ; de Bladen Li-

niaal rondachtig.

Van den zelfden Landaart is deeze , byna

half zo hoog van Stengel , zig van de fanderen

onderfcheidende door een byna Rolronden Bol-

wortel 5 wit, met bruine Rokken bekleed, den

Reuk van Üijen hebbende, zo wel als de Bla-

den. Hy geeft niet zelden een zydelingfen dun-

nen Tak uit 5 met Bloemen fraaijer dan eenige

andere Soort , zo Gmelin aantekent. De
Meeldraadjes zyn wit , iets langer dan de Bloem-

blaad-

je 9) Allium Caüle planif. Umbellif. Stamin. Subulatia

Icng« &c. All. ScapD nudo teieti fai^^o 3cc» Gmel. Sik»

! p, St. T. IJ, f, I. . !f



/o é» B ó L ï» L i N t' i 0, ipj

V-
bkèdjes, mét Violette Meelknopjes. Door ge- ^^^^^ ,

geheel Siberië is deeze , zegt hy, gemeen. lij,^
* Hoofd*

{33) Look met een platUadige Kroondrad-^'^^^*

gende Stengel , het Kroontje getopt ; de ^mu^
Bloemblaadjes uitgérand ; de Meeldraadjes ^^Z^*"»-

zeer kort en eenvoudig. tig©,

In Languedok en Provence is deeze Soort

Vry gemeen , op de Akkers^ iü de Wyagaar-
den en Heggen groeljcnde. Zy üeefc Scengclg

Van een Voet en korter Eladen , taanielyk

breed. De Bloemen , op lange Stcelcjéi zitten-

dé > ^yn teer groot en hebben een boog paar-

iché ütreep»

S, De Scengbladeh plat : hee Kroontje Èo},",

draagendê. "^r"

X.(10^ Look met een platUadige Êöldraagende

Stengel; de Bolwortel famengejteld ; ^^ Knoflook
Meeldraadjes driepuntig, On-

'-(33) Mium Caulc planif. Umbellif. UmbellS fastJgl^U,

jpetalis eiitarginatis &c. GöüaM Aïonsp, 166* ©ER, Prov,
iSo, AU. fylv, r. Moly minus, Rofeo amplo FJorè. Magn,
Monsp, IJ. T. 10. RüDB. Èlys. II. p. 166 r j^^

{\o) AUiué Caulc planif. Bulbifero , Bulbo cömpofitOj

Sura. bicUspidatis. iï/a^. iï/^J. 164. GöSt. Jf/g-. 93. i^,

t;/>«. 7«< AU, Radicïs Eulbo nmlripartito , Capic. Btilbifs»

to, Föliis Linearibus, H: Ctif. 137. a. x*g^^. 59, aIU
JStam. alteme rrifidis &c. HALL. Óptaa, m^ All. N. I,

AlUiitn SatiFöm. C. B. Pin, 73. AUium. Cam, Epk, i%^
jJOD. ^«w^pr. 68a.
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'- V. Onder den naam van Look ^ tamme Look|
ArDHEL Xnoplook of Knoflook ^ is deeze by onze Tuin-

flooFD ^Jcden, zo wel als oor geheel Europa, in dé

STUK, Moevhoven bekend, groeijende natuurlyk, zo

LiMsi^üs wil, op Scilie C^), Men noemt-

^^.. _.^
ze in 't HoDgduitfcn Knoblauch^ in'tEng-^lfch

Garlicky in 't Franfch Ail , naar den Latyn-

fchen naam Allium , dien zy in de Apothee-

ken voert.

Dé Sreogel van die K^ruid of Stoel wordt in

de Grond omringd door een menigte van Bol-

letjes, die het zo befaamde Look uitraaaken.

Hy is drie Voeten hoog en bezet met platte

Grasachtige Bladen. Het Hoofdje op den top

,

dat naar de grootte fchraal is, bevat, boven

en behalve de Bloempjes , die als gewoonlyk

gefteeld zyn , ook Bolletjes , die tot voortplan-

ting kunnen dienen. Sommige Bloemen, naa-

^' melyk , hebben geen Meeldraadjes , en alleen-

.r^J.. lyk een Blaasje , dat een Bolletje wordt

,

welken M A lp i ghi « s, en na hem Boer-
H A A v B , genoemd heeft , Mannelyke Bloe-

men van het Look. De overigen hebben beurt-

Kngs drie Meeldraadjes, veel langer dan de

,
anderen ,

en drlepuntig.

Dat men in de heete Landen veel gebruik

van het Look, zo op zig zelf als tot bereiding

der

'^

(*) CupANUS tekent eene Verfcholdenheid , met een en-

kelden Bplwortel , als een inboorling v9n Sicilië aan. H«ru

QAth^ p. è^
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der vSpyzen maakt , is Wereldkundig. Behalve de V.

Egypteoaars , de Turken en andere Oollerfche ^fdjel*

Volken , zyn 'er de Icaliaanen en Hongaaren
, Boofd-

ja zelfs veele Duitfchers , op verflmgerd. Een^'TUK.

maatig gebruik dient tot opwekking van den

Appetyt, tot verüerking van de Maag,- voor-

koming van FlaauviTLens en Ze' uwtrekkingen.

Een onmaatig gebruik baart fomtyds Onge-

makken door de fcherpheid^ en de Stank, dien

het verwekt, is hiatelyk. Aile Vo3;ten des Lig-

haams worden 'er dooraan;jedaan , en als 'top de

Voetzooien gelegd is ruikt de Adem naar het-

zelve. HiPPocKATEs prees hec aan , als

een Middel om de Zwangerheid te oncdekkené

Men heefc opgemerkt, dac de Bolletjes door

'c droogen meer den de helft verliezen in ge-

wigt , zonder vermindering van den Reuk ,

Smaak of kragten. Tegen Peftilentiaale befmet-

tingen dient het kaauwen van Look; het af-

trekzel of afkookzel is tegen Wormenen Borst'

kwaaien ingegeven. Men maakt 'er ook ge-

bruik van om het Water af te zetten en te*

gen den Steen ; tot het doen verflaan of aan>

rypen van koude Gezwellen , enz. Het Zaad

Ivomt mede onder de V/inkelmiddelen.

(i 13 Look 7]^et een plat^adi^e Boldraagende

^ten-^ Allium
Seorodo»

^11) Allium Canle planif. ^ulbfero , Fol crenu'atis &c
^o^i^dfchg^

qQUAN Monsp. 167, All. Qspkulo Bulbofo eie^o &c. F/,

N 3
^»^f»

ir»ö*su xn. STUK.
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V» Stengel i de Bladen gekarteld, met twee^

^'lïT^* f^y^^^^ 6'c/2e5rfd;j en driepuntige Meeh-

Hoofd- draadjes.

STüs:

•t^K^

In een gedeelte van Sweedeo , in Deene-

rnarken en Ooftenryk , wordt de Groeiplaats

gezegd te yyn van deeze , die ook by Mont-
pellier,ais een Onkruid ^voortkomt in de Moes-

hoven» Men noemtze aldaar Rocambole, by de

Gotlanders Keipe , by de Oeianders Gras -Look,

Op Oeland gebruikt menze als Knoflook tot de

Spyzen , inzonderheid by Kool en Moes ge=

kookt Op Gothland groeit zy zo overvloedig,

dat 'tr de Melk en Boter dikwils naar fmaakt,

pit betreft eigentlyk de derde Soort van H a L"

Ï.ER , die van de tweede , Ophmcorodon ge-

naamd, zo hy wil 5 aanmerkelyk verfchüt , niee

alleen door het Slangachtig omgeboogen Hoofd-

je voor het bloeijen, waar van de naam; maar

pok doordien de Bloemen klein zyn en misdraa-

gende, dat is Bolletjes maakende* De Twee-
hoornige g zegt zyn Ed, , heeft de Wortelbol-

letjes kleiner a de Stengel is nooit omgekromd

,

de

Suee, 266 , tys* h. Oei, ^o. HALip» u^lL 5. All. Mont.

bicofne latifoliura» C. B. Pin. 74- RUP^' ^(y^' ^' P ^'j.

AUium f. Móly rnóntanum latifoHum. Clus Pann. 212 p

tiz*
fi.

All. Staman, alterne tx'iGdis dcc. Hall. Ml. 2. All,

fativuTï altemm f. Aüiopcafiim. C- Ü. Pin, 73* Porrum ra-

dice CordatJi folidl , Pediinculorevoluto , Capire Bulbifero, H,

tltff, 130. Scorodopiafum fecundiim^ Clus, Hijl, p, ao^

%IU Pmn, aio.
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de Bloemen misdraagen nooit , maar zyn zeer V;

fraay en Violet gekroond i ook de Bladen eeni- -^^^j^|^^'

germaate ruuw van rand. Hoofd.
8TUK.

(12) Look met den plathladige Boldraagende xir.

Stengel , ronde Bladfcheeden ^ ^^''^ fi^^^P^ A^nari^m.

JBloemfcheede en driepuntige Meeldraadjes, zandige.

Met de voorgaande fchynt deeze veel «te

ftrooken , dewyl het Tweehoorn ig Breedbladig

Berg -Look van B aüh i nus tot beiden is be-

trokken geweest. Thans onderfcheidt de Rid-

der deeze , op Akkers en Velden van Schoo-

nen, alleenlyk in Zandgrond groeijende, door-

dien zy veel fmaller en kleiner is , met de Bol-

letjes en Bloempjes biaauw , de Bladen geheel

efFenrandig. H aller vondc ze, by jena in

Thuringen , met de Stengel tv/ee Ellen hoog

en donker paarfche of Violette Bloemhoofdjes»

(13) Look met een' plathladige Boldraagende xj^^

Stengel eiz Ehvormige Meeldraadjes^ Cariratum,

Dee-

(li) Allium Caule planlf. Bulbifero Sec. h. Scan. 1*7, w»,; ',j

F/. Saec.W» N- 279. Alliiimmüntanum bicorne latifoliuno. C.' {^A^hneR

B, Pin. 74. Porrum planifoliurn &c* HALL. RUPP. Jen. iH»

T. 2. f. 2.

(15) AUium Caule planlf. Eulbifero &c. Fl. Sues. II. N-

%%l. Gort. Belg. 9j. AU, Umbel)^ Bulbiferi , Vagina bicoi-

ai, Fo! Caiinsds. Hall. Opms. 391. All. N. 27. T. i. f.

». Attnpeïopralum pcoliferum Loa* /c» isö. ^g AU. mont. **

N 4 ^i-

U* Deel. %ll» Stok.



S&Op ZESMAKNIOE LeliI». ]

V. Deeze, die in Sweeden ook gevonden is
3^

^f^^'
groeit in Duiifchhiid op veele phatfeD. Oveiv

Kooyj?^ vloedig kwam zy den Heer H aller by Frey-
«Ti^K. ipej^ jQ 'rhuriügeD voor , en. inzonderheid pp,

het Gebergte , dat van de Switzerfche Grenzen
"- naar den Ponau ftrckt, aan Clüsius. Hier

te Lande vindt menze in de ZaJliker Weert,

zode Hooglet raar D. de Gorter aante-

kent. Tot vier Voeten hoogte groeit de Sten-

gel in de Tuinen of op Akkers^ en heeft aaa

den top een Scheede met twee zeer lange

Hoornen. Het Hoofdje beftaac geheel ui^

Bolletjes, met eenige daar buiten; hangend^

Bloempjes, die flets v^n Kleur zyn, de M^el-

draadjes van gelyke langte ; het Zaadhuisje

Kolachrig. Reuk heeft deeze Plant, ook ge-

wreeven zynde , fiegts Prey of Raapachtig,

en in. de Bladen geen den minftea omaak^

C. De Stengbladen Spilrond : hec Kroontje

Zaaddraagende.
.i>i>»$^

XIV.
Allium

(14) Look met een Kroondraagende Stengel ^

^hArTtt' half Spïlronde Bladenen driepuntige MeeU

Rondkop-
draadjes , langer dan de Bloem.

bicorne anguftifolmmt C. B. Pin. 7^* All. f. Moly montan.

^, ». Clüp Fli/l. 1. p. is>h Pmn, 214^

^ O4) j4lhum C^ule teretifolio Umbellif. Foï. femlreretibus

Sic. GcuAN Momp^ 167 Alüum f. M0I7 Mont. purpureo

fiere. Clus Hi^. 1. p. ipy. Scorodoprafuin Mont. j|«nafo='

l&ra. Mica. Gen, a$. T. 24. f. a.
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In Italië , Siberië, Switzerland groeit vol- V;

gans den Ridder deeze, die ook m de Zuide-'^^jj^^'^

iyke deelen van Vrankryk, en zelfs omflreeks Hoofd-

farys, is waargenomeB* Zy heeft de Stengel ^^y^»

van een Voec toe een Elle hoog , met ^en

aangenaam rood rond Bloemhoofdje. Van de

Meeldraadjes zyn drie erkeld , drie hebben

drie puntjes 3 gelyk in veele andere Soorteq.

(15) Look met een Kroondraagende Étêngtl xv.

m hyna Spilronde Bladen; het Kroontje t^rvi^.

Klootrond ; de Meeldraadjes enkeld en tan- ^^'^'
.

^

ger dan de Bloem; de Bloemjclieede Ms-^^Q^^h^
yormig*

In de Zuidelyke deelen van Europa groeit ,

volgens den Ridder, deeze, die de gedaante

van de voorgaande heefr. De Bol is langwer-

pig, met Rükk(;n bekleed: de Bladen zynby-

na zo lang als de Stengel: het Kroontje be*

llaac uit zeer kleine Bloempjes, éie de binnen-

fte Blaadjes eens zo lang als de buitenften en

paarfchachtig hebben. De enkelde Meeldraadjes

cndcrfcheiden dceze inzonderheid vandeRond-
^oppige Look»

(ï6) Ai-

(is) AÜhrn Catile fubteretlfoUo Umbellifero ; Umbelii

Gl^boia; Starainibus rimpllcibus CoroUa longioiibas; Spa-

^ha Subulata. Syji, Nat, Xli, XIII.

N5
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y» (i6) Look met een Kroondraagende Stengel
AroEEL.

^^ y^^^ Spilronde Bladen; de buitenjt^

Hoofd- Bloe njieeltjes korter ; ds Meeldrackdjesi

STü^* driepuntig^

xvr.
Alltum •

^eseendens, In SwitzeriaDa groeit, volgens Linn^us,
ïSdef

^*'
deeze , die donker paarfch- Hoofdjes heefc

,

en daar door geen onaartig Bloemplantje maakt.

Men vindtze deswegen onder de Bloemgewas-

fen afgebeeld. De gekettingde Wortelbolietjea

daalqn jaariyks dieper Jn den Grond.

xvïï. C17) L^Q^ ^^^t ^^^ Kroondraagende Stengel

Moicha- en Spilronde Bladen ; het Kroontje getopt

weitis- byna zesbloemig ; de Bloemblaadjes fpits;

^^"^^'v de Meeldraadjes enkM ; de Bladen Bot'

De Reuk van Moskeljaat of Sivet onder-

fcheidt deeze Soort 3 welke in Languedok en

Provence, als ook io Spanje ^ op iugngeBerg-

vei-

(i^) AUium Cznl^ fmbteretifciio L'mbellifero , Pcdunc. ex-

t^r oribus brevioribus &c» H Ups, z%. AJl. C. Moiy latifol».

"~
Cap te fphxncG, FI. purpureo. R.ÜD3. Eiys. 11. p, i60. f.

20. Moly atro . purpureum. i^id f, 13.

Cl 7; Aljiam Caüle teretifol. Umbeliifeio, l/mbelia fafÜ-

glata fubfesBora , Peralis acutis &cc Gouan Monsp. 167,

Ail Foï. terefbus C'iil. Flor. Umbcilatis* Hall. Opuscm

3«7, A;I N 17 Moly Mdschatum Capillaceo folio. C B^

Pin, 76» Prcdu p. Z8. T. ZS- RUDE. Zi/j4. II. p» 1(55. fi^



velden voorkomt. CasparBaühie^üs hadt V.

Iiec eenige JaareO in zyn Tuin gekweekt eo zegt , ^^^j?^"

dat de Bladen Bies- of liever Haairachtig dun Bbotot

pn kort zyn ; de btengel een Handbreed , zel-^TUf

,

den een Voet lang ; de Bloempjes vuilwit, met

bruine Strepen; vyf,^es of zeven, Kroontjes.

wyze geplaatst. Het heeft een Pieramidaal

Raadhuisje.

(i8^ Look met een Kroondraag?nde Stengel xvni.

en Spilronde Bladen; hangende Bloemen; f^^vum!

Eyronde Bloemblaadjes ; de Meeldraadjes /^^""^r-

langer dan die»
*"'

Als een Verfcheidenheid van de voorgaande

fchynt déeze door fommigen aangemerkt te

worden. Zy groeit zo wel in Provence alsj

otnftreeks Montpellier, alwaar de HeerGoüAw
ze voordek als een verfchillende Soort, die by-

zoDder uitmunt door haare fraaije geele Bloem-

pjes. Clusïus heeftze ook in Hongarie ge-

vondeoo

^ {19J Look mn een Kroondraagende Stengel ^^^

Elêek-

fiS) Allkm Caule teretifollo ümbellifero , Flor. penduh's ^^^^^^'S^i

&c. GOUAN Monspo p, i(?8. Allium Fol- teretibus Vaginl

fcicoini VmhaVik luteé pendula» Hall. Opme. 355. All. N.

24. Allium Juncifolimn bicorne luteum. RuOB. Ely$» 11. p.

J57. f, ^.

(19) ^UitiJn Cauie fubteretj folio Ümbellifero , Flor» pea

4wiis truncajis &c. Hall» Opuis. 385. All, N, 24, All»

12. D£EL* XII, Stue;.



204 Zesmannige Lelie.»

V. en byna Spilronde Bladm ; hangends ge*
AFrEHL.

' :j^f20tte Bloemen en enkelde Meeidraadjes ^

HoofD" zo lavg als die zyn, -

STÜJK,

De Heer H » l l E r betrekt deeze ook toe

de voorgaande , terwyl zy de. Bladen", zo de

Ridder aanmerkt , zevenhoekig heeft , die in

de beide voMigen rond zvn. Her gr- eit, vol^

gens derzelven , in Italië . Spanje, Languedok

en Ooiltnryk. De Bloempjes zyn Klokvormigst

bleek of wit van Kleur. . . iriet iiQfft dg Stengel

twee, Voeten }aDg«. ^.....u^o.:^ .^J^....:.-

XX. (20) Look met een Kroordraagende'Stengel

plukJa- ^^ byna Spilronde Bladen.;: uitgefpreide

turn.
^

Maairachtige Bloemjleeltjes ; E^svermigB

de»
' Meeldraadjes en een zeer lange Bloemfcheedej»

De Groeiplaats van deeze wordtin Siberië^

Ooftq ryk, Italië en de Levant, gefield door

den Heer LiNNJEüs, die aanraerkt^dat Ge-
:RftRD dezelve met de voorgaande famenvoegt,

^
Dus valt zy dan ook in Provence» De Bloe-

men, dm püarfeh van Kleur zyn- ^en aan lange

Draadjes hangen , maakcn deeze zeldzaüm.

S E G ü 1 E R zegt , dat dezelven drlekantig

zyni

Mont. biGörne Flore obfoletiore. C. B. Pin, 75. Gethioides

lylv. Column 'Ecphr* ïl. p. 6. T, 7. f. 2.

(2oj Aliium Crule fubteretifolio UmheUifero , Pedtinc,

Capiilaribus effultó &c Ailium FoL terotibus agina bicor-

ni &c» HALL. 0;>usc. 386. All, N. zs. Aliium Moat» td*

€Oiïi€ 5 Fiotribus tjiouetds Sec. SEG. Firon, Iï« ? 7o#
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iKyn; Hall ER, dat de Vrugt een Prisma is, V*

met zes ronde uitpuilende Screepen. AfdeeU

C21) Look met een Boldraagende Stengel
^^stü^.^'

Spilronde Bladen ^ met driepuntige Meel- ^^^

draadjes* AUiunt

De^ze Smalbladige Wilde Look , die men gaa^^?'

ook Ho7ids l ook noemt 5 groeit niec alleen over-

vloedig; in DuiLfchland, mzonderheid omftreeks

Gottingen, maar komt ook op verfcheideplaat-

fcn in onze Nederlanden voor. Men vindt ze

in de Velden buiten Harderwyk ., Zwol, Alk-

maar ; aan *c einde van den grooren Hout te

Haarlem, op den Weg naar Heem (lede ; als

ook in Vrjesl nd aan Wallen en m Bosfcheo.

Op drooge Velden in Engeland en Schotland

is zv niet ongemeen» Ook heeft men ze in de

Zuidelyke deelen van Europa waa^-genomen.

De Wortel beftaat uit veele Bolletjes van

verfchillende grootte , met de platte zyden

aan elkander gevoegd : zo dat zy te famen

éénen Bol uitmaaken , zynde wit van Kleur.

De Stengel heelt twee Voeten hoogte ; de

Bla-

(tl) AlUum Caule tercLifolIo Tiulfiifero, Staminibus ttU

cuspidatis. Gort. i?e//. 93. Gouan Momp, reS, Alliutnl

5tarain alterne trifidss &c. Hall. Opuic. 338. All. N.

4. All. fylv. Campeftie purpucaseens. C. B, Piu, 74. AIU

Camp. JunciFolmmi, ld. Ihid. Pormtn fylveftre Vinearmn» /<^^

7a & Gemina Capite Ibii, AlUmn fylyelhe tenijlfüliumi

DOD Pempt <J8 3. LOB. /c. IJ$,

lip DsEt.» 211. Stuk,
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V, Bladen zyn een Voet lang^ Het Hoofdje be-
Afdeel»

£|.jj^j. j^j^ ggjj qI? j^gg gQ j^ggj. vergaaringen

Hoofd- van Bolletjes , welke dikwils beginneo uit te

STUK* fchieteh , zo dat zy zig als gehaaird vertooBeD;

Daar tusfchen komen Steekjes voort , met

kleine Bloempjes , die beurtlings enkelde en

driepundge Meeldraadjes hebben ^ gelyk in

veele andere Soorten van die Gelagt.

Deeze Look is zeer h^atelvk : want ónder

de Rogge of Tarwe op de Akxers veel groei-

jende, geeft zy daar aan een kwaaden Reuk

of Stank, en befmet , op de zelfde manier ,

den Melk der Runc'eren en fointyds deizelvef

Vleefch. Evenwel vindt men den lekkeren

Smaak der Leipziger Leeurikken daar aan toe-

gefchreeven. Zy ftinkt meer dan de Tamme
Löoki

Amlm C^*) Look met een Boldraagmde Stengel;

oiera' Bladen^ die ruuw , half Spilrond van on-

"''mocs. ^-^^'^ gejleufd zyn en enkelde Meel"
kruidige. draadjes.

Op veele plaatfen van Düicfchland en Swit-

xerland komt deeze tusTchen 't Koorn en zeer

dikwils in de Wyngaarden voor , in Languedok

en

(ity Miium Caule teretirolio Bulfeïreco , Fol, fcabris fê»

mi-teretibus &:c. Goüan /<donsp. i68. Hall. Opuic 587.

All. N. 25. Tab» ! f. a, 3. Cepa Capitulo Oulbofo pro-

lifero. Fl Suec, IL N» a8o. Ponufa Radice folida , Caule

ereélo, Capitulo Bulbifero, R. Lu^dk 40. Mlmta JMoiït.

feicorne Flore exalbido. C» B, Fin, 75,
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eb Provecce op de Velden. Dus rekent Hal- V»

LER, dat dezelve ia Europa zelden de paaien
^^Jj^^^»

te buiten gaac van die Landflreeken» daar men HooiD-.

Wyn teelt. Hierom zou de naam van Wyn.^'rvKé

gaardS'Loök misfchien gepaster zyn op deeze

Soort 5 welke ik niet vind te groeijen m de

Tuinen of oiider 't Moeskruid. In Swecden

zelfs merkt L i n n -ffi ü s aan , dat zy voort-

komt op braak leggende Akkers , Bergvelden,

in Hop- Plantagiën en Bo.sfchen, overvloedig

in de Landen by Scanora in Schoocen.

Volgens deft Heer H aller, die ze af-

beeldt , heeft het Gewas een Kegel vormigen

Wortel als een Tulpen - Bol , en fchiet een

Stengel van één of twee Ellen hoogre, raeÉ

Bladen byna over 'c geheel bezet , die een

half Voet lang zyn, een Linie breed, rond en

Pypachtig hol. De Bloerofcheede maakt twee

lange ongelyke Hoorens. Daar bicnen is een

rond Hoofdje begreepen, van Bolletjes, waar

tusfchen Steeltjes uitkomen , fommigen ook

Bol- andere öloemdraagende , fomtyds vrugt-

baar , fomtyds niet. De Bloemen zyn Klok-

vormig, eenigszins paarfchachtig, met enkelde

Meeldraadjes en een uicfteekende ötyl. Het

Zaadhuisje is Prismanek , met zes Ribb n en

Sleuven. De Bolletjes nebben een zagten Reuk
van Prey.

D. Mee
%U I)£i^L* XIL Stuk,
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V, Di Met Wortelbladen en een naakte Stén-
AfDEBL. typ]

III.
^^'*

8TÜK, C^3) Loo^ »»^ï ^öw haakïe tweefnydige Sten-

xxni, gel , Liniaale platte Bladen en driepuntige

^ufJ'iT Meddraadjes.

Knikken-
de. In Siberië groeit déeze volgens den Heer

G M E L I K 5 zo veraoderlyk in geflake , dat

menze dik wils niet kan cnderfeheiden. Uit

een witte langwerpige Wortel bol fchiet zy

een StengeJ van een EUe hoog, die platach*

tig is en geftreept. Een korte Scheede, op

den top 9 bevat een Hoofdje van veele lang

gedeelde 3 witte of paarfchachtige Bloempjes
^

met holle Blaadjes en uitfteekerjde Meeldraad-

jes, in *t midden een driekantig Vrugtbegin-

zei. Voor 't bloeijen knikt de Stengel.

xvx.

SUm

(24) Look niet een naakte Spilronde Stengel,

^^^
Els^ormigê Bladen een Klootrond Kroontje

chaiotte. tn dfiepuntige Mceldraadjei»

In Paleffcina (lelt H a s ?= e l Q u ! s t de Groei*

plaats van deeze, wier Bolletjes men gemeen-

lyk,

(23> Allium Cauie nudo anclpiti , l^oliis tinearibus pïanis

&C. H Ups. So. HALL. Opuïc, 347. All. N. 6. Porrilai Sc2-

po nudaancipiti &c Gmel. biber. I. p. 55. T ü.

(14) Alliutn Scapo nudo tcreti , Foliis 5uSulatis &c*

GoBT Belg. 95. GOUAN Momp, 16%. Cepa FoL Subulatis

H. Cllff'. 36. Ups, j9- Cepa Ascalonica. MoRis, Hiji, lU.

p» 38 3» S. 4. T. H. f, 3, Cepa fteuüs, C. B. Pitt, "a*

Hall» 0^«*p. p» 365»
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ïyk, by ons Chalottenmomt^ De Franfchenaam V;

ïs ejgentlyk Echalottes. By Montpellier groei- ^j??^^
jen zy, zegt Goüan, met de Moeskruiden•Hoofd-
De gedaante is byna als die van 't Bieslook j^^uk^

zegt LiNNiEüs, en 'merkt aan, dat de Sten-

gel een Span is en langer , met een Vliezige

Scheede , en een rond Kroontje , van kleiner

Bloemen, de Blaadjes opftaande , blaauw; de
Meeldraadjes met gcele Knopjes.

(25) Look met een naakte tweefnydige Sten- ^xv:

gely Liniaale van onderen verhevenrondefer^fcmf.
gladde Bladen \ een rondachtig Kroontje ^7^

veroudea»

Elsvormige Meeldraadjes.]

Zo w€l in Siberië als op Sicilië, in Duitfch*
Jand en Swiczerland, zou deeze huisvesten , die

daar van den bynaarn heeft, dat de Wortel ,
welke in de jongheid uit veeJe digt famenge*
voegde, fchraale Schubblge Bolletjes beilaat,

in de oude Plant zig zydelings uitrekt, Hou-
tig wordt en dwars legt , ontelbaare Vezeltjes

afgeevende. De Bladen, uit den Wortel voort-

ko-

fij) Altium Scapo nudo anciplri , Fol. Linearibus &c.
jï, Ups^ 7j>* All, Fol. LInear» R» Lugdb* 39. All. Rad»
fenescente Lignofd transverfa. Hall. Hdv, Enum, 297
laehoct. II. 109. opusc^ 37o» All, K. ip. AIL Mont. Fo!.'

Narclsfi majus. C. 8» Tin, 7^. AlU Scapó andpiti tere.
tiusculo, Fol. Enfiformibas. Gmêl, S^. I, p, ji, t.
21* f» a.

O
II. DEH. XIL Stüx.
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V. komende , zyn een Handbreed , de Stengel
AfDML

ggj, Yoet laog ; de Bloemen Kroontjeswyze

HóoFD- vergaard en groot, paarfch van Kleur, zo wel
STUK, als de Vrugt 9 die uit drie Eyronde ftompe

Rolletjes is famengefteld , bevattende zwarte

hoekige Zaaden. De Plant heeft een Lookachti-

gen Reuk.

XXXViiT. (38) Look met een makte rondachtige Sten-

«doruL gel en LiniacBle gejleiifde Bladen , die van
Ruikende. onderen hoekig zyn ; het Kroontje ge*

topt,

In de Zuidelyke deelen van Europa komt

deeze, volgens den Ridder, voor , wier Bladen

aan den voet famengf knoopt zyn tot een gc-

llanid Bondeltje. De Stengel is een Voet

hoog , regtop(taande , rond : de Bloemfcheede

kort, met Vliesjes tusfchen alle de Bloemfleel-

tjes, die langer zyn dan de Bloemen, welke

een witte Klenr hebben en een aangenaamen

Reuk.

xxvT. (26) Look met een naakte ronde Stengel ^

Zwarte,

f38) AUium Scapo tiudo teretiusculo , Fol. Linearibus Ca«

paliculatis fubtus angalatis j U-nbelia faftigiata. Mant. 6a.

(i6) AUium Scaoo nudo tereti , Fol. Lineariljus, Umbel-

21 hemisphseriG^ &c. Allium Mont. bicorne iatifolium ,Flo-

le magno dilute purpmasccnte. Rüdb. El^s^ ll, p. u;
f. 2Z.
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ÏAniaaU Bladen , een half Klóotrond . ^r
^

kroontje, de Bloemblaadjes opfiaande^de ii|,

"^

Scheede ge/pitst en tweedeelig. Hooeö^
STüKè

ïe Algiers 'én in Provence vindt men dee-

èe, die Bladen als der Nacisfen heef
r 3 een

Duim breed. Zy gel ykt naar de VeroüdendCj

doch is tweemaal en heeft de Bloemen vier-

inéal zo groot. De Bloemblaadjes zyn lang-

werpig Eyrond, langer dan de Lancetvormige

MéeldraadjeSi De Bloemfcheede is Eyrond

gefpitst, naauwlyks tot den voet in twee ge-

lyke deelen gefplecten*

f27) JLook mst tén haakte iweèfiijdi^e Sten* xi\^^^'_

gel en Lmiaalc gejlevfds Bladen , dlef^l^J^r^y

van onderen emigermaate hoekig zyn; het^^^^^*^

Kroontje getopt*

Volgens den Heer H aller zoü deeZe

Soort oaauwlyks van de Veroudende te onder-

fcheiden zyn. Linn^us bekent zé.ï ^ dat

de Bladeti dikwilis van onderen naauwlyks efeni-

ge hoekigbeid hebben. G o u A n zege . dat zy

op

(x7) AUifini S.c^ió nudo andpiti, Fol» Linearibüs Cana-

llculatis &c. H. Upi, 79» Goüan Momp. i6g. A!l. pe- v

trxum ÜmbeÜiferüm. J. B, Hijl, U, p, 564. Allinm Mont.

:^arcisfi folio tnïnus C. B* Pin, 7$. Cépa Scapo tiudó

fttbangülato ércao&c. Gmi^. Silf, h p* 58, T« 14» f. z»

O a



ata Zesmannige Lelie-
r

V. op Rotfen by Montpellier groeije. Onze Rid-
AtDEEL.^jgj.

fieij. ^Q Groeiplaats op vogtige plaatfen iü

Hoofd- Duitfchland en Siberië, Dit getuigt Gme-
STUK. LIN van de zyne , welke hy noemt, Uijen

met een naakte, eenigermaate hoekige, gevulde

Stengel , Liniaale Bladen , die van onderen

hoekig zyn ^ de Meeldraadjes korter dan de

Bloem. Overvloedig groeide deeze op vogti-

ge Moerasüge- plaatfen der Velden , van de

Oby tot de Jaik toe , en (Irekte aan fomm^ge

Tartaaren tot Spyze» De Bol was gemeenlyk

wit , doch fomtyds cok Violet, en dan hadt

de Plant een grooter fraaijer aanzien.

5XVIII. (aSJ Look met een naakte ronde Stengel , Li-

mde^e^^'
niaale Bladen en een Boldraagend Hoofdje.

Kanada-

fche. Van deeze meldt Kalm, dat dezelve , toen

hy zig in Noord -» Amerika bevondt , byna cp

alle mat Zand vermengde Akkers groeide, wor-

dende Landlook geheten van de Sweeden, De
Engelfchen noemden ze GarlicL Zy geleek

veel naar de Europifche Wilde Look, en was

zeer üerk van Smaak , zodanig dat men op de

Landen , daar zy veel groeide , naauwlyks Rund-

vee kon weiden. Somtyds kwam te Philadel-

phia Boter op de Weékelykre Markten , die des-

we-

(i|) Allium Sca^o nudo tereti, Fol. Lineanbus, Capltulo

Bulbifero. KALM- //iw. IIÏ. p. 79. Allium Bulbiferum Vir-

ginianum. Boerh. Lugds» JI* p, 146. Alliuim Arvenfè odore

gcavi 5 Capitulis bulboils mbentibus* GaoN» f^irg, 37 , 50.
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wegen niet gebruikbaar was. Ook fmaakte zelfs V;

het Vleefch, dat in de Herfst geil^gt werdt, ^^^^=^^^^

naar die Look , fomtyds geweldig. Hier uic Hoofd-'

blykt, dat ?y niet alleen io Kanada groeije, stuk^

(29). Look met. een naakte driekantige Sten^ xxïx»

gel , Laneetvormige gejteelde Bladen en Ur/tnuZ

een getopt Kroontje^
Das-Look.

Deeze Soort groeit riet alleen in de Zul*

delyke , maar ook in de Noordelyke dtelea

van Europa. Door geheel Siberië is zy ge-

meen, wordende de Bladen , in 't Voorjaar ,

van de Rusfen en Tartaaren dikwils in Moes
gekookt en met Vleefch gegeten. In ons Ne-

derland komt zy ook op verfcheide plaacfen,

daar de Grond Zandig is, geiyk by Haarlem,

Utrecht en in Vriesland, voor. Men noemtze

Bas- Look; welke naam misfchïen^ zo wel als

de Latynfche bynaam Urfinum^ afkomftig mag

?yn vao den afgryzelyken Stank, waar in die

Kruid

fip) Allium Scapo nudo triqaetfo , FoL Lanceolatis petio»

latis &c. Sy/l. Nat, Veg, XIÏÏ. All, Scapo nudo femicylin»

drico &c. Gort. Belg, 94, GOUAN Monsp, 169. All. Fol.

Lanceol. FU Suec. z6i , 277* AÜ. Fol. Rad. peEiolatis, Flor. -12

urnbellatis. R. Lugdb, 19. HALL. 0[>uic, 579, All. N. 21. ^,^f
f^^^'-

GMEL. Sz^. I. p* 49» All. fylveftre latlfolium. C, B. P/«. .b.je'

74. Aliiura Urfinum. CAM. Epit, 330* LOB» Ie, 159. DOD,. >^:^:

Pempt, p. 683,

o 3
U. DSEL. ZII, STtlS.
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V l^ruid de andere Soorten vanLook overtreft (*},

^^''ni^'
De Ftanfchen noemen hf:t ^w/y d'Ours , de

Hoofd Engelfchen Rdmfons , de Duicfchers j^eevea

^TüK, 'er den naam van Beer- of Honds Kneflook^dn,

De Stengel is dnekantii^ , een Voec lang en

gebladerd, zo de Heet H aller aantekenc,

hebbende lafege Grasachtige Bladen, byna een

Duim breed; doch de Wortelbladen zyn bree-

der 5 Lanceivormig en hebben lange Steelen,

By alle Kruiö^kundige Autheuren , byna, worde

het derhalve Wilde hreedhladige Look getyteld.

Htx kroontje beftaat doorgaans uit weinige

Bloemen , die wit zyn, , mee lange Blaadjes ea

dunne Meeldraadjes. Het brdn^t ronde, zwar»

te , rimnelige Zaaden voort.

Op verrcheide plaatfen wordt van deeze Look

sis een Geneesmiddel gebruik gemaakt, Op^

de Wester - Eilanden van Groot Brittanniej^

neemt meo hec A%ookzcl inwendig tegen \

Graveel; in de OoHelyke deelen van Siberië

tegen het Bl-aauwfchuic. In Switzerland , daar

dit Onkruid maar al te gemeen is , wordt 'er

dikwils de Kmaak van Melk.^ Bqter en Kaas,

door bedorven.

XXX. (S^) Look met esn naakte Stengel ^ die zowd
.AlUumtrl'- ^j^
èattruntm

Driekan-

iJE?» () Daar is , immers , ieen gemeen Spreekwoord : /%
Jiinf^t ali een Beer.

(30) Jllfum ^capo nudo &c. Fol, triguctris Stamiü* fimplio.
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üls de Bladen , driekantig is, en enkelde ^
V,

, ^ , , ,

.

Afdeel»
Meeldrmdjes, Uj^

HOOFÊ*

In Spanje is de Groeiplaats van deeze, die^^"^»

Bladen als van het driekantig Lifch onzer

Sloocen heeft, en eene driekantige Stengel

,

welke korter is , met eene Lancetvermige

Bloemfcheede , een ^roontje bevattende vaa.

witte Bloempjes 5 met de Meeldraadjes en Stam-

per kort ; de Mêclknopjes geel en den Stem-.

pel fpits*

(31) Look met een naakte Stengel^ die om xxxr.

laag Buikig is, langer dan de Spilronde fj^^^

Bladen. ,

^y'«'

Dit Gewas , waar vanmen de natuurlyke Groei-

plaats niet weet , is de gewoone Uiien of A*

juin, die door geheel Europa, alsook in de

Oolterfche Landen , in de Tuinen of op Ak-

kers geteeld wordt. Men noemtze in 't Engelfch

Onyon, in 't Fraofch Oignon ofCibmilles, ia

Lan-

cisGmis. Sp, Pl^nt, i63o. All. Caule triangulo. TouaNF.

Jxji. 385. El. Lugdh 39» All. rratenfe, Folio Guraineo.

RUDB. Elys, IL p. i5j>. f. 16. Moly parvum Caule trian^u»

lo. G. B. Pin, 75.

(ji) Mliura Scapo nndo , inferne Ventricofo , longiorc

Tolüs teïetibus. Méit. MtL i6é. GoRT Btlg. 9^. GouAM

Mm%f. 160. B, LugAh. 40. Allium Stam. aiternc trifidis &:c,

HALL. 0/>«3ff. 356. All. n. Cepa vulgaris. C. B. Pin, 71.

Cepa roEuuda. DOD. Pmfu 687. Cepa. Lob. U. ijo.

O4
ÏL DiÉL, XM. STUK»



iiö /esmannige Lelie-

V. Lsnguedok Sébe ; in 't Hoogduitfch Zwibeh

^IIl'''
Zibolky m 't Icaliaanfch Cipola: welke benaa-

HooFD* mingen meesteDdef Is af(lammen van 't Latyo-
iTüK, fche woord Cepa of Cepe , dat ook wel Ccspct

gefpeld wordt. Misfchien is hetzelve van 't

Grieklche woord K/a-as^dat een Tuin betekent,

afkomltig. By de Friezen wordenze Cipels ge-

heten.

De manier van groeijing is iedereen bekend

,

en wordt door de bepaaling genoegzaam aange-

^eezen. Zy heeft nog dit byzonders, dat het

Hoofdje van de Stengel, die anders vry dik en

üevig fehynt, in 't Zaad fcbietende zo zwaar

.wordt , dat de Stengel het dikwils niet kan

draagen en omver valt, knikt of breekt» Voorts

komt de Bolwor:el inzonderheid in aanmerking

,

die tegen de natuur der Looken geen zydbol-

Jetjes of jongen uitgeeft. Hierom is de Plant

in *c Latyn Uiiio genoemd geweest : waar van

de Franlche en Engelfche naamen , voorge-

meld. Dezelve is ook van eene geheel arde-

te figuur, Knolrond naamelyk, en , bywylen,

ontzaglyk groot, Jk heb ze gezien en gehad
,

die ik naauwlyks bcl^:aDnen kon. In zwaare

vette Gronden , gelyk hier te Langedyk of by

Enkhuizcn , teek men fomtyds de platbollige

van die grootte , welke van buiten rosachtig

is: de roode valt kleiner zo wel als de langbol-

lige ; doch men heeft ook een witte platbolli-

ge 5 die fcherper is van reuk en fmaak , dan de

gewoone rosachtige» In tegendeel is 'er een

iangboliige witte Spaanfche üijen , die zo wei-

nig
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aig fcherpte heefc , dat menze byna raauw ^ als eeo V;

Appel 5 kan eeten ,• doch deeze maakt een byzon* '^^{'^^^

dere Soort uit , gelyk wy zullen zien. Hoofde
De Uijen komt meer onder de Spyzen , dan stuit,

onder de Geneesmiddelen , io aanmerking, Raauw
is zy gewoonlyk zo fcherp 3 dat menze niet

fchiilen en fnyden kan, zonder traanende Oo-
gen. Waar dit van daan kome is duïder; ter^

wyl fcherper diagen , gel^k de Peper , ja 'c

Euphorbium ^ gedampt wordende , dit oiec doen.

De fyne deelen moeten hier van een anderen

aart zyn , zelfs dan in de Knoflook. De Uijen

geeft, door Destillade, veel vlug Alkalyn Zout

en zeven agtfte parten Water. Boor 't kookea

vervliegt al die fcherpheid en de uitgeperüc

Wortel levert een aangenaamen Kost. Raauw,

zelfs, gebruikt men de kleine witte üijentjes of

Ajuin 5 met Smaak en nuttigheid , tot de Sala-

de , wier koelheid zy eenigerraaate verhelpen

en de Maag verfterken. Men weet , hoe de

Franfchen byzonder gefteld zyn op de Uijen,

ia.alle hunne Pottagiën. Dit wordt by andere

Natiën ook dikwils nagevolgd. Sommigen ceten-

ze raauw tot Brood , gelyk by ons de Boter

en Kaas gebruikt wordt. Van ouds heeft

men, aan 't Uijen -Sap, de kragten vanSteen-^

breekfog toegefchreeven. Gekneusd en met een

weinig Zouts , Azyn of Brandewyn opgelegd ,

zyn zy diendig tegen Brandingen of ook tot

het doen aanrypen van Gezwellen , inzonder*

beid om het kwaad uit te trekken, ngar men
O j wil 5

n. Deel, xn« Stv^i

i
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V, wil , wanneer 'er iets Venynigs fchuik. Gebra-
Afdeel,

(jgQ acht menze voor Borst- en Longe-Ziek-

HooFD ten, alsook voor Engbi)rftigen dienftig Ge*
«Tü^r kookt laxeeren zy en geeven een Stinkende Reuk

aan 't Water dat men loost.

,, Dat de gewoone Uijen ééne zy der Soor-

55 ten van Lookachtige Krui en , over wier ge-

,3 mis de Ifraelieten in de Woeftyn zo geweldig

5, treurden f*)bewyst, (zegt H/iSSELQUisT,)

3, het overvloedig gebruik en de uitneemendheid

5, derzelven in Egypte» Die 2e aldaar ooit ge-

3, geten heeft , zal bekennen moeten ^ dat ze

3, nergens op den Aardkloot beter vaKe. Zy is

„ niet fcherp [noch hard, maar zoet en zagt^

j, wordende hedendaags, in vieren gefneedea^

3, gebraden gegeten , met ftokjes gebraden

,5 Vleefch daar by ; 't welk de Turken ia E-

. j, gypte Keh(^b noemen , zynde by hun een zo

3, fmaakelyk Geregt , dat ik ze heb hoorea

5, wenfchen hetzelve ook in 't Paradys te zul-

3, len mogen genietené Een .dikke Bry van grof

5, gefneedea Uijens wordt 'er ook zeer dikwila

5, gekookt, zynde een der beste Spyzen , wel-

,5 ken ik ooit gegeten heb. De Knoflook komt

5, ook wel in de bereiding der Spyzen, maar

5^ die wordt 'er uit de Eilanden van den Ar*.

35 chi-

(*) Wy gedenken der Visfchen , die \vy in Egypten otn

niet aten i der Comcomineren cnde der Pompoenen , ende

^es tooks, ende der Ajuinen, ende des Knoplooks. Exod^

XI. VS. 5 De l^ulgatA heeft, igrri^ue et CepA 6» Alüa,
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j, chipel gebragt. Derhalve is 'c niet te den- V,

3, ken , dat de Israëlieten die bedoeld hebben. ^^^^^^^^

„ Maar Prey , by de Arabieret) Karrat ge- Hoofd-

5, genaamd , teelt men 'er genoe-zaa.ii, en de- stuk,

3^ zelve is in de Wintermaanden eene Lekker-

5, ny, niet allet-n voor gegoede Luiden , die

5, ze met gebraden Vleefoh , als Toefpyze

,

„ maar ook; voor 't Gemeen , dat dezelve

,5 raauw met Brood , ongemeen ftnaakelyk nut-

., tjgt" (t;.

(32J Look met een naakte hyna Rolronde xxxir.

Stengel^ Lancetvormige ongejteelde Bla- m^cI^

den en een getopt Kroontje. Geeibioe-

D<peze wordt hreedbladig Moly der Kruid-

kundigen , met geele Bloemen en deu |leuk

van Look , door J. B a u ii i n u s geheten.

Clüs lüs hadt, in de aanvang der voorgaan-

de Eeuw, de Bollen van de Fyreneen beko-

men. LiNN-^us past 'er den bynaam van

^0/31 op toe^ als ware het dat Kruid > 't welk

Dl.

(t) HASSELq. Rdze nacb TaUftlna. pag jgz.

(31) Aiitum !5capo nuda fabcylfndnco &c. jF/* XJ^s, 76-

AU. FoL. Rad fesfiliüu? Lanceolatis, HalLj, Opuic. 383,

All» N. 2ï« R, Lugdb. 3^. Moly t.atifol. luceum Odoie
AUii. C B. Fin. 75, Mcly flavo Flore. Swerti Flor, I.

T. fto. f. 2, Moly montanum latif. flivo flore Cv'S App»,

Moly !meum latifül. Batanicorum Allii odore.
J. C. FJji* II.
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r.
^^ D ï O s c OS I D E s met dien naam bedoeld heefc,*

IIL
' Ky ftelt de Groeiplaats in Hongarie , in 't Ve-

HooFUi roneefche by Montpellier en op de Pyreneen»-
STUK»

£jg i^ggj. QouAN, Dogthans^, maakt gqen ge-

\Mzli$zy^"^g, vao deeze Soort,

Zy heeft , volgens H a l ler , den Bol rond

en eijkeld, maar dubbeld volgens Cl üsiüs,

die ze by den Wortel van Standelkruid ver-

gelykt. De S'engel is een Voet; lang. De Bla-

den zyn als die van Lifch, Uit een kort Scheed-

je, dat fpits is, komt een Kroontje van dertig

Bloemen voort , geel van Kleur 3 byoa een

Duim breed , en derhalve van de grootften ia

dit Geflagt, De Meeldraadjes zyn enkqld:dq

Vrugt is driehoekig, pieramidaal.

XXXIV. (34.) Look met een naakte Stengel^ nieten:

tuilful''* g^y ^^^ ^^ Bladen , die Spürond en Bui*
Ajuin. j^ig zyn»

Deeze bepaaling onderfcheidt de zogenaamde

Lange Spaanfche Uïjen of Ajuin^ voorgemeld,

van de gewooce üijen , welke de Stengel veel

langer dao de Bladen heeft. Men noemt de-

zelve , die ook in de Maeshoven geteeld wordt

,

by oDs Su Jani Look^ \ü \ Fi:anfch Ciboules,

in

f34) ^llium scapo nudo adsquante Folia teretia Ventri-

cofa. GOUAN Momp, 169. GORT. Helg, 54. HALL, Opuse.

360. All. N» 13. i/. Clif, J36. R. Lu^d^^ 40. Cepa oblon-

ga» C. B^ Pir^ 71. DOD. Pfw;>/,ö87.Los. /f,i;o.



In \ Éngelfch St. Omers Onyons*. De Stengel V*

fe maar een Voet hoog, het Bloemhoofd wat^^Jl^*^^»

Icleiner en de Meeldraadjes zyn enkeld; dochgooro-

in Reuk en hoedanigheden komt deeze nage-sTuK.

Doeg met de gewoone üijen overeen. Alleen-

lyk moet men aanmerken, dat zy veel min-

der fcherpte heeft, als gezegd is. Misfchien

is van dien aart de zoete Ajuin, welke men

in de Levant teelt , en waar op de Turken zeer

verilingerd zyn ; hoewel men daar ook de ge-

woone platbollige Uijens heeft, zo Rauwolf

aantekent. Deeze worden 'er Bas/al genoemd.

Men teelt in de Tuinen van Egypte ook Prey

en Knoflook , volgens F o r s k a o h l , die by

Kairo een byzondere Soort aantrof, welke hy

noemt Look der Wüdernisfen, Deeze hadt ron-

de Stengbladen , Elsvormige Meeldraadjes en

een Zaaddraagend Kroontje, Zy was niet

groot (*>

C35) Look met een naakte Stengel ^ niet lan- xxxv.

ger dan de Bladen^ die rond Elsvormig s!uZ*
Draadachtig zyn* pra/um.

De

{*) AlUum Defertomm, Flor, jEgypt, Arah» p. 72.

Cs 5) AUium Scapo nudo adaequante Folia teretia Subala-

to-Fjliformia. H. Ups. 78. Gort. Bslg. 55. GOüAN Monsp:

IP9» H. Cliff. 136. R. Lugdb. 40. N. 3, All. Stam. fïajpl.

&c# HALU Opusc. 361» All» N. 14, Cepa Scapis Foliisqtie

$ttbulati9 &c. FL Susc» 254 , a8^, Cepa fe^ilis Juncifolk

p@=
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V. De vermaarde Tour KEF o RTj die de ÜÜ

ÏII^^*
jens , in een byzonder Geflagt , door de Pyp*

Öoofb- achtïge Bladen van de Look afzonderde 3 moest

STUK. daar ook het Êieslóok t'huis brengen, 't welk

anderszins veel meer naar de Knofl )ok gelykt.

De Franfcheo noemen het dikwils ook Cihoule y

zegt G o ö A N, de Engelfchen , volgens R a y ,

Cives of CMves. Veelen heblDenze , met B a u-

HiNUs, onder de Prey geteld en Bieshladigé

Sn^ ' Prey geheten of ook Wilde : want zy

Icomt wild voor in veele deelen van Eutopa^

Gesnerus vondtze op Rotfen , by LaufFen-

^urg, aan de Oevers van den Ryn^ Hal*
LER doorgaans in 't Alpifch Gebergte. Zelfs

is zy, zegt zyn Edé, aldaar in fommige Wei-

den zo gemeen 3 dat 'er de Smaak vafi het

Zuivel door bedorven wordt: weshalve hy ze

Voor een Plant der Alpen houdt» Men vindtze

op de dirooge Kalk -Rotfen van Oe'and ert

Göthland , en elders aan de Kust van Swee-

den, overvloedig.

Het gemeene Bieslook 3 dat men iü de Tui-

öen teelt , heeft van een Handbreed tot eeii

yoêc hoogte. De Bladen verfchillen vail de

Sten-'

pgretinU. TOURNf. In/f» 583. Töttüta fèéivam JuncJfolfumJ

C B, /*»« 71, Scbaenoprafiim» Do». Fmpt, 689. Lob /<?<

154. Porrutn Junceum. Munting &c, ^, Cepa Scapis For-

liisq tccetibus , Capitults pyramiditis. GmEL» Sib. I. p- 5p,

T. 15. f' ï. Cep-» paluftris alrisfima, BüXB. Cent, IV. p. 2^«

T. 4S. Gort. Iftgr^ 4p«
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Stengeltjes niet, die ronde Hoofdjes, van bleek V.

paarfche Bloempjes hebben , in een kort wit^^flj^^*

Bloemfcheedje. Het Zaadhuisje , dat Kegel- Hoof*d-'

rond, ftomp en driekleppig is, bevat zwarte ^tuk.

hoekige Zaaden^ De Wortel - Bolletjes , die

famengedrukt , lang en Ovaalachtig zyn , laa-

ten zig fplyten en hebben , zo wel als 'c Kruid ,

een fterken Lookreuk. Men gebruikt het één ,

zo wel als 't andere , op verfcheide manieren

in het Moes en tot Toefpyze i of ook io da

Sausfen, naar den Smaak des Lands. Het wordt

dikwils, allecnlyk om Appetyt te verwekken,

van foramigen voor den Eeten gekaauwd. De
Kuikentjes der Kalkoenen wordt het ook fya

gefneedfn , onder 't Aas gegeven»

Het is zo wel een overblyvend Kiuid , als

de andere Soorten van Look, kunnende, daar

zy eens geplant is , verfcheide Jaaren gefnee-

den worden , en het Loof groeit weder aan.

Dit heeft 'er den naam van Sny - Parey of

Sny - Ajuin aan doen geeven ; want de gewoo-

ne Uijen lydt diQ affnyding , zonder nadeel ,

niet» Ook zou de tamme Bieslook eenigszins

fchynen te verfchillen van de Wilde, die met

de punten der Blaadjes niet zodanig omge-

Icromd te voorfchyn komt ; maar dit verfchil

is klein. Zelfs behoort hier , zo de Heer Hal-
LER met den Ridder oordeelt , de Ajuin met
yonde Stengels en Bladen en pieramiedaale

Hoofdjes van den Heer Gmeiin, welke

door geheel Rusland en Sibqrie gemeen is

,

maar
IL DliL. XHf STUSf
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V, maar fomtyds zo groot voorkomt, dat Bux-
ArDEEL. g ^ ^j j^ dezelve allerJwogfte Moeras - j ĵuin ge-

Hoofd- tyteld heeft^ De hoogte verfchiit, zo Gme-
STUK. LiN aantekent, van een Span tot een El-

Je (*), De Bladen zyn wat langer dan de

Stengel, die dikwils aan den voet een violette

Kleur heeft. De Bloemea zyn of bleeker of

donkerer paarfch of wit, en hebben de punten

der Blaadjes uitgebreid ; 't welk men naauw-

lyks in andere Soorten aantreft. Ook geeft

dit een Klokvormige figuur aan dezeiven , die

genoegzaam byzonder eigen is aan deeze Soort

:

rerwyl de Bloemblaadjes doorgaans van elkan-

der afgefcheiden zyn in de overigen , of Knr «ps-

wyze gefloten. Linn^eüs, evenwel, hadt

bevoorens geoordecM , dat deeze Siberifchc tot

de Alpifche dunbladige Ajuin van Tournkfort

ce betrekken ware; maar het fchynt my toe,

dat dezelve hedendaags niet van de gewoone
onderfcheiden worde» Immers ook betrekt de

Heer DE Gorter dezelve tot de Bieslook,

die aan de Oevers van het ronde Eiland by
Petersburg overvloedig voorkwam

, gemeen^

]yk een half Eile hoog.

C ) Look

(*} Hy heeft hier , magKituiiné aimodum variat , nimU

rum inter dodrantalem y /esquicubitaltm et Ifiettliitalem -.'twelk

daar op uitkomt; dewyl Cuhitus , dat door (bmm/gen voor

een EUe genomen wordt , flegts de langte is van de Elle«

pyp of weinig meer dan een half EUe, gewoone maat.
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f ) Look met -een naakte Spikonde Stengel^ .V»

fiaif Rolrmde Bladen en Elsvormige^^\^^^^

Meeldraadjes. . HoaFD-
., , STUK.

Onder den byDaam van Siherïfche is thans Aiiium sU

deeze hier ingevoegd , die befchrebven wordt , siSch«.

^Is de Bladen half Rolrond^ eenigermaate ge-

fleufd en geenszins hoekig hebbende (*J ; de

Stengels Spilrond en laoger dan de Bladen
5

een getopt bloeijend Kroontje; de Bloemfchee-

de klein, Ëyrond , rappig ; Eyronde Bloem-

blaadjes, met eenftompeuithoeking, fpits^wit,

aan de kiel groenachtig : Elsvormige Meel-

draadjes die korter zyn : een Afchgraauw Vrugt-

beginzel en enkelde Stempel

(3Ö) Look met een naakte ^piïronde holle xxxvr.

Stengel^ Draadachtig Elsvormige Bladen^ Tenuup

m losfe Hoofdjes met weinige Bloemen*. Aiicrfyn*

ftc.

Dit is ook een Siberifch Kruid, dac eeni-

germaate naar de Bieslook gelykt, doch naauw-

lyks

( ) AlUum Scat)onado tereti , Fol. fomicylindricis , Stam.

Subulatis. Aiant» s^'i-'

C^) W5t dit 'er by, doe begryp ik niet » dewyl het niet

tot otiderfcheidfng dienen kan , van deeze , van de voor-

gaande of volj^ende Soort. ^

f36) Allium scapo nudo tereti inani , FolÜs Subulatis

FiUformibus i Cspltulis laxis p^ucifloiis. Qmel.» Sib, I. p<

SU T* I5» f. »i 3.
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V. lyks den Smaak of Reuk van Look of Uijea

^
ni^^*

heeft. Waarom aao hetzelve juist een holle

Hoofd- of ledige Stengel toegefchieeven worde, daar

STUK. de voorgaande Soorten die cok hol hebben en

de Bladen hier tevens hol zys , even als in de

voorigen : is my duifter. Immers dat dient tot

de Soortelyke onderfcheiding niet , en baart

zelfs verwarring. Doch L i n n ^k u s heeft dee-

ze bepaaling woordelyk van Gmeljn ont-

leend, die aanmerkt , dat het van de Veldmui-

aen of Rotten gegeten , en tot Wintervoorraad

verzameld worde. Zie hier 5 hoe hy het be-

fchryve.

Een zeer dun bleek Violet Wortelbolietje

,

dat met losfe Schillen is bekleed, geeft onder

dikke lange Vezelen , en boven holle buikige

Bladen uit, het Stengeltje met hunne Scheeden

een end wegs byna omvattetjde , en omtrent

zo lang als 't zelve* Het is groen , van een

Handbreed tot een Span hoog en zeer dun. üit

cene éénbladige puntige Schrede komen van zes

tot agt BJoemen , op Steekjes van ongevaareen

half Duim , byna knikkende , bleekrood en

Knopswyze bykans geflooten. Ieder Bloem be-

Haat uit zes dikke Blaadjes, met zes pieramie-

daale Meeldraadjes , welke flaauw paarfchach-

lig zyn , met geele Meelknopjes , volgens Stel-

"^LERUs, die in bedenken geeft , of het ook de

Portugaalfche Ajuin met Haairachüge Bladen^

zeer klein ^ een paarfchachtige Bloem hebbende,

van ToüRNEFoaT zou kunnen zyo»

(37)
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(37) Look met een naakte of byna geene Sten- V^

gel , knikkende Zaadhüujes en platte kant- ''^^^j?^*-

haairige Bladen. Hoofd-
stuk.

Zo de Look •Planten met fraaije Bloemen xxxyir*

den. naam van Mol'y verdieoen , gelyk Ray ci*«ki

wil , dan behoort zekerlyk hier dit Italiaan- ^[^'y;

fche Plantje , onder den bynaam vnn Laag Mo- kieintte^

$y. Het is de allerkleinfle Soort van Look,
woi^dende door Colümna, b^déokelyk^ voor

h Moly van Diqscorides aangezien. Het
heeft Bolletjes van grootte ajls Hazelnooren en

Grasachtige Bladen , op 't hoogfte een Voet

lang. Zo dra de Lugt zig , in 'c vroegfte

Voorjaar , ilegts een weinig ontlaat ^ dat in

Italië dikwils in Janu^ry gebeurt
^^ komt tus^

fcheo de Bladen een Blaasje uit dea Grond, dat

van zeven tot tien aari^ge geftcrade Bloempjes

uitgeeft 5 van binnen wit,, van buiten paarfcfi

of groenachtig. Het Vru^tbeginzei is met zes

Meeldraadjes omringd^ en wordt een Zaad-

huisje, zig tjederwaards krommende^ vangroot-

te als een Erwt , met zwarte hoekige Zaadjes.

De Reuk is als tusfchendieD ^ van Kool en Look
^

middelflagtig. . .

Van dit Gefiagt , hoe menigvuldig ook in

Soor«

(S7) Alllm Scapo nudo fubnullo , Capfulis cernuisj Fol. -

-planis ciliatJS. Moly kumiie Folio Gramlneo. C* B. Pin. 75^

RuoB. Elys. U. p ,.,165. f. 15» Chamae - Mo!y an Moly Dioscö*

Pa
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V. Soorten , vallen maar weinigen buiten de oude
Afdeel.

'^gj.gij^ i^ Europa en Afia zynze byna allen

HooFD' t'huis. Eene Soort , de Toverkragtige geby.
STUK, caamd , voert by één Autheur den naam van

Indifche en is door den Heer Bürmannus
onder de Indifche Planten opgetekend. Eene

andere , die den bynaam heeft van Ruigachtige

Look , p]aat,bfzyn Ed. , doch met geen zeker-

heid, onder de Kaapfche Planten. In Noord-

Amerika valt, volgens GRONoviTJs,de Das«

Look voorgemeld en die zeer Hinkende, welke

den bynaam vzv Kanadafche voert.

Thans gaan wy over tot een Geflagt van Bol-

planten , welks aangenaame Geur wel ras dien

affchuwelykea Reuk zal doen vergeeten ; naa-

melyk

L I L I ü M. Lelie.

Het cnderfcheidt zig door een Klokvormi-

ge Bloem van zes Bladen, met eene Honig-

voerende Streep overlaogs; het Zaadhuisje de

Klepjes met getraliede Haairtjes famengevoegd

hebbende. Daar komen in voor, de volgende

Soorten.

i^ (i) Lelie met verfpreide Bladen en Klokvor-

9lh!m'^
wa^gff Bloemen , die van binnen glad zyn.

Die

(i) Liiittm HoU iparfis, Coroll. Camp;ï«ttl«ti5» lintus gla-

Witte.
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Dit zyn de geweone Witte Leliën ; de He- V;

mmcallis der Latynen en Grieken. Men noemt- ^'j^j^**'

ze in 't Italiaanfch Giglio , in 't HoogduitfchHooFD»

Gilgm y in 't Engelfch Lf/i)/ , in 't P'ranfchsTUK.

L'^s of Lis, De Latynfche naam Lilium is

van den Griekfchen Leirion afkomftig C*J. In

Palellina als ook in Syrië groeijen zy aan de

Zeekust wild , doch in Arabie worden zy op

de middelfte dcelen der Bergen aangekweekt»

Men houdtze als een aangenaame en fierlyke

Bloemplant 5 door geheel Europa , gelyk by

onsy in de Tuinen.

De Geftalte is iedereen bekend , doch niet

zo zeer de Verfchcidenheden. ., De gewoone

hebben de Bloemen , als zy open gaan, op-

v^aards gekeerd en deeze komen geheel ^wic

voor,

bris. Syji* Nat. XII. Gen. 40*. f^eg. XIII. Gon. 4lo. p.

z6t» Mat, Med. 173. H, Ckff^ 120. Ups, 80. R» Lugdk*

30. Gron- Oriënt» iQj. Liliutn albufQ Floie eredo vulgate.

C, B. Pin, 76. Lilium candidum. DOD. Pempt. 197* fi^

Liliutn album Flor. depcndentibus f. peregrinum. C, 8. Pin,

7*5. y^ Lilium CjuIc plano compresfo. Gron. Oriënt» loS,

Lilii aibi pulchii cc ignoti fpecies. C. B. Pin, 76, Martagon

album , Liliutn candidum Eyzantinum» Lois. Je, i^s.Wein-

MANN. Kruidb Pi. N- 65 j. Lett. a.

(f-) Dit woord Leirion heeft , v/el is waar, by de Grie*

ken ook de Narcisfen betekend en de Lelie wordt Krinon

genoemd, by Theophrastüs en alle de laateren ; doch

men kan , niettemin , aan de gedagta afleiding , dewyl Lei-

vion by de Ouden ook de Lelie Dccskend heeft , geenszins

twyfelen. Plinius verzekert , dat het Leirion van THEO;

PHRASTUS het Lirium of Lilium der Latyi^en zy,

p « '1 -17 7/ Os ^bii

XL Deel. XIL stuk.



V. voor 5 of met roodachtige Streepen ot gevhkt*
^FDEEL. Q^^ 2yn 'qt dubbclde witte Leliën, met gtoo-,

Hoof'd- ter en kleiner Bloem. Maar geheel byzondeir

STUK. 2yn die met Rederhangende Bloemen , Üit-

heemfche Lelie of Sultan Samhach gecaamdo

Men noemtze Zcinibak in de Ooflerfche Lan-

den. Derzelver Stengen zyn, volgens Clu-
sius, fchraalder, mee minder en kleiner Bla-

den bezet , de Bloemen vallen ook kleiner

,

doch zo welriekende als die der gewoone witte

Leliéc, Den Wortel -Bol hebben zy fomtyds

zo ' groot , dat men dien naauwlyks mee de

beide Handen omvatten kan. Deeze komcB

dikwils voor met platte Stengels , welke zeer

breed en hoog en zeer Blocmryk zyn, Lobel
hadc aan zulk een Stengel van eens Mans lang°

tfe, èii een Handpalm breed , tweehonderd en

meer. Sneeuwwitte en zoetruikecde Bloemen ,

waargenomen* Men verkooptze te Aleppo op

de gtoote Marktplaats ^gelyk hier op de Bioem-

markt de witte Leliën.

Van ouJs weidt de Lelie Roos van Juno ge-

heten, als uit derzelver Zog gefprooten zynde.

Men achtze niet alleen om haare fchoonheid^

welke de pragt der Koninglyke Gewaaden van

Salomo te boven ging, en om den aange-

Baamen Reuk, dien Lobel GodJyk noemt;,

maar ook om de geneezende kragt. De Wor-

tels, Bladen en Bloemen, zyn altemaal vaa

eene verzagtend^ hoedanigheid , en dienen uit-

i^endig zo wel ten di^n einde , als tot rypmaa
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JviDg van Gezwellen , inzonderheid de Wortels» V.

Dé Bloemen zet men in Olie , die daar van w^l-
^^i^]*^*

ïiekende en tevens Balfamiek wordu Zy zyn, Hoofd-'

zo wel als de Bladen, bitterachtig van Smaak. stuk*.

Lelie- Bollen, onder de Afch gebraden, zyn tot

Pappen dienftïg. Met het ultgeperfte Sap , ia

het Deeg van Brood gemengd ^ zou de Water-

zugt genezen zyn.

(2) Lelie met verfpreide Bladen en Klokvpr^ lu

mige opjtaande Bloemen y die van binnen i^ifêrum.^

*

rUUW zyn.
ende^^^"

Gemeenlyk worden deeze Roode Leliën ge-

noemd , hoewel zy uit den paarfchen Saffraan-

kleurig zyn* De Groeiplaats is in Italië, Oost*

enryk , Siberië , zegt L ï n n -ffi ü s» Waarom
zyn Ed. 'er de Levant niet byvoege, terwyl

R AU WOLF ze by Gerar groeijende gevonden

heeft, is vreemd» Door geheel Europa, byna,

houdt menze als Bloemplanten in de Tuinen,

wel-

(z'y Lilium Fol, fparfis, Coroll. campanulatïs creftis , intus

fcabris. H. Cliff» 12©. Ups, 80. K. Lugdk 31. Gmel. 5»/&.

I. p. 41. Gron. Oriënt^ 104. Liliuiii purpureo - croceutn ma-

jus* C. B. Pi«. 76. ^ Flore p!eno. y^ Minas. IHd S, Li"

lium purpureum. DOD, Pempt» i^%. Martagon Chymiftamm»

Lob. k. 564. Lilium phaeniceum* C. B. Pin. 77. g, hil»

Bulbifemtn latifolium majas 3. Lil. Bulbif. anguftifoiium n^^

Minus, $. incanum. Ibtd. Lilium purpur. tsrtium. Dod.
Fempt» 19P,. Liliuai ciuentum Bvibos gerens &g* .XaB* Ic*

UU
, ,

P4
II. DSHL. XIl. STUK*
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V. welken zy ook niet «weiiaig verfieren. By de
A?DEBL. pranfchen wordenze genoemd Ui Orangé^ hy

HooFB» cie Engelfchen Red purple Lilly ^ in 't Hoog-

iTVK.- duitfch Goldgilgen, dat is Goud-Lely. Mea
wil dat het de Bulbus cruentus van Hippo-
CRATES zy en de Hem$rocalUs of Wilde Le-

ly van Dioscorides. Lob el noemtze de

Martag07i dex Alchymisten , en dienaamfcbynt.

in 't byzonder aan de roode Leliën te behoo-

ren.

't Gewas verfcbilt aanmerkclyk van dat der

Witte Leliën , zynde laager , met de Bladea

langer 3 Ityver , donkergroen en byna regthoe-

kig eenigermaate Kranswyze aan de Steng ge-

plaatst 5 die zig boven Kroontjeswys* verdeelt

In verfeheide Bloemfteelen» Dus heefc men
ze met grooter , kleiner , met enkelde of vol-

bladige Bloemen , die fomtyds bleeker , fomtyds

hooger Oranje of Bloedrood zyn» Op deeze

Leliën , welke ia Italië de Akkers en Veldei^

vcrfieren, wordt door de Latynfche Digters',

ond'ér den naam van roode Hyacinihen, ge-

zinfpeeld (*), Maar het zonderlingfte is, dat

dezeivea ,
gelyk weinig andere Planten , fom-<

tyds

C^) Uit het Bloed van den Jongeling Hyacinthus , met

ApollQ, fpeelende gekwetst geraakt, zoudenze geTpiootenzynj

want OviDiüS ztgt , Metam, lo.

Ecce Cruor, qui fufiis humo fignaverat Herfeas,

* Definit erffe Cmor, Tyrioque nitcntior oeftro

ïlos otituc, formamque capit quam Lilia, G. non

furputeus coloc his, Argenteits e&i^c in illis.



ofBolplawten; SïSS

tyds Bolletjes of Klifiers draagen in de Oxels VS '

der bovenfte Bladen en der Bloemfteelen, als^'^j?^'

wanneer de Vrugt gemeenlyk misdraagt» Dee- hoofd^

ze Bolletjes gaapen Schubswyze, en vallen ryp^^u^.

wordende zwartachtig af, waar na zy Wor^
teltjes fchieten en nieuwe Planten voortbrenp:en*

Van deezen aart zyn 'er met breeder of met

fmaller, als ook met grysachcige Bladen,- met

grootcr, kleiner, meer of minder talrylce Klis-

ters ; als ook met zydtakjes , uit de Kroon

fchietende , die met veele Klisters bezet zyn.

De Bloemen van deeze zyn insgelyks hoogei?

of bleeker rood. Voor 't overige komen deeze

roode Leliën , wat de Bollen aangaat en derzel-

ver hoedajiigheden , met de witte overeen.

/McD vindt in Switzerland de Witte en Roode

Leliën, op Bergachtige plaatfen, wild, zo wel

als in Pfovence en in Ooftenryk. Wat Siberië

aangaat , aldaar komen de Roode in alle baare

gemelde Verfcheidenheden j beooüen de Riviet

ƒ Jenifea tot aan de Zee, overvloedig voor, zegt

GMELiN,die 'er dus van fchryfC;

„ In de wilde Plant heb ik de Bloemen nooit

5, het getal van vier zien overtreffen. Dikwüs

„ komenze eenzaam , ook wel twee of drie ,

5, altoos uit den top der Stengel , als uit een

„ middelpunt voort* Dezelve is of weinig

„ of zeer fterk gehoekt , by den Grondrood of

„ groen met roode Stippen, De Bladen heb-

,, ben aan de kanten een witte Wolligheidj

P ^ 55i
en

XL DSBL. Xn» STÜS.
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Ve „ en ftaan doorgaans ovérhoeks , vier of vy£

'^^m^^' a» by <?lkander aan den top. Daar zyn 'er met.

HooFi)- ., bieeder Bladen , die hooger groeijen , ea

SIUK» „ met fmaller Bladen , die laager blyven ; welkQ

5, laatften de Bloemea rood of geel hebben*

,, Deeze VerfcheideBheden kamen in verfchil-

j, lende Landftreeken voor. De Wortels of

35 Bollen zyn, gelyk die der overige Leliën ^by

^, de Rusfl o eü Tartaaren tot Spyze in gebruik.

3, *Zy kookenze in Melk of braadenze onder de

„ Afch 3 en noemenze Sarana^ doch onder-

,5 fcheidenze tevens, met oyzondere naaraen,

,> wegens de witheid en fchubbigbeid der BoK

»

III.

Pompo-
ftiunt,

Smalbla'

dige.

len,"

Cs) Lelie i^et verfpreide Ehvormige Bladen

en omgeboogen Bloemen , de Blaadjes om-*

gekruld.

Op de Pyreneefche Bergen, als ook in Sibe-

lie, komt deeze voor, zegt Linn^üs, die

de Bladen Liniaal, fpits , driekantig, gefleufd,

verfpreid en de Spleet van 't Honigbakje zeer

ge-

(3^ Lilium Fpl. fparfis Sabulatis, Flor. leflexis, CoroU*

levolatis. Hert, Ciiff, 120. Ups^ 81. R. Lugdb. 31. MiLL.

JDia. T. 16S. f. X. Lilium Rad. tunicata, Fol. fparfis &c.

Gmel. Sib. ï. p. 42, Lilium rubrum anguftifoliara. C. B^^

Tin 78. Lilium rubrum praecox» CL"S. ^ifi' !• p. i53' üJ»

Lilium miniatum odoratura anguftifolium. RuDB. Eiys» lU

!> 176* f, J, y. Lilium brevi & Giamineo foiiis. C* B»

J^iityJ9*
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getand heeft. Gmelin merkt aan, dat zy in V;

^iberie op de zelfde plaatfen groeit, als de ge-^^j^^*-'

zegde roode Leliën en met den zelfden naam hoofd*

genoemd wordt, verftrekkende de Bollen ook stuk,

tot Spyze. Zy verfchilt *er grootelyks van
,

zo door de fynheid der Bladen als door de fi*

guur der Eloem , behoorende tot onze Krul*

Lelim , en Menie - rood zynde van Kleur. Zy
heeft den Wortel -Bol met Rokken bekleed,

niet Schubbig noch getand» De Styl is zes-

hoekig en groen , maar de Meeldraadjes en

Knopjes verfchillen weinig van de Bloem. De
Stengpl, die ligt van den Bol afgaat j is rond

*en glad, witachtig groen, van een Span toteeq

Elle hoog. De Bladen zyn twee Duimen lang

eo één Linie breed , glad en hoog groen. In

getal van Bloemen verandert zy , zegt zyn Ed ,

grootelyks , die fomtyds agt of tien , doch ook

wel maar één op de Stengel voorkomen. Dit

komt echter niet by het verfchil der aangehaalde

Verfcheidenheden ; want daar de eerstgemelde

van C Lü s I u s maar één , twee of drie Bloe-

men hadt, droeg 'er, die met korte Grasachti-

ge Bladen , fomtyds wel over de dertig en tot

by de vyftig op ééne Stengel , maar dan wa&

dezelve plat ;
gelyk die menigvuldigheid ook ia

de witte Leliën by een mïsgewas plaats heeft.

Pe zodanigen worden Martagon Pomponii by

hem getyteld p).

(*) Zie Weinmanns Kruidboek , Plaat N. ^$9 » fi<^o.

E U, p££L. XII. Slt^JS.
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V. De aangehaa-de , op deeze Soort , uk het
Afdesl. y^Q^^ van M i LLE K , heeft groote Schubbige

Hoofd Bolwortels , en eene Steng van drie Voeten

§TüE. hoogte, zynde thans, zo deez' aanmerkt, in dq

Engelfche Tuinen vry gemeen en bloeijende

een ^;rQOt gedeelte van den Zomer, 't Blykq

klaar 5 dat dezelve, fchoon in fynheid der Bla-

den overeenkom (tig , van de gedagte van Gme-
L5N verfchillende zy , en 't is zonderling, dat

MiLLER ze verwan e met de volgende*

IV. (4J Lelie jnet verfpreide Lancetvormige Bta*

cuic^do- ^^^ * omgeboogen Bloemen, en omgekruld'^

Bloemblaadjes^.mcum.
Rcode

Kïui-Lclie»

Üit Perlie zou deeze , die van overlang m
de Bloemtuinen reeds gemeen is , afkomftig

zyn 5 of van Konftantinopoien. Elders flelc

LiNNiEOS de Groeiplaats in Afïe en op de

Pyreneen. Na juist twee Eeuwen geleeden;

kreeg de wydberoemde Clusiüs het Zaad

op, dat hy van Konftantinopolen hadt ontvan*

gen, veel naar dat der Wilde Leliën gelyken-

de.

^4) Liiiutn Fol fparfis Lanceolatis , Florlbus reflexis &c.

H, Cliff, I20. Ups 81 R. Lugdb^ 31. Liliuin ayaantinum

JMiniatum C. B Pin* 78 Clüs Hifi. I p» ?3i, Heraeïo-

callis Cljalcedöjiica toB. k. 169. Liüatn fylv. alterum.

DOD. Pempt 202
fi^

Liliuin Byzantinum miniatmn poJyan»

thos ^^ Lil. purp fang. 4ore reflexo. Hemerocallis By«r

zantina. Lob. ic. i<ii>, JLiliam mbiam Ziifeiiaic, Cjlü%
Fmn> p. ijj, 134.
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dé. Ömtrcnc dien tyd waren de Bollen van afbjèeL*

K^nftancinopolen te Weenen eerst gebragt en UI.

llrekten , door haare fraaije Bloemen , tot ver- ^^^^'
maak der Dames. ïd Karniolie, anders de Krain

genaamd, by den Golf van Venetië, en om-

flreeks Idria ,
groeijen zy natuurlyk op veele

Bergen , 't zy bloot of in Bosfchen , zo Doktor

ScopoLi verhaalt, die ze aldus befchryfr ( *J,

3, De Bol is wit; de Stengel een EUe hoog,

„ glad, rond. De Bladen zyn verfpreid , zo

5, lang als de middel- Vinger , Lancetvormig

,

„ van boven glad , van onderen aan de even-

^, wydige Ribben ruig , famecgehoopt. Toe

5, drie Bioemfteelen geeft zyuit, langer dan

„ de Bladen , naakt. De Bloem is Menie-

5, kleur , grooter dan de Martagon , met de

3, Blaadjes , beneden 't midden ^ door een zwar-

„ te ruuwheid Schurftig, de Tippen Wollig,

„ omgeflagen, van langte als het onderftaande

^, Blad, van agterenen beurtlings nederwaards

„ èultig en aan den voet getand. De Meel-

3, draadjes geelachtig groen : de Knopjes gevuld

-^ met een Meniekleurig Stuifmeel,"

/ Dus verre de geleerde Heer ScopoLi ;

wiens byzonderheden ik twyfel of men allen

zal kunnen nagaan is deeze fierlyke Krul Le-

liën; waar van Clüsius in 't gezegde jaar

^579> in 't eerite maar één, vervolgens vier en

ein-

() Flora Cürnkl, p, zis^

iJU DJl£W XII* «TU»>^
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V* eiodelyk .zes Bloemen uit den top der Stengel
'Apdeel. ]^YeQg, verfcheide Dames te Weenen hadden

Hoo?V '^r> fchryfchy, op 'cho-^gfte maar drie beko-

STUK» iliën en de Edele Heer Brancion, te Me-
chelen , die ééne Bol prefent hadt , kreeg daar

van Jaarlyks maar ééne Bloem. Zeker Heer

D I LF o ia 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-

nen te zyn en Veelbloemige Planten.

Wat den naam aangaat , in 't gemelde

en de volgende Jaaren werden verfcheic'é

EoUen uit de Tuinen by Konflantinopolen

herwaards overgebragc, onder den naam vrn

Zufiniare l gelyk ook bevoorens , toen hy

zfg te Weenen bevondt, het £aad was ge-

tekend geweest : doch hy vernam , dat deeze

fchooüe Bloem van fommigen Corona di Re, dat

as Konings Kroon , genoemd werde* Anderen

gaven 'er den naam aan van Köufl:antinof)oli»

taanfche Martagon» Thaiis weet men dat .'er

aanmerkelyke VerfchoJdenhedeo van voorko-

men , met hooger en bleeker roode , of ook
^ met geele Bloemen , die met roode Stippen

gevlakt zyn of geheel ongevlakt*

Als een weezectlyk verfchii , met de voor-

gaande en volgende Soort , merkt de Ridder

aan ^ dat de Tros voor het bloeijen naauwlyks

. gekromd is en de Stengel tot boven toe met,

<iigfe
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digt getropte Bladen bekleed, die naar ^et^^^^^^

Loof van witte Leliën gelyken.
jjl^

HOOFD-

Cs) Lelie met verfpreide Lancetvormige Bla- stuk.

derii de Bloemen in een takkige Pieramiede ^
v^^

pefchikt. oms^ehoogen^met omgekrulde Bloem- fuplrtZ.
° ,. Pragtige.

Uaadjes. :

In NooiPd- Amerika groeit deeze, door Ca-

T E s B Y af^iebeeld » onder den naam van Ka-

mdafche Martagon of Krul- Lelie ^ met eef^e

geele geftippelde Bloem. Het zou de zelfde

zyn 5 waar van de beroemde Trew de Af-

beelding geeft , onder den naam van ,, Veel-

s, bloemige Lelie met verfpreide Bladen , de

Bloemen omgeboogen, met een Goudgeelen

bodem, een Oranjekleurigen zoomofiand,

, zwart geftippeld; de Bloem deeltjes met één

y, Blaadje voorzien*" Zyn Ed. merkt aan, dat

dezelve in grootte der Bloemen , in figuur en

kleur, overeenkome met die, welke by Mil-

le R genoemd wordt 5 Groote gevlakte Kana^

dafche Martagon , met langere Bladen. Maar

derzelver Steekjes , zegt by, hebben twee

Bladen , en deeze is bovendien io getal van

Blpemen, hoogte der Stengels en pieramiedaa-

ie

'

ff) JAlium Fol. fparfis Lanceohtls., Flor. Raijiofo. Pyra-

midatis &c. Mill. Di^, N. 8. Lil. Fol. fparfis iBuItiflctum

'écc TBBw- Ehret, p. 2. T. ift» Lil. f. Martagon Caj^denfe

,

tloie lutcopunaato. CAiBSB, Cau II. p. S^» T. 5ö»

U^ P£»£.» XXI. STUK*



^4ó 2 K S M A N N I O E L E L ï Ë*

V. Ie figuur, uitmuntende. ïot verder verklaaring
Afdeel

j^^g^j. ehret zelf daar van het volgende

Hoofd verhaald»

«TUK,
^^ Deexe Lelie bloeide voor de eerfté maal

3, in de ryk geftofFeerde Tuin van P. C o l-

5, LiNsON , dien voortreflyken Kruidminnerj

^, waar ik ze heb afgetekend. Zy was opge-

5, groeid tot de hoogte van zes en e^n halven

^, Voet, uiet een zeer fraaijc paarfche Kegel-

,^ achtige Stengel, die van onderen tot den

,^ top overal , in 't ronde , Bladen uitgaf» Dee-

„ ze Plant is, zo veel ik weet, nog niet be-'

„ fchreeven of afgebeeld. Haar Moederland

3, is Penfylvanie, gelyk my de zeer vermaar-

„ de Gronoviüs heeft verwittigd, die ook

,, verzogt zynde de gegeven befchryving heeft

5, toegeftaan."

Hier kan niet t'huis gèbragt worden de Mar'

tagüfi met Goudkleurige Bloemen , die met fier-

lyke paarfche Vlakken fraay getekend zyn , op

ieder Stengel maar ééne Bloem en fomtyds

meer, van Cl At ton waargenomen , welke op

Moerasfige plaatfen in Virginie bloeit, zynde

de Martagon met omgeboogen Bloemen ^ uit

den geelen rood , met paarfche Vlakken van

Banister, eu de Lelie of Martagon van

Kanada, met een geele geftippelde Bloem (>

(6) Le^

' (*) "^CAi, Kég, JFar. CATZSB. Car. I. p. S«. CUkW
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%6) Lelie W2eï gekrmste Bladen en omgeioogen ^•

Bloemen^ de Blaadjes omgekruld^
AFDiKi::^

111»

_ HOOFD^
Aan QQeZQ geeft onze Kidder ^en bynaarhsTUK,

van Martagon^ misfchien , om dat M a t t h i o» yi-

l:.os zegt, dat dezelve van de Chymisteü , inMaltagcni

Jtalie., Martagon genoemd worde. De Q-oei-i^gijg^**^^

plaats "is op de Gebergten der middelde dee*

len van Europa viy algemeen. Zy komt over-

vloedig door geheel Siberië , tot in de alter-

ooftciykfte deelen ^ zo op opène Velden, als

'aan de kanten der Bosfchen , in yle Berkea*
hout-Plantagiën en op Steenlge gronden voor»
Men noemtze ook Saram , en gebruikt de Bol-

len insgelyks , maar tot iecn Spyze van gerin-
ger Smaak. In Swirzerland is zy niet alleen

omftreeks Geoeve , maar cp alle BeS-gveldcn
én in alle Bosfchen zeer gemeen.

Men noemtze Breedbladige Berg - Lelie ^ en
gemeenlyk Krul "Lelie , waar van het de be-
kendfte Soort is , in de Eufopifche Bloemho-
ven. Sommigen nöemeiize ook Lelietjes van
Kalvarie. Zy heeft een digt fchubbigen Saffraan-
geelen Bolwortel. De Stengel , welke een Elle

en

fS) UUum Fol. verdcilia!is , Floribus ïeflezis &C; ü^ Qifl
Ï20. Ups, %t. Gmel SiK I. p. 44, R. luf^dh II. UU
mot. leflexis montanum. C. B. Pin, 77. Lilmm fylvreftre»

J)OD. Pempu ioi. Lilium montanum. Lob. Ic, 168. Hall.
Belv. inchoat. II. p. ng. ^^ U\. fjo,^ ^^^^^^ ^j^^^^^ ^^J
lutura. C. B» Pin. 73.

lï^DEBt. XiJ* STUK. >v.,-^ >-..,«•
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V* en hooger opfchiet, is bezet mee önvolkomeö
AtüBEh

i<;ransjes van drie toüvyf Bladen, doch enkeld

Hoofd- san 'c bovenile , die hard zyn en gefteeJd ,

STUK. breed LancetvoriTiig. De top is gekroond met
hangende Bloemen , fomtyds tot by 'dé twin-

t3g> gen^cenlyk witachtig Roozekleur met Bloed-

" kleurige Vlakjes gefprenkeld. Hoe die in 't

open gaan van figuur en Kleur veranderen. 3

zal ieder Liefhebber der Bloemen bekend zyn»

Men heeftze met roede , met Vleefchkleurige
' paarfche ^ en met zuiver witte Bloemen. Zy
valt bok hooi^er of laager en fomtyds riiig van

"Blad. De Vrugt, die zeshoekig is gelyk in an-

dere Leliën , bevat, volgens de Waarnéeming

'van ScopoLi^ tot vyftig Zaaden in ieder

'Hokje (*> ,

'''Wegens de geele Bollen noemen de Duit-

fchers deeze Krul = Leliën Goldwurtz ^ dat is

Goodwoatel, en Turckifcher Bund; voor welke

iaatde benaamiog misfchien niet meer reden is,

dan voor die zo algemeen gebruiklyke van

'^Martagon, Zo 'er in de omgekrulde üguur

'öer Bloemen iets ware, dat dezelve naar een

'Werktuig der 'Chyraisten deedt gelyken, dan

'zou immers die naam op de voor befchreeve-

ne Roode Lelie niet toepasfelyk zyn. Tot de

Hemerocallis van Dioscoridés fchynt men
•deezé KruU Lelie nader te kunnen betrekken

.
dan

(*} zie eeïiJgcVerfcheidenheden van deeze Krul •Leliën, ia
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(dan de gemeene Witte , doch niet nader dan ^»
.

,

dé Roode of SafFraankiearige Leliën , voorge- ^^^^^^

ifleld. HooFD-
•^. • •:•-' ^' -> STUK.

if7) Lelie Iwei gekranjle Bladen en omgeboögen vir^

Bloemen , cffe omgekruld Klokvormïg s}!». Canaden/s.

ïn 't byzonder voert deeze den bynaam van

Kmadafche , óm dat zy by de Aucheuren dus

is getyteld en dat menze , in Vrankryk, de

Martagon van Kahada noemt. C>itesby
z^t, darde Bloemen niet ömgeboogen zyn ;

*
• ^

doch niet' to^- dien trap a^s in de Krul-Leh'ën

zal by zeggen willen^ Naar die der Róóde -i•'*'^^"1*.

Leliën gelyken zy veel , en hebben eene Kiok^
'"^

vormigé üguur , nederwaards baogendei Dé
kleur is geelv met zwarte Vlakken van biiinen

gefpikkeld. Thanis zegt LiNK/aus, dat de

Bloemblaadjes, even als in de Martagon , om-
gekruld zyn, 't T^eik tegen het gezegde eo te.'"

geïi de Afbeeldingen llrydt. De Bladen, voeg^

j^yii Édi 'er by , zya gekraüst ea drieHree-

Zou

f7) LUsuéfoL vertkillatJs , Flor. reflexis , Coroliis re-

voluto - Campanulatis» Mant, i6^. LiU ssiguftifollum, flore

flavo macuUs nigns diflindo. TOü»nf. Inji. ^yu BAtia.

R&r:^j%, T, \'zi. Lil. Martagon Canadeuiè maculaiura»

Mor. H'/?. n. p. 408. S. 4 T. 20 f 5)4 RÜDB. Elys 1,

ip. i77« f 5. UI. f. Martagon Canad. ïlor» magn. fiivis non

reflexis. Catesb» Car. nu p* n T. it.
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V» Zou het ook die kunnen zyn, welke Cl AY*

^^^llï!'*
'^^^ noemt 5 Lelie met een SafFr^ankleurige

Hoofd. Bloem, die met bruine Vlakken van binnen is

STUK* getekend ; de Bloemblaadjes by den oirfprong

fmal ; de Bladen langwerpig Lancetvormig ,

vier of vyf aan. de Knietjes Kranswvze ge-

plaatst? Deeze bloeide in de Westelyke Bos*

fchen en Valeijen nevens de Gebergten , in

Karolina (^), Ik vind die thans t*huis gebragÊ

tot de volgende Soorté

T^rJ* (8) helle fnetgekranfle Bladen en overendftaan"

Thiudei^ de Bloemen, die Klokvormigzyn; de Bloem"

^^PbUadel- ^^^adjes genageld.

^hifehe.

Deeze is afgebeeld doordenfchranderenMiL^

LERüs , wien de Bollen gezonden waren door

den Heer BarTraM, van Philadelphia in

Penfylvaöie , die ze aldaar groeijendé hadt ge-

vonden. Grootelyks onderfchcidt 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

i"^) Liliutn Foï. Lanceolato oblongis, faperiotibus veftU

cVliatis , infefioribus fparfis ; CorollS Campanulata ; Peta-

lis pundlatis. Gron. ^irg. ji. Lil. Carobnianum , Flore

Croceo punétato, VetAls longiojibiis et anguftioribus* CA-

TESB. CaroL lï. T. SS.

. (8) LUiam Fol. verticillatis , Floribos ereftis , Corolla

CarapanuIatS &c. Lil. FoL verticillatis brevibus &g. Mill*

I)i£i, T, 165» f« I. ÓTESB» Car, H. p. y8, T. 5*.

i
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Kleur is hoog paarfch , zegt hy, met donkere V;

Vlakken naar 't midden* Hy hadt de Stengel
i^i/""

één en een vierde Voet hoog gezien met twee Hoofd*

Bloemen. «^"s*
^

(9) Lelie met gekranste Bladen en overend ^}^-

fiaande Bloemen . die Klokvormig zyn; de^^'^rnfchau

J^loemhlaadjes ongenageld^ Kalfchat.
jkaafe»

De gezegde byzonderheid onderfcheidt voor^

paamelyk deeze , die tot de Planten van Kam-
fchatka , op den Noordoosthoek van Siberië,

tjehoort , dpch ook in Kacada fchynt gevonden

te zyn» Het Loof komt veel met de gemee»

ne Krul - Leliën overeen : want de Stengel is be^

zet met Kransjes van Lancecvormige Blaadjes

,

gelyk xxi dp voorgaande , maar deeze heeft de

Bloembladen Eyrond en ftomp, anderszins ook

paarfchachtig van Kleur.

Pe Heer Thunberg hadt in Japan eene x.

Lelie verzameld en overgezonden met den
^^^^'JJ'^^j;^^

bynaam van Japanfche* Dezelve heeft de Bla- plaat

den nkt Kranswyze , noch verfpreid , maar Fig. L
overhoeks geplaatst aan een ronde Steng, wel-

ke boven lang ongebladerd fchynt uit te loo*

pen in één e Bloem , die de figuur heeft der

gewoone witie Leliën. De Vrugtmaakende

deelen verfchillen ook weinig daar van. In

de

f9) Lilium Foh verticill. Flor. ereffcis , Coroll» Campanu»

lati , Petalis fesfilibus. Am^ Acad. LU p. Jfl»

Q3
11.01EL. zn. sivKi '

f
'

ü
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V. de Bladen is dit byzonders , dat zy blykbaar^,
^FDEEi.

2yj^ gefleeld zvn, 't welk niet voorkomt in eeni=.

Hoofd- ge der befchreevene Soorten. De Steekjes zyn

IWü2?. een Kwartier Duims iarg. De Bladen hebben

een volmaakt Laiicetvormige üguur , met drie

of vyf Ribben overlangs ^ 'zynde ongevaar een,

half Voet lang en drie Kwartier Duims op ^t

breedite. Van boven fchynen zydonkerer groen

en rauw , van onderen ligter glanzig en eeni-

germaate Zilverachtig te zyn geweest. De Kleur

der Bloem is geelachtig. Nog een andere Lelie

heeft zyn Ed. aldaar geplukt , die la^nger en

fmaller dan de gewoone Leliën , doch ook wie

Van Kleur was en een weiDig krom , gelyk de-,

zelve in myoe Afbeelding ^PJ» LXXXIi. Fig,

ft 3 eenigszins verkleiod vercoond wordt^ zynde.

4eeze Lelie -Bloem 3 in i:iiyo Exemplaar > volle

yyf Duimen lang,

ji Ui: F il I T ï L L A R I A» Kievitsbloem»

Een Klokvörmige Bloem , é\e zesbladig is
,^

en boven de Nagels een Honigvoerende Hollig-

heid htefi (*), met de Meeldraadjes v^n langte

ais de> Bloem; üvekc tot onderfcheiding van dit

Geflagt, waar in, behalve de gewoone Kievits»

Bloemen , verfcheide andere Bloemplanten ver-

gat zyn, als volgt. - (i)

(*) Stfpra TJn^Ms CuvUa;e NeBariféra. Dit hovm zal men,

VCEÖas;^ moeten ten ojzigt van d^n, Voet der Bloem, die ne-

4erhangÊ : des hei eigentlyk ender zou moeten zyn. Aan '%

^pfd der j^lasfe ftaat, iafif^v^^ Ke^ariferS ovatie
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(i) Kievitsbloem met een gekroonde Bloem- V;

tros , die ónder naakt is , en geheel effen- ^^ff^

'

ranzige Bladen.
, Hoofd.

Uit Pcrfie, waar menze Tufai [noemde ', was u
deeze fraaije Bloemplant, die men Keizers- f^^llfjllf^

Kroon of Kroon. Imperiaal^ in 'c Franfch Coii- Keizets-

ronne Imperiale tytelt, te Konftantinopolen ge*

bragc en van daar , nu ruim tweehonderd jaar ge»

leeden, door geheel Europa verfpreid, alwaar

zy thans gemeen is in de Bloemhoven. L irf-

NiKüs gaf 'er bevoorens den naam aan, van

Petilium, ontleend van Pli nius, die dcezen

naam gegeven hadc aan een de?gelyk Kruidw

Thans heefc hy ze in dit Geflagt betrokken, ^

De Plant heeft een vasten , K^olrondeU

Bol, die niet Schubbig is^ naar een Uij©n- gè-

lykende en naar Look ruikende* Hier uit kgmt

een dikke Stengel , zonder Wortelbladeo, voort, . ,;;. ^
die Kranswyze bezet is met Lelieachtige Bla- '\^^^'\'

den, doch boven geheel naakt, en uitloopt ia
"'"^l

een Kroon van opilaande Bladen , tusfchcn w,el-

ken gedeelde Klokvormige Bloemen, vier ^'oC

meer in getaj ^ nederhangen, Zy fpreiden. zig.

^•javridl in3±\il, .

- :2an

fï) FHtillaria Racemo Coraofo, inferne nudó, Föüis fn-

tcgerriiuis. Syji. Nat, X(I. Gen. 407. Fêf. XIIL Gen 411.

p. 269. GouAN Irtonsp, 170 H. Ups. 22» Petiliutn Fol. Cau*

linis. Ü. Cliff', ns>, R. Lugdh. 30* Lilium f. Corona ïmpe-

paus. C. li. Fin, 79^ TOüRNF. Injl. 373. DOO. Ponpt, ioz,

Tufaif. Lilium Periicum. Glus. Hifi. L p. 127 , iz s;

II. DBEI.. XIUSTVK. " ' ^' -2 *^9X .t .u .T . - :

Küu.



^4B Ze smannige Lelïe^

V» aan de puiïten dtr Bloembladen een weiijigiHt 9,

IH^^'
en zyn gemeenlyk bruinachtig rood , doch ook

Hoofd, van andere Kleuren. Dus vindt- menze die-

STüK^ Roozekleurig , die- witachiig , bleek of hoog

geel, en met ftreepen zyn» Bovendien zyn 'er

met dgbbeldeof volbl^dige Bloenjen, en met tweq

Bloemkroontjes boven' elkander^ . 0,ok vallea

zy gïooter of kleiner van Gewas en met geheel

bonte, 't zy Goud « of Zilver(Ireepige Bladen,^

welke de fierlykfteiii zyn,^ jMen vindt ook vaa

Kroon Imperiaalen met platte Steelen en veele.

Bloemen 5 van getakte en monflreuze, gewag

gemaakt. Zodanig eene brengt } B a u h i n u s j»,

uit gekleurde Afbeeldingen , op 't tapyt , die^

veel meer Bloemen iri de Kroon dan Bladen

hadt (*>•

jj^
(ajl Kievits « Bloem met een gekroonde Bloem^^

Tritniaria. tfos . die onder naakt is , en gekartelde

Koiungs- ISlaaen,

Onder de Kaapfè Planten behoort misfchien-

deeze , die door D i l l e n i us in Afbeelding^

js gebrags en belchreeven. Hy zelf twyfelE-

'er aan, en geen ander Autheur fchynt men met

|:ekerheid te ktimien vastltellen daar van mcl-

diD^

^*) zie eeiiige Veifcheldenheden in WEinmanns Kruidb,

^laat N- (36i , 662,

{z) FnüUat.ia Raccmo Comofo, infcrne nudo , Fojfia

cxenacis. Corona Regalis Lilii folio crenato* DiLL* £ltk^
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ding gemaakt te hebben. Gedagte Kruidkenner Y:

achtte, dat menze, in vergelyking met de^'^j.^^^^

voorgaande, Konings • Krom moge noemen. rjooFo-

be Plant gelykt , wat het Loof belangt, naarSTüfc.

de Maagdelieven ; verfcheide Todgachtige, dik-

ke gladde Bladen , die overlangs flerk geaderd

zyn , in *c ronde op den Grond uttfpreidende
,

tusfchen welken een Stengeltje opfchiet, van

ongevaar een Handbreed hoog en een Pink dik.

Dit is ook met Bladen gekroond , als in de voor-

gaande , maar die allengs naar beneden verklei-

nee , en waar tusfchen de Bloemen getrost

zitten ; zynde verder nederwaards de Stengel

naakt, Zy zyn klein Klokvormig , inzesfen ge-

deeld , en bevatten een driekantig Vrugtbegin-

zei. De Kleur deezer Bloemen is groeuachtig

wit : zo dat zy zeer weinig fraaiheid hebben ,

en geen den minften Reuk. De Wortel maakc

vooral deeze Plant zonderling , als zynde een

pieramiedaale Bol , met veele dwarfe Ringen

,

allengs verdunnende naar boven , en onder met

veele Vezelen voorzien , alwaar de Bol plat

isj als met een Mes afgefneeden,

fql Kievitsbloem met een gekroonde Bloem* ^ m.

tros , de Bladen op twee ryen (*) omvat- Nana.

tende de Stengel , Lancetvormig^* Eei^ ^'^"^i^*

f3) FritllUrU Racemo Comofo , Fol. blfurlis* amp'exi-

c^uUbus, Lanceolatis. BüRM. Proir. 9*

(*) Zo ik dit wel begryp ; want Fqüa hifaria is my duis-

(^r , en ik vindze by Linmjius niet.

Os
U. D«ILL.XXI.STUXt



ast Z E S 1^ A N N I G E L E i. 1 E^

V. Een zodanige , met den bynaam van Naaa-
Afdeel.

j-jg^ dat is zeer kleine, heeft de Hoogleeraar

Hoofd- N. L. Bürmaninüs onder de Kaapfe Plan-

^ruK. ten waargenomen». Zy zal zekerlyk van di^

van DiLLENiUs verfchillen , doch of 2;,^,

nog kleiner zy vind ik niet gemeld*

tv. (4} KievitsWoem met eenhyna makte Bloem»
FruiUaria

j^.^^ ^^ fchee)^e Bladen.

5*eiP'
Deeze voert den naam van Perjifche Lelie ^

in 't lia\h2Lr\kh FmnacU PerfianOy cc öy Clu-

sins Lilium Sujianumy als van Sufa„, een,Stad

aan de Grenzen van Pejfi^, nu rweehonderd

Jaaren ruim geleeden, te Konflantmopolen ge--

bragt zynde. Uit Italië was een Bol dinr van

aan den Ed» Heer B a A^ .c i o n in de Neder-

landen gezonden, die in den jaare 1576 een

Stengel fchoot , van twee Ellen of meer hoog-

te, met vyftig Bloemen beladen, hangende aan

lange Steelen , welke de Steng opwaards pie.=.

ramidaal omringden» Zy hadden eene Klok-^

vormige figuur en waren van een fiaaywe pur-

perkleur, ODaangenaam van RcuL Zy gelyken

• veel
L^

C4) FritilUrla Racetnp nudiuscuip , Fol. obliqn's. H»

Vpi- 82. GOuAN Mansp. 171. Fxit. Racemo nudo terminali.

H. Cliff, iij,. Fiiï Radice rotunda. R, Lugdb. 30» Lilium

Per 'Cum C. U. Pin 79 RUDB. Elys. ÏI. p. ï83* f. i. Li-

liutn Suüanum Clus Hifi> 1, p« 130. Lil. Perficiim. D022.

Tmpu p. 220, Los. /ff. 170»
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veel naar de Bloemen van die Plantjes, welken ^^«

men witte Tyd^loozen noemi (*J. Dp Wor-^^^^^^"^

tel is een ronde Bol a uit groote Schubben fa tioo^o-

mengefteld ? witachtig geel , van grootte als eensTUK. ^

Oranje- of Sinaas -Appel* De Bladen gelyken,

in manier van groeijing, naar die van de geraee-

ne roode Leliën ; ftaande de onderden , by

tweeën , drieën of vieren , Kranswyze tegen

malkander over* Thans vindt men deeze Bloem-

plant avry algemeen, in déEuropifche Kruidho-

ven, alwaar xy een zagten Winter verduurt
,^

doch (leeds afneemt 5 ten zy des Winters warm
gehouden wordende*

De geleerde Heer G o u a n zegt , dat men
ze in Vrankryk la Fritülaire noemt , en maakt '

van de eigentlyke Bloemen deezes naams , die.

hier volgen , welke zo gemeen zyn , geen ge",

wagonderde Planten van den Koninglyken Tuin

te Montpellier* Dit is iets zeldzaams , 't welk

ik niet begryp. „ Zy wordt 'er (zegt hy) in

„ de open Lugt gekweekt en heeft twee Voe-

,5 ten hoogte. De Bloemen zyn Violet van

„ Kleur of verileeten paarfch, naauwlyks groo-

3, ter dan een Hazelnoot , met drie kortere

^, Meeldraadjes , en een groen Honigkliertje.

j. De Bloeityd is in Maart '*

ff). Doch aan

de Kroon Iraperiaalen geeft hy aldaar ook

maar een Stengel van een Voet hoogte. Dit is

niet minder vreemd)

(5)
() Zie het Geflagt van Liucoiam^ hier voos;.
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V. (5) Kievitsbloem met de onderfie Bladen Ugeti^

Afdeel.
elkander oven: enfommige Bloemen tusfchsik

Hoofd- de Bladen»

STUK.

V Deeze wordt Zwarte of Kleine Pyreneefche-

FyfenTü^ Kievüshloem door C r. ^ s i u s genüemU , in 't

f/h''^"^^"
^"f^^l^'^-h ^''^^^ Fritillary of Leather - Coat.»

zege R AY. In vcitaJ e komt zy veel met dq

vo'gend'-^'verefn, tebbtnde de Stengel onge*

vaar eeo Voet boog ; doch de Bloera is klei-

ner, van buiten iflets met geelachiige Aderen,

van blDcen uit den groenen geelachtig, met

donker paarfche Vlakken als gefchakeerd en,

2waar van Reuk. Men heeft 'er , volgens

Baüïiïnüs, deeze veranderingen van. i.In«*r

wendig als boven , de omgeboogen randen met

groene Streepen en van de helft tot het midden

met bruinachtig paarfche ruitjes; 2, De Bloen^

vrolyker paarfchachtig met dergeiyke ruitjes:

3» Uit den geelen meer groen een weinig bruin-

achtig j van binnen minder gefchakeerd ; 4. Uic

den bruinen en geelen wat Loodkleurig en van,

binnen ook minder met ruitjes gevlakt.

Van Clusïüs is dit ontleend , die verder

aanmerkt , dat deeze nog wat laater bloeijen,

dan de gewoone laate Kievitsbloemen , doch,

het Zaad in even zodanige driekaatige Zaadhnis-

je»

f5) FriüUntia FoHis ir£m*s oppoHtis , Floribus nonnullij

Folio mfe je£l's fnt. flotc oürore C. B, Pin, (J4»Fj:km.

fyrensa. Clus» lUJÏ, il. p^ a5(J. Ponb^ 19,
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5es dfaagen > 't welk plat is , gelyk dat det V;

anderen. Somtyds brengt deeze ook twee Bloe* ^ï^^^^^*-*

iiien op ééoe Stengel , gelyk de gewoone , hoofd-

VOOrt, «TUK.

(6) Kievitsbloem met alle Bladen overhoeks vr.

en de Steng eenbloemig. ^^^gr!^

Dit laatfte iis 'er thabs vérkeerdelyk byge-

voegd y want ten opzigt van het getal éet

Bloemen komt deéze Soort met de voorgaan-

de overeen en valt ook fomtyds tweebloemig.

Zeer bekend is deeze aartige Bloemplant, die

men gemeenlyk Kievits » Eijenn noe^nt ^ om
dat de Bloemen byna van dergelyke figuur en

even zo gemarmerd zyn. Hierom tytelt mea
de Plant , by verkorting , ook wel Kievits^

lloemy gelyk zy den Griskfchen naam Mdeu-

gris van de getykenis der fchakeering naar die

der Vederen van fommige Faifanten heeft. Fn-

tülaria , de Latynfche naam , zou van een

foort

(4) FntiUdtia Fol. omnibus alternls , Caule unifloro. ff.

l//>j. 81. FA Suec. il. N. iSj* GEB. Prov. U9* KRAM.
Aujlr, 93. Frit. e Fol. Alis flotcns H. Clif, II9- Frit»

Radice depresfa, a. LugdL 30. Pritillaïi praecox purpurej

ranegata» C. B» Pi», 6+» touRNF. ii/l^ 377» Meleagris*

Ken» Spec» 147. T- Ï4^. DOD.Pempt. 233. LOB. /<;. 13^. /§.

ïfitill. alba variegata. C. B. Pin, 64. y^ FritïIIaria alba prac-

'CDX. C. B. Pin. 64. ^^ Frit. Serotina atro purpurea, Uid» \

Fikilla)cia dilutior et iatiiratior^ Cfcüs. P^nfi^ T« p. 170 ,
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V. foört \tin Schaak- of Dambord , dèt meti FrU

^^ff/^' itito noefiide , afieidelyk zyn. In \ Franfch

Hoofd- ^Q Eogelfch behoudt men dit woordkeu noemt
STUK* de P'ant Fritillaire ^ en Fritillary ^ of C/^^.

§Mer^ Lf%, dat is gedobbeifleende Lelie. De
Duitfchers noemenze , deswegen > Bret/pieU

Blum, Die afleiding , evenwel , is onzeker.

Sommigen hebbenze Gefpikkdd^ Lelie - Narcis^

/eb geheteö» ^^/7,1;

De natuürlyké Giroeïplaats fchynt te zyti in

öe middelde en Zuidelyke deelen van Europa»

Zy groeit op de Bergvelden die vet.en vogtig

zyn^ in Provencé, zegt Gekard* Vanzelf

koriit zy in ^Velden aan de Rivier, niet ver

Van Orleahs in Vrankryk, voort; In Switzer-

land is. zy door den vermaarden G a g n e b ) isr

by Göüdeba gevonden en federt berugt gewor-

den onder den naam van Tulpen van Goudeba. Dus

konit zy ook elders aldaar en in Ooftenryk

voor , zo Clüsïüs meldt. By Upfal vindt

meoze thans overvloedig ^ zegt de Ridder , in

*t Koninglyke Veld, alwaar zy jaarlyks bloeit

en voortteelt , en , hoewel uit de Tuinen daar

gebragt;^ telt hy ze nogthaos onder de Inboor»

Hngen van Sweeden.

De Wortel is Bolachtig , rond en digt, gee^

vende zydelings de Stengel uit (*), oogevaar

een

X

(^) Radix balk/a rotunia y follda ) Culmus Ut'ralh ^

volgens HALLER» ToüRNEBOBT zegt en toont azn , dat d5

Wol-
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'è^n ^oet' licog, met vyf Grasachtige, fmalle, V*

Scheede- Bladen. Op d-tl top heeft zy ge.'^^^^„'^^

Hieeolyk één of twee j zelden drie Blopmen
, Hoofd."

die aan kromme Steeltjés hangen. Zy beftaan^^^^- '

uit zes Bladen, digt aan elkander gevoegd ,

in de gedaante van een wyÜbuikige Klok, met

een naauwen Mond. Dee^e Bloemblaadje^

zyn bultig aan den voet, daar van binnen een

diep Kuiltje is 3 van Eyronde figuur, 't vvelk

het Honigbakje maakt , loopende flreepswy^e

fiaar 't midden. De zes Meeldraadjes omrin-

gen den StyU die een driedubbelden Stempel

heeft en de Vrugt is een driekantig Zaadhuis-

je 3 van binnen drie boUigheden hebbende, met

veele platagtig gerande Zaadjes Cf).

Een groote Verfcheidënheid heeft in de Kleur

der Bloemen plaats» Zy zyn in 't algemeen

Ruitachtig verdeeld, en dus gefchakeerd met

Vlakken, dat '"er den naam aan geeft» Ook is

de Kleur van binnen leevendiger en fraaijer dan

van buiten 3 alv^^aar zy gemeenlyk groenachtig

zyu , met bruiEe èn bleek paaricbè Vlakkeü

gefpikkeld; doch men vindt *erook die Vleefch-

kleutig zyn of geel, of Ifabelle- Kleurig en ge-

heel wit, 't zy met of zonder paai fche Vlak-

jes. Zelfs zyn 'er , die men zwarte Kievits-

Ei-

Worrel doorgaans bedaftt uit twee halfronde Bolletjes , waaï

Éuslchen de stengel oplchlet

(t) Het voornaamièe hier. vaa ts zeer duideiyk blykbaas

in de keurlyke Plaat .by TOUSKEI^ORT, N» 201,

II. D£EL« XII, STUEf
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V. Eijeren noemt. Daar komen metgrooterenmet

^J'jY^V kleioer 5 als ook met dubbelde of volbladige

Hoofd- Bloemen voor, die ongemeen zeldzaam zyn(*).
sTüK» J3e gewQ.tne Kievit»- Eijeren zyn Voorjaars*

Bloemen , doch men heefc 'er ook die in de

Zomer bloeijen , welken Laate genoemd wor-

den» Zodanig eene was die donkere van Sain-

tonje, daar Lob el de Afbeelding van geeft ^

want deeze hebben de Bloem wat korter en

.meer uitgezet. Zy vallen insgelyks van vei*

fcheiderley Kleuren, of donker paarfch, of uit

fden gcelen groen en op verfchillende wyzen
gemengeld. Clusius hadt 'er, in 't jaar

1577 > zulk eene bloeijende gezien, met de

punten een weinig omgeboogen, geel grcea en

paarfch bont , uit Provence afkomftig, welke

G A R I D E L aldaar weder vondt en afbeeldt (f)»

Ü V u L A R ï A» Lelkruid.

Töt onderfcheiding van *t voorgaande Ge»
ïlagt dient , dat de Bloemen hier zeer korte

JVIceldraadjcs hebben. Het HoDigbakje is een
Kuiltje aan den voet der Bloemblaadjes , over-

endflaande (4.). Om dat de Bloemen eeoiger-

maa»

(*) Zie WEIMMANNS Kruïdhek , fl^u yi5,5iö,yi7.

(t) Carid. Prov. Fritillatia ferotina , Floribus e luteo vi«

icscentibus. p. 193, T. 37.

(4) Ba/t fovea NeEiari/era en&a. len Kuikje dat overend

ftaat , luidt inderdaad taamelyk vreemd; doch CorfUa eres"

ta , kan ik al zo min overeen brengen.
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TO^te -als ons Lelietje in de Keel (Uvula)üGQT* V;
hangende (*J., heeft het den GejOagtnaam be-^^J',^^'^

Jcomen. Het bevat de drie volgende Soorten. HóofdW
^ ,

.
•

, «TUK.
^i) Leïkruid mét' ómvaiunds Blddéh. i.

UvuUrik

. Öeéze Soort Is de Lanrus Ahxandrim vz^foiial^^'

'M A T T H I o L u s , in Duicfchland , Siieizie ea tenS?'^'^

Dauphlné, en möoglyk elders in Europa, voor*

•komende. Clüsiüs , die dezelve óp Kotzi-

fee Gebergten van Ooftenryk groeijeade vondt>
Doemcze TakUg brèedbladig tolygoizatiifh ; om
^dat de Takken en Stengels , even als in 'c Kruid,
'dat meö gemeenlyk -ISalomoDs - Zegel 'lioemt ,
bogtig én met Knietjes zyn. Het groeide 'er

'een Voet en fórrrtyds eèn Elle hoog
, ja hoo-

gere de Stengel en Takken rond hebbende, met
breede fpits Eyronde Bladen , dezelven byna
als in het Oóórwas omvattende. Öp de hoóg« ,-~

ile Alpen van Switzerland vondt de beroemde
Hall ER hetzelve , in zyne laatflé Kruidlee-

Eingeo aldaar , overvloedig; zelft op die vaa

Wal^

fy FruEiffieatio mftar TJvuU iepcnieu H* Cli^, p. itr*

i (i) Üvularia Fol. amplcxicaulibus, S-<fft, ^'a£. XIL G^ni
40'S, Veg. XIII. Géti. 4ïz. p. 269. Üvularii Fol. Cordato-
obloijgis. R. Luiih, 29. Smiiax perfoliata itaasofa Flore aï-

'bo. BARR»-Rar. 58. T. 720. FoJygonatum latifollum Ra-
modim: C. 8. Pih. 303. J. B. Hijl, Hf. p. 531. JHoBls^
nift.. iii. f. 5i7' s. 13. T. 4. f. ir. CLüfi. Bij, hp.zjé^
tarói, T. {>. 166. KÉAM. Aufïr. 9^.

R
II, DEEK., XII* STUIS,

hiuxitQG
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V. liferland en der Graauwbunderen* „ De Bla»

"^^

in
^*

55 den , zegt hy , zyn teder , en onder ieder

Hoofd» at ^^^d komt een enkeld Bloemfteeltje voort,

8Tü^. 3, met ééae Bloem , dat in de winkelhaak als

5, gebroken is of geknakt. De Bloem , die

3, neerhangt, is Klokvormig, famenluikende

,

3, met witte Blaadjes , ouder wordende aan de

,5 tippen bmgeboogen , de buiteniten aan den

3, voet bultig en rood; de binnenften fmaller,

5,_ byna Elsvormig (*), De tusfchen wydte der

j, Meelknopjes loopt ineen Baardje uit (fj.De

5, Vrugt wordt een roode Befie , die uit den

„ Eyronden driekantig is eo driehokkig. De

35 Styl verbreedt zig , met een dik famenge-

35 drukt end. De geheele Plant is aangenaam

3, van Reuk,"

ïïi (2) Lelkruid met doorboorde Bladen.
' Uvularia
Ferfoliata,

poorbia- Jn Vlrginle en andere deelen van Noord-
^* Aniierika is de Groeiplaats van deeze , die een

Stengel heeft , welke zig , kort boven den Grond

,

ver-

(=^) CorelU MedeoU Asparagoidis : zegt LINNJSUS.

(1) Antherarum intervalium in Ariftam terminatur. HiLL,

HdVé inchoat^ ïl. I16.

(2) Uvularia Fol. perfoliatis. Am. Acai. II. p. 337«Gron,'

Virg* 37. ütfularia Folio integerrimo. R. Lugdbn 29. üvu-

Jaria. Hort, CU^é 121. Polygonum Ramofmn Fl. luteo ma-

jus. CORN. Canad. 38. MOR. Hiji. III. p. 5 38- S. 13. T.

4. f, ï2« Polyéonatum latifolium petfoliatum Brafilianum. C»

ë;. PjVj» 303* Froir, 13Ö.
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verdeelt en voorts Takb"g zo ^^'^ "'^^pï^eidt,^
^^^^^

<dat de Plant dikwils een Elle en meer hoogte hl
bereikt. De Bladen zyn bleekgroen -en breed , Hoofo^

aan *t end ftomp , de Stengel en Takken s^oda-*'^"^*

nig omvattende , dat zy doorboord fchynen en

weezentlyk izyn^ üit derzelver Oxel^n komt

een Steekje , met een neerhangende , vry groo-

te, geele Bloem, waar binnen het Vrugtbegin-

s^elj dat vervolgens met het Steekje opryst,

ten het Zaadhuisje wordt , 't welke byca als

dat der Kroon -Imperiaalen gevleugeld is. De
Wortel js wit en Vleezig zegt Clayton»
L I N N ^ u s merkt aan , dat de Planten , welken

^oor een Apteeker uit Bralil medegebragt

w^reopcn Caspar Baühinüs door Bui^- /

SERtTs medegedeeld, hem fchynen uit Kanada

afkomllig te zyn geweest : zo dat het den naam
van Braliliaanfch niet zou mogen voeren, diea

'er B A u H I N u s aan gegeven hadt*

(3) Lelkruid met ongefieelde Bladen.
^jj^

tJvulanA

ïn Kanada komt, volgens Kalm , deeze-^^'^^f^'^'f'

Soort voor, die Lancetvormig Eyronde Bladen ftceide.

overhoeks heeft; doch, daar de Bloem uit den

anderen Tak uitgaat , zyn twee Bladen en de

BJoemfteel is naakc,

Glo-

- f?) UtmlarU IFo!. fesfiKbus. Vml' FoLfesfiUbuSj ïlorc

ttJiico. C01.D. Noveb. 73.

R 2

n DEEL« xiFf Stuk»



aöo Zesmannige Lelie*

V. G L o R I o s A. LeliepraaL
AïEEEL.

Hoofd ^^^ zesbladige ,
gegolfde , omgeboogene

sTüS. Bloem , met een fcheéven Styl, maakt de on-

derfcheidende Geilagts - Kenmerken uic, van

de twee volgende Soorten.

i' (i) Leliepraal met Klaauwierdraagende Bla*

fuperha» dtll*

fiagtig.

Zeer veele Afbeedingen zyn *er van deeze

fchoone Oostindifche Bloemplant, die te regt

den tytel voert van Pragtige Leliepraal. De
vermaarde Commeltn hadt 'er den naam

aan gegeven van hoveerdigt Zeylonfche Lelie*

't Is de Methonica der Malabaaren, Junglang

by de Javaanen genaamd en Menghala op

Ceylon, zo de Heer Burmannus aante-

kent. De Portugeezen noemdenze Raiz d'Em-

pöfe^ de Nederlanders Croejieen, Zie hier, hoe

de geleerde Hermannüs haar befchryve»

„ De Wortel van deeze Plant , die uit den

33 ronden een weinig famengedrukt is, heeft

5, de figuur van een Winkelhaak , waar van

„ de

*"
(l) Ctorlofa Fol. CirrKirerlrf. Syft. Nat, XII. Gen. 40^»

Veg. Xm. Gtn, ^\l* p. 269- H, Cliff: 421. Fl. Ze-jl, \z%^

K. Lugdlf, 19» Methonica Malabarorutu. Herm. Lugdb»6%^*

T. 68p, Pluzc. Alm» 249. T. 116. f. 3, Lilium Zeylani*

cum fupeEbum, Comm. f^ort. I. p. 69- T. 35. RUOB» Elysm

II. p. 178. f. 7. Mendoni, IL Mal, Yll, p, 107, Tw

57.
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;, de hoek de Stengel uitgeeft, 't Zyn Krui- V*

3, dige, ronde, knoopig getakte Ranken, drie
^^^^^e'^»

5, of vier Voeten lang, welke of op den Grond Hoofd-

3, kruipen , of by Struikgewas en Geboomte stuk,

5, opklimmen. Aan ieder Knoop hangt een

39 vlak , glad , Blad , dat , twee of drie Vinge-

„ ren breed , en byna een Span lang zynde ,

5, uitloopt in eene lang geklaauwierde punt,

,, Uit het end der Ranken , als ook fomcyds

3, uit de Oxels der Bladen, komt een Steeltje

5, voort , dat een naakte Bloem draagt , wel

,, Reukeloos, maar ia aartigheid en fraaiheid

3, van Kleur alle andere Ceylonfche en Mala- s

3, baarfche Bloemen overtreiFende. Dezelve be-

3, flaat uic zes fmalle Blaadjes , een halven

;, Vinger lang, die aartig gefalbalaad zyn ea

,, even zo veel geknopte Meeldraadjes , met

3, een driepuntigen Styl in 't midden» Ia de

3, eerfte Dagen is de Bloem uit den groenen

„ geelachtig en hangt nederwaards als die der

„ Fritillaria ; vervolgens breidt zy zig uit. Dq
„ Bloemblaadjes , Meeldraadjes en Styl , keeren

„ zig agterwaards om, en krygen allengs een

„ Goudkleur , toe dat zy hoog rood wordende

„ verflenzen. Als zy afgevallen zyn groeit de

3, Vrugt ter grootte van een Ockernoot , rond-

„ achtig driehoekig zynde en driehokkig, die

5) ryp wordende zig opeoc tot drie Lederach-

„ tige Vliesjes
,
gevuld met kleine roode hoe-

j, kige Zaadjes , welke op iwee ryën geplaatst

9> zyn.''

II. DEEL. 2:il« STUK.
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V. Ib de Tuin van den Heer Beverning heefü:
Afdeel. (jgg2,g pjaijf x^,eleer gebloeid > fchreef M er-

Hoofd- MANNWs nu omtrent honderd Jaar geleeden,.

^TUK. De vermaarde C o ivi m e l y n gafze in 't laatfle

der voorgaande Eecw aan 'c lichc , onder de

Planten van den Amiterdamfen Tuin , doch hy

merkt aan, dat de Stengels wel drie Ellen oE

hooger groeijen (*J , naar de gelleldheid van den

Grond» Hy beeldt de Bloemblaadjes, wel eea

Vinger lang af, die. ejgentlyk op de kanten ge-

golfd zyn y, en zig opwaards famenvoegen boven

de Meeldraadjes , v^elke met den Styl byna ho-

ïilontaal zyn nirgeftrekt , zo dat de Bloem zig

als een Vlammetje op een Roofter vertoont j

gelyk LiNNiEUs het zinnebeeldig uicgedrukc

heeft» In de Aantekening v^rordc gezegd, dat

de Wortel naar een Driehoek deü Werkliedei^

gelyke ( Gnomon Fabrilis 'm 't Latyn ;) doch *ê

is blykbaar , dat men daar door een Winkel-

haak verfiaan moet. De Bladen zyn famen--

trekkende ^ maar de Vv^ortel; is vergiftig , zelfs.

in kleine veelheid gebruikt zynde^ volgens Her-
man n ü s ; daar niettemin de Malabaaren hem
voor een Tegengift houden. Misfchlen hangt

dit vsD de bereiding af , gelyk in de Yucca
j^

die, volgens den Ridder , veel minder den by-

naam van Cloriofa verdient (f).. (a)

(*) Caülss Ot^yalis zegt LmVMVSm Mantis/a ajterai dat

is; de Steng een Vaderalang.

(I) De Tacca CUriofa. heb ik in het IV. STUK , Wads.

441 , befqhreeven ; doch zy is de Mankk of Casftive niC£|^

welke «ten vinden kan in myn VI» Stür, blad», »7s»
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(2) Leliepraal met gefpüjie Bladen. V*^ Afdeel;

Ale in Senegal huisveftende , üelt L i n- ^ q^^'^.

n jE ü s deeze voor , die door den fchranderen ^tuk.

M I L L E R genoemd is , Gloriofa met Eyrcnd- ï^

Lancetvormige fpitfe Bladen. De Bladen \an^f„p7ex.

deeze waren niec geklaauwierd , de Bloemen ^^^^®"'^^*

blaauw» De Ridder liadtze niet gezien.

E R Y T H R o N I u M. Hondstand,

Een Bloem , veel naar die van *t voorige Ge-

flagt gelykende 5 zesbladig, Klokvormig; waar

van hec Honigbakje befcaat uic twee knobbel-

tjes, by den voet der beurtÜDgfe Bloemblaadjes

aangegroeid; onderfcheidt dit Geflagc,

De eenigfte daar van bekende Soort (i) groeit
^

natuurlyk in fommigen der Ziiidelvke deelen Eryt&re^

van Europa, m Virgmie en bibene. By de hQ-canis,

fchryvers der Pteten van Ooftenryk j Latigue-^^^^*^°"'

dok en Provence , vindt men 'er een diep ftil-

zwygen van, doch Ra y vondt het overvloedig

aan

f2) Gloriofa Foliis acumiaatis» Sy/i* Nat. XII , XIII*

Mant, 62. t« Gloriofa foU ovato - lanceolatis acutisi Mill*

(1) Erythroiiium. Syfi. Nat, Xïl. Gen. 4io. Ve^. XIII.

Gen. 414. p- »69. H, Cltf, 119. R. Lugdb. 30. Gmel, Si^»

I. p» i9» T. 7. Dens Canis. C. D. Pin^ 87. Dod, Pempt;

2oS« TOüBNï. /«/?. 378» T» 202. Stityrlum Erythronium Lob.

Ic, 195, 196. Erythronium &c« GRON. f^irg, iji, SCOPOLC

Carn. p. 235« HALL* Helv, inchoat» U. p, l£4i«

R 4
II, Pkel, XII. Stuk,
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V. aan den Weg van Turin. naar Afcy in Piemonè^^

IIL^'^*
als oqK ip \ Gebied van Genua , in 'c Voorjaatr

HooiD- aldaar bloeijende
; gelyk ]. Bauhinüs by.

^.^^t Qeneve. Op de Jura groeide het fchreef L o b el ,

die het uitgeftoken hadt in 't Gebergte aan het-

Meir van Laufanne. Het komt, omüreeks-

idria, in ruuwe Bosfchaglën voor, zo Doólor^

ScopoLi aantekent 5 die hetzelve aldus be^.

fchryft.

3^ Een Vleezige , witte , langwerpige , gev

5, fpitfte Wortel *'
[als een Hpnds - Tand affchet-„

zende, gelyk To.ürnefort die zeer fraay

afbeeldt 3 en waarvan dit Kruid den Latynfchca

Jiaam by de rneefte Autheuren heeft,] Wor-

:,, telbladen, die uitgebreid zyn , ovaalachtig^

5> gefpitst, Vlakkig , mqt de Steelen de ScengeF

5, omvangende^ Deezc is rond , boven 't mid-

j, den ropd. De Bloem eenzaam knikkende.,

j. De Bloemblaadjes paarfch ,, met de Nagels,

3, overhoeks witachtig groen, en een Vleezig

3^ Honigvoerend ruggetje hebbende , van het

^ welke twee evenwydige rjbbetjes opwaard»

3, loopen. De Meeldraadjes wit, korter dan de>

33 roode Meelkoopjes, ^\q eindelyk zwart wor-

^^ den* Een afwykende Styl, die den Stempel

3, ruuw heeft door menigvuldige zeer kleine

„ Tepekjes, Het VrugtbeginzeIgroeD3Eyrond#.

3, Het Zaadhuisje Eyrondachtig."

AanmerkelykeVerfcheidenheden of verende*

dngen komen in dit kleine Kruidje voor. De
|iqer Haller, die de hoogte op een half
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Voet ftelt, hadt van den Botanist le Clerk ^-

een Ajuinachtig Bolletje daar van bekomen ,
^^l'jjj'^^

H welk m ééne Scheede vier Tandachtige Hoofd*

JBolIetjes bevatte. De twee Biaden merkt hy*TuSb

als Stengbladen, niet als Wortelbladen , aan.

In Europa valt de Bloem doorgaans paarfch^

achtig, maar ook wel geheel wit. By de

Bloemisten vindt men het met witte, roode ea

paariche Bloemen. In Virginie komt het met

geele Bloemen voor en bemint 'er Waterige

pjaatfen» Men vindt het in Siberië, even als

by ons , met breeder of fmaller Bladen , eu

meteene verfchillendheid vanpaarfche,VIeefchr

kleurige en witte Bloemen, zo Gmelin
aantekent , die opmerkt , dat , a!s de Plant

gebloeid heeft, de Vlakken gemeenlyk van de

Bladen af gaan* Die met Vleefchkleurige

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 geheel

groen hadt.

„ In 't vroege Voorjaar fzegt hy) bloeit

35 deeze Flact , en in de Heri'st is 'er niets

„ van te vinden. Da Tartaaren graaven der-

as halve , in de voortyd, de Wortels uit, en

,, droogen die , aan een Draad gereegen. Zy

>, ftampeti ze en mengenze in Melk tot Pap,

^, of kookenze tot Bry in Vleefchoat. Het

3^ fchynt, inderdaad, dac dezelven een zeer

„ ^oed Voedzel geeven , komende my ook niet
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V.
^, fmaakelyk voor, inzonderheid met Melk ge-

^^
IIL^ „ kookt zynde. Niet kwaalyk neemt menze in

Hoofd» » plaats van Karftengen , wttar mede de Gan-
ETUK? j, zen , die men braaden wil , doorgaans vol

5, gedopt worden. Dat zy dienIHg zouden zya

,, om de Lintwormen te verdryven , kan ik

j5 naauwlyks gelooven ; alzo de Tartaaren ^ die

3, 'er dagelyks gebruik van maaken , niet wei»*

;,, nig daar mede zyn geplaagd. Zo zy de

3, Minnelusü opwekken > zal dit misfchien eer-

5, der van de Opfpanning in 'c Lyf ontftaan>

3, dan van de vogtige en warme zelfltandig*

3, heid deezer Wortelen , met eenige fcherp-

33 heid gemengd ^ gelyk L o e e l wil : want ik heb

3^ 'er nooit iets hcets of fcherps in waargeno»

3, men. Van fommige Tartaaren worden zy

3.3 Bes/f van anderen Kandyk geheten.

Dat men dit Kruidje Satyrmm Erythromum

genoemd hebbe 3 komt van de gedagte eigen-

fchap en van de roode Kleur der Bloemen,

die echter niet zo zeer uitmunt. D i o s c o-

KI DES verzekert, dat de Wortel, geheel in

de Hand gehouden , de Minnelust verwekt.

Anderen hebben zulks van deszelfs inwendig

gebruik verhaald. De Italiaanen noemenze Her-

modaBylus 3 volgens Lobel. By de andere

Natiën van ons Wereldsdeel heeft het geen

naam, dan die met den Latynfchen Dem Ca*

fiis 5 in *t Nedcrduitfch Honds - Tand , over-

eenkomftig is,

T ü*;
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T u L I p A. Tulp. V.
AF0EEL*

Dit Geflagt onderfcheidt zig door eene zes- hoofd-
bladige Klokvormige Bloem te hebben zonder stuk,

Sfyl. Het bevat de drie volgende Soorten.

(i^ Tulp met de Bloem eenigermaate knik- j,

kende en Lancetvormige Blade?i»
fyZf/r^^

Wilde»

Deeze Tulpen ^ die wild groeijen in vcr-

fcheide deelen van Vrankryk en Italië ^ heeft

L 1 N N je ü s van de anderen afgezonderd , daar

hy ze te vooren allen in ééne Soort begreepen

hadt. Men vindtze ook hier en daar , uit de

Tuinen verfpreid , in 't wilde groeijen, in de

de middelfle en zelfs in de Noordelyke decien

van Europa ; gelyk by Lunden in Schoenen en

elders in Sweeden, zo de Ridder aantekent. Van

de volgende of gemeene Tulpen verfchillen

zy, zo hy zegt 5 door de Steng hooger te heb-

ben en de Bladen fmaller. De Kleur der Bloe-

men is geel, van onderen groenachtig, met de

Blaadjes fpitfer, Naby de Bloem is de Sten-

gel

( I ) Tulipa Flor® fubnutajjte , Folüs Lanceolatis. SyJ?^

nat. XII. Gen. 411, Veg, XIIU Gen» 415. ? ^70» FU
Suee, IL N. 284. GOUAN Jfonsp. jjï» Tuli^a Filamentis

Subulatls inferne villofis. Ger. Pr»v, 148. Tulipa minoE

lutea Icaüca 8c Gallica» C. B. Pin. 63. Tournf» In/i, 3y6,

Tulipa NarbonenGs. Clus. Hijl» I. p. 151. Narbon. Lilio-

Natcisfus luteus montanus et parva Tulipa Podonasi, L03f

Iq. 124* DOD. Pempu i3»«

II .DE^L. XII* STUK*
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V* gel geboogen en knikt voor het bloeijen. Ook
LAfdeel. ^Qmea van deeze , zeer dikwils , twee qn drie

Hoofd- Bloemen cp éénen Stengel voor. Maar in-

^uiv* zonderheid kan menze onderfchciden , doordien-

de Meeldraadjes aan den voet zeer dun en

hoven den voet ruig zyn. De binnenfte Bloem-

blaadjes zyn aan den rand ruig en de Bloem

iieefceen aangenaamen Reuk.

Voorts komt hier in aanmerking , dat zy ka-

ter op den Dag ontluiken dan de gewoonq

Tulpen , te tien Uuren naameJyk , zo L i n»

N-ffiüs in Sweeden opgemerkt heeft, en de

anderen een weinig voor agten. Haare Bloei-»

tyd , in tegendeel , is een weinig vroeger ,

komende tusfchen die der Vraege Tulpen ea
der gewoonen in,

De Haller , die deeze VViide Tulpen niet

ioUcnr"'^°°^
eigentlyke Inboorlingen van Switzerland

hieldt , hoewel zy hier en da^r in de Veldea

omftreeks Bern voorkomen, merkte op , dat óo
Wortel fcherp is en van een kwaadaartigea.

Reuk, Braaken verwekkende (*),. LiNNiEUSj^
niettemin, haalt uit Parkinson aan, dat

de gekookte Bollen , met Olie en Peper gege-

ten , fmaakelyk en heilzaam zyn (f). Dit zegt

hy van de Bollen der Wilde Tulpen. Aan-

gaan-

(*) Radla; aciis Vomitum movcE ee maligno Odorc t<k.

fielv» inehoat. Il, p. iï<ï.

(t> Balbi codtl, ciim Oleo 5c Pipete adfumti, fipldi et

fal^taiqs funt, Jarkiks. Fl, 2u&s> uts.
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gaande de TulpeDbollen , in 't algemeen^ is 't ^^
^

bekend , dat de Rotten en Muizen naar de-
^^if^*

zelven zeer gretig zyn» „ Öf zy dezelfde krag-HooFi:^

, ten als het Satyrion hebben, weet ik niet dat btük»

,5 iemand tot nog toeonderzogt heeft , zegt Clü-

,, siüs* Joh. Muller , een Weener Apothee-

ker , heeft veele Tulpenbollen , even als de

Wortels van het Standelkruid , gekonfyt , wel-

, ken ik veel zoeter en aangenaamer van Smaak

, bevond, dan die: doch of zy dat gene doen

,

, 't welk aan dezelven toegefchreeven wordt ^

,, heb ik nog niet vernomen," Parkinsoeï
fchryft ook , dat hy de Wortels der Tulpen

met Suiker gekonfyt hadt, gelyk men die vaii

't Eryngium en Orchis doet , en dezelven

niet minder lekker bevonden dan die van 'c

Eryngium ; doch of zy éenige Veneriaale kragt

hadden , wist hy zo min als Clüsius, en

hadt het ook van anderen niet verftaan; doch

dagt, wanneer 'er iets zodanig in de Wortels

van Orchis plaats had , dat zy dan ook daac.

van geenszins ontbloot zyu zouden (*).

Iets zonderlings, ten opzigt van dit Onder-

werp , brengt de gezegde Clüsiüs te berde*

Na dat hy zyce onkunde , of de Tulpbollen

in kragten met de Wortels van het Standel-

kruid overeenkwamen 5 als gemeld is, beleeden

hadt, vervolgt hy dus» „ Voor eenigejaaren

(*) RAY , fii_^* Plant» U. p, iTiQ,

Hl PERL. XII. STUS;,.
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V/ 3j ZOU eenlAotwerps Koopman iets zekers aan-

IIL^^* ,, gaande die ftuk hebben kunnen befluiten.

Hoofd- „ Deeze geen klein getal zodanige Bollen , van
sTiTffS

^^ zyne Vriend, uit Konftantinopolen ontvan-

3, gen hebbende met Zyden Stoffen , meende

5, dat het Üijens waren en liet 'er eenigen van ,

,5 op de gewoone manier gekookt;, met Olie en

„ Azyn zig tot een Avondmaal bereideu»: de

;, overigen begroef hy in de Tuin , tusfchen

3, Kool en ander Moeskiruid , daar zy, ver-

3, waarloosd, allen in 't kort vergingen; uitge-

j, nomen eenige weinigen , welken een Koop*

,, man van Mechelen , genaamd GeorgiusKye,

,5 die een groot Liefhebber van de Kruidkunde

„ was, naar zig nam; aan wiens vlyt en zorge

3, wy verfchuldigd zyn , dat wy vervolgens

3, onze Oogen in een aangenaame verfcheiden-

3, heid van derzelver Bloemen hebben mogen

^ verlustigen (*J'*»

ïï. (a) Tulp met een overendjlaande Bloem en

Gefneruila» E^OTid ' Lancetvormige Bladen,

Gewoone*

Dee-

^X?-) TulipA FloreereAo, FoIIis ovato • Lanceolatis. GouAif

Mcnsp* 17T. TuUpa Scapo triphyllo , Folils ovato - Lancco-

latis. H, Ups, 82. Tulipa. H, Cliff'. 118. R, Lugdb. %u FL

$uee, i6i.* Tulipa ("Genus fere totum) C* 6. Pm, 57-

TouRNE. /«/?. 173. T* 199, 2Ö0. Tulipa Turcamm. Cord,

£?(/?. 213. DOO. Pempt, 231. Lilio-Narcisfus feu Tulipan

^

varioïutn colorutn. Lob. Ic^ iiS • I3J. Weinm. Kruiibm

¥ab. N. 98i • 997»

i
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1[)céze zyn de Gewoone Tulpen^ wier benaa- V;

!Tiiög, in de Europifche Taaien, gelyk de Fran«
Afdeéil.

fche Tülipe^ van het Latyn Tt^/2>« afkomftig Hoofd^

!s , dat G E s N E R u s , in den jaare 1560 ^ eerst stuk.

in trein gebragt heeft. Men wil hetzelve af-

leiden vati den Turkfchen Tulband, hoewel de

Bloem daar weinig naar gelykt* Het Gemeen

noemtze Tulpen , doch de Geleerden Lelie-'

JVarcisfen zegt Clusiüs, By de Bloemiften

heetèn zy hedendaags TM/paaw^w. Welken naam

zy by de Ouden gevoerd hebben , is nog te

laaden* Mooglyk zyn zy hun , als omtrent

den gemeldentyd, eerst, uit de Turkfche Lan-

den in ons Werelddeel iBgevoerd zynde, tiiet

bekend geweest. Haar natuurlyke Groeiplaats

Helt LiNN^üs in Kappadocie. Raüwolf
vondt 'er verfcheide by Aleppo in 't wilde,

en met geelachtige ftreepen op den Berg Li-

banon.

Een voornaame onderfcbeiding der Talpen is

in Vroege en Laate , van welke beiden men

^
een verbaa^eode verfcheidenheid van Kleuren

heeft» In de eerften badt Closius dezelve

zo groot opgemerkt , als in geen andere Bloe-

men, zegt hy, dan misfchienin de Papavers,

grooter was^ Men weet , 4at zy veel laager

«n kleiner vallen dan de Laiate Tulpen , met

welken . zy anders in Gewas veel overeenkomst

hebben. Zie hier , hoe hy dezelven ten opzïgc

van de Kleuren onderfcheidde»

ZI. DlEI.. tlh STUS,
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V» De Geele komt naby aan eenen GoudgUni^

^^nT^'
of is bleek ; doch de ÏNagels der Bloembla-

HooFD- den zyn doorgaans Goudkleurig; de keuk is

STUK. als die Van verfch Wafchjof ookvanSajFraan^

Tulpe^^ fomtyds ili 't geheel geen of zeer iflaauw»

De Kleur der Reode is nu hooger, nu blee-

ker en zeer bevallig, of ook niet fraay en

iflets : de Nagels der Bloembladen zyn of ge-

heel geel* , of als met eenig flaauw Rood int

het geele befprengdrin fommigen befmet llegts

een zwarte Vlak het midden van den geelea

Nagel; in anderen een groote, zo dat van het

Geele flegts een llreep , den zwarten Nage!

omringende, gezien wordt» Somtyds zyn die

Nagels zo groot , dat zy de helft der Bloem»

bladen beilaan. Deeze hebben den Reuk wel

eens aangenaam , als van een Oranje -Appel 5

doch meestendeels zeer flaauw 5 en eenigermaa-

te naar den Stank der Papaveren gelykende.

De Wüte Tulpen zyn geheel wit 5 dan dat

de drie buitenfte Bladen aan de rug iets Afch«

graauws of fomtyds ook iets blaauws , daar on-

der vermengd, fchynen te hebben.lDe Nagels

zyn geel , de Meeldraadjes en derzelver Knop*

jes bleek.

Van de Paarfchen zyn eenigen of dönkerer

en Violet- of Amethystkleur ; anderen als de

Bloem van de Peonie, of ook bleeker , naar de

Provencie • Roozen gelykende; fomtyds geheel

witachtig ; doch allen hebben zy de Nagels

€9
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^n de Meeldraadjes of bleek of geel van Kleur
»^p^*jj^j

hoewel fommigen ook de Meelknopjes zwart m,

'

en derzelver Steekjes sis met eenig Roet be. Hoofde

fmer. Men vindtze insgelyks ruikende en zon-^*^^^'

d€r Reuk.

De Bonte zyn zeer menigvuldig : want het

Zaad , van alle vroege Tulpen , in den Grond

gevallen of gezaaid, brengt zelden Jongen voorc

die de Kleur der Ouden hebben, verbasterende

m verfcheide Kleuren , zelfs dikwils in 't GeeL
Uit de Witte , nogthans , heeft my de Onder-

vinding geleerd , komen de grootlle Verfchei-

denheden van Kleuren te voorfcbyn. Üit Zaa*

den van eenen zelfden Bol , te gelyk in de

Herfst gezaaid, kreeg ik in 't volgende Voor-

jaar eenige Plantjes , die na 't vyfde , zesde,

zevende , ja fommigen eerst na het agtfle en

tiende Jaar, bloeiden, en derzelver Bloem was

of geheel wit, als die der Moeder- Plant, ea

wit bont , of geel en geel bont, of rood en

rood, of paarfch en paarfch bont. Ik zal alle

deeze Verfcheidenheden van Kleuren, zo veel

doenlyk is, tragten op te geeven.

De Bloem der Geel bonte , uitgefpreid, ver-

toont zig 1. In de rerite Dagen fomtyds ge«

heel geel, op den vierden en vyfden van bui-

ten roet roode üreepjes aan de kanten der

Bladen , doch blyft van binnen geel , met de

Nagels Roetachtig , de Meelknopjes fomtyds

geel, de Meeldraadjes bruin, i, Somtyds zya

de Bloembladen van binnen met roode Stree-

,S pjes
IL DE£L» XIU SïUlC.
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V. pjes getekend, die b^'na tot het end oitloopeti;

in!^*
met de Nagels Goudkieurig , de Meelknopjes

HooFT^' bleek. 3, Men heeft 'er met de Bloembladen
sïüK^ van buiten rood , van bicnen rood geftreepr.
^*^^^^*

4, Ook komen 'er voor, die de buitenfte Ek-
den op de rug geel hebben , aan de kanten rood

geilreept , van binnen hoog rood j zo wel

als de binnenfte, doch dceze geeï geftreept ,

niet de Meelknopjes zwartachtig en derzei-

ver Steekjes geel ,• de Nagels zeer groot en

Goudkleurig, 5. Anderen zyn *er , die de

drie buitenlle Bladen fpits gepunt hebben en

geel , met paarfchachtlge randen, van binnen

rood gedraald^ de binoenfle rond gepunt, van

onder tot boven met roode Streepen , maar aan

de randen geel; metgrocte geele Nagels, IVIeel-

draadjes en Knopjes 5 aangenaam van Reuk.

64 Dan komen 'ervoor, met de buitenfte Bla-

den ook rond, van buiten geheel Goudkleurig
j^

maar de randen en van binnen geel , met éenig

rood; een weinig ruikende. 7. Ook met alle

de Bladen rond gepunt , aan de rug tot hec

end geel , met Goudkleurig roode Yanden en

gede Nagels, die het halve Blad beflaan ; de

Meeldraadjes geel , en ; 8. Die bleeker zyn

,

met de Meeldraadjes en Knopjes alleen verfchillen-

de* Deeze beide laatlteo zyn ook niet Reukeloos#

Van de Rood bonte Vroege Tulpen zyn door-

gaans de buitenite Bloembladen fpits, de bin*

nenÜe rond gepunt, i. Somtyds hebben dezel-

ven groote Goudglanzige randen , en grooce

geele
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''gèeh Nagels , de Meetknopjes öf zwart of^j.^j,g^^

Éets paarfbh en derzelver Steeltjes als met Roet Ili.

befmer. Zy ruiken taaraelyk #el. a. Somwyfloo^^D*

len hebben de bultende Bladen van buiten ^*
^eèle randen en zyn van binnen bleeker rood ;

'

de binnen [te insgelyks miar met breet^er gee-

Ie Randen , waar het rood Straalswyze in uit*

loopt ^ gelyk in de buiteiafte Bladen : de Na-

gels geel, de Meelknopjes Afchgraauw. 3. Ook
komeo 'er van deezeo aart voor ? die bleeker

Menie -Kleur zyn. Deeze beiden hebben ook

eenigeH Geur, 4. Anderen hebben de buitenfte

Bladen op de rug geel , met Bloedkleurigg

Rreepjes eti geele randen | de bijanenften byn^

geheel rood en Goudkleurig gezoomd 5 van
binnen meest géel , zo wel a^s de Nagels 5

de Meelknopjes zwart. «^. De Bloembladen

van anderen zyn allen gefpitst, de buitenflea

op de rug geel, voorts Bloeckleurig , maar de

randen geel ; van binnen met Bloed ftreepeü

'over 't geheel, doch gee! gerand ; de binnen-

ften van buiten geheel Bloedkleürig
, geel ge-

rand, van binnen geel, doch omtrent het mid-

den als een roode Ster hebbende. 6. Vari

foiinmigen , die ook gefpitfte Bladen hebben

,

Zyn de randen Goudgeel , het overige rood^

behalve de rug der buitenfte Bladen ^ dieeeni-

ge Goüdgeelc Streepjes heeft. De Nagels ca

Meeldraadjes geel , de Knopjes zwart , gelyk

in de beide voorgaanden. 7. Van fómmigeH zyn

de buitenfte Bloembladen fpks, de binnenftea

S £1 lOfld^

II* Deel, :EII, Stüb,
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V. rond , geheel rood , maar de randen Goudkleur

,

A?DEEL.
^jjg straalswyze in 't roode uitloopt ; de buiten-

HooFB- ^^ donkerer, doch allen van binnen meerGoud-
sTUff. kleurig; het overige als boven, 8. Ook vindt

Tulpen, nien *er die zeer fchcon 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 hebben of alle de Bloembla-

den aan 't end gefpitsc of de drie binnenften

rond, In fommigen i. zyn de buitenfte tot

aan de punt toe byna geheel wit , dochpaarfch-

achtig of Vleefchkleurig gerand, de binnenften

meer paarfch : de Nagels geel en verder wit-

achtig, de Meeldraadjcs en Knopjes geel, a. In

anderen zyn de buitenfte Bladen witachtig van

rug 5 met paarfche Itreepjes , voor 't overige

purper of incarnaat ; de binneoften geheel paarfch

;

de Nagels en Meeldraadjes geel. 3. Eenigcn

hebben de binnenfle Bladen donkerer paarfch

dan de buitenften , die ook wit gerugd zyn

;

de Nagels geel geflraald ; de Meeldraadjes

bruin , met zwarte Knopjes, 4, Somtyds heb-

ben de buitenfte Bladen randen, die zo wel als

de binnenften geheel Vfeercbkleurigzyn.5,McQ

vindt 'er ook , die de bioncnfte Bladen geheel

^
wit hebben , zo wel als de buitenften , doch
beiden met pasrfchachtige Streepjes getekend.

6. De binnenfte Bloembladen komen in fom-
migen van buiten paarfch geftraald voor, zo
wel als de buitenfte van binnen ; alles voor 't

ove-
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overige wit, 7. Anderen hebben de buiten ften V;

geheel wit, de binnenften met eenige paarfche^^'j^j^^'^'

ftreepjes aan den rand: de Nagels zyn geel

5

Hoofd.

de Meeldraadjes en Knopjes bleek. 8. Men^TUK.

vindt 'er , èindelyk , die alle de Bloembladen Tuipin.

Vleefchkleurjg en Zilverwit gemengeld hebben,

met de Meelknopjcs paarfchachtig , de Draad-

jes en Nagels wit.

Van de Paarfch honts komeB 'er voor met

alle de Bladen fpits , ook met alle de Bladen

rond aan 't end, en met tweederley Bloembla-

den- 1. Van de eerften hebben fommigen in 't

geheel de Klenr als der Peonie - Roozen , mee

witachtige randen; de Nagels en Meeldraadjes

geelachtig , de Knopjes zwart. 2. Men vindc

'er ook , die van buiten grootendeels paarfch

,

-van binnen Vleefchkleurig zyn met witachtige

randen , de Nagels , Draadjes en Knopjes geeL

3. Met fpitfe Bloembladen komen 'er ook voor,

die van binnen en buiten geheel paarfch zyn,

met witte randen en geelefNagels , de Meelknop-

jcs in 't eerst paarfchachtig , vervolgens , wan-

neer zy omgekeerd zyn , en gaapen , met geel

Stuifmeel befprengd. 4, Nog van den zelfden

aart, die donkerer paarfch zyn, met witte Na-
gelen» 5. Anderen bleeker en levendiger

paarfch, insgelyk wit gerand, de Nagels bleek

groen, de Meeldraadjes zwartachtig met blée-

kc Knopjes» Van deeze is doorgaans de Bloem

met Reuk , van de anderen , zo wel als van

alle de volgende , Reukeloos. 6, Men heeft

S 3 !er
n. Deel* Xllt SruK%
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V» 'er ook met slle de Bladen fpits en donkei?.

m!^' paarfch , met groote y/itte randen , de Nagels ,

HooKD' Meeldraadjes en Koopjes geel. 7. Van fommi-
%TUK. ggQ xyn alle de Bladen voorzien met groote
T*/^«' witte ronde punten , voor 'c overige donker ea

glanzig paarfch; de Nagels geel met een witter^

lering, de Meeluraadjes geel , de Knopjes

bleek. 8» Van fommigen zyn de binnenfle Bla-

den eefligermaate gerood en bleek paarfch , vaa

binnen byea geheel wit; de randen van allen

' wit en grootj de Nagels 9 Draadjes en Knop-

jes geel. 9. Nog vindt men 'er, wier buiten-

ile Bladen gefpitst zyn en orqgeboogen , vaa

buiten donker paarfeh; de binnenflen rond ea

blecker ; beiden ju et groote witte randen en

van binnen a's met een paarfche kring, dege=

beele Bloem in 't midden omringende ^ de Na-

gels geel met een witten zooni ^ de Meel-

draadjes ook geel en de Knopjes fiets paarfch.

^l<?^..'Eindelyk zyn ^er ook, met alle de Bladen

dm, 't end Ipixs , en de drie buitenden van

buiten paarfch , allen met groote witte randen

en van binnen geheel wit , uitgenomen eea

paarfche kring door 't midden van de Bloemt-

de Nagels geel als boven , de Meeldraadjes

jnet de Knopjes bleek.

> Ik geef deeze befchryving van de Ver-

icbeidenheden der Vroege Tulpen dus breed-

voerig op a om te doen zien , met welk

een caauwkeurigheid de groote Kruidkenner

^ ï. u s 1 ü, sluiks v^or twee Eeuwen reeds,

beefc
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nagegaan en waargenomen. De vermaarde V.

1'oüRNEFORT heeft zyoe meer c'ao veertig ApDESLi

Soorten ten deele van hem ontleend, op 'c voet- ffoopó.

f^oor van B a u h i n u s , die veelen uit dea stuk.

Êy (letter Tuin daar toe betrokken heeft. Te- 2V;<«.

genwoordig komen deeze zo zeer niet in aan-

jHerkiDg als de anderen , waar van C L o s i u s

aldus fprcekt.

5, De Lüate Tulpen groeijen veel hooger , Laate

,, met een Stengel van een Elle en forntydsdrie
'^"'^^'

5, Votten 5 die dikker is en Heviger, rond en

5, gevuld , van buiten als bedaauwd met een

„ fyne gryze Woiligbeid, Zy wordt overhocks

^i van vier , fomtyds vyf Bladen omvat, die

5, gekield zyn. fleviger dan io de Vroege Tul-

„ pen , dikwils opftaande, en met de randen

J5 fomtyds zodanig geboogen , dat zy uitge-

„ hoekt fchynen te zya ; föiDtyds in geenen

3, deele. Op den top der Stengel, die door-

„ gaans een Voet of langer , ja fomtyds eea

„ Elle, naakt boven de Bladen üitdeekt, zit

,, een enkele groote en langwerpige Bloem ^

„ hol als een Beker, uit zes Bladen beftaan- ,

5, de , welke de uiterfle tippen voVomen ge-

5, fpitst of rond, of de drie buitenPcven fpis,

35 de drie binnenften rond hebben ^ even al?

3, in de Vroege Tulpen, en het omgekeerde^

5^ Het Zaadhoofdje is , even als ia die , diie-

5, hoekig , Vliezig , dikker ten grootften dee-

3, Ie, en buikig uitpuilende; 't welk, van bo-

3, ven gappende , zes vyën van platte Kraak-

S 4 5> bee-
II. Dz£L. XXI* Stuk.
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V.

^, beecige Zaaden , die ros of roodachtig en

III.
' » grooter dan in de vroege Tu'pen zyn^ver-

HooFD^ 3, toont. De Bollen zyn eveneens^ maar door-
*^"^*

55 gaans langer en gro<)i:er. Verder komen zy

3> daar mede overeen"
"Tw^F^n- Van deeze hadt die groote Kruidkenner zo

vcQle Verfcheidenheden in Kleur niet waarge-

nomen^ daar nogthans dezelven hedendaags

ontelbaar zyn. Dit moet men aan den onge-

meenen iever, met welken de Bloemiftenzg,

federt zynen Leeftyd , op de kweeking der

Tulpen toegelegd hebben , dank wyten. Of
men kan het toefchryven aan de uitzinnig-

heid, met welke de Liefhebbery der Tulpen,

in het voorfle gedeelte der voorgaande Eeu-

we, in dit gedeelte van Furopa, zodanig ten

top gevyzeld werdt , dat het Gebouw eer lang

moest inftorten en in zyne Val den welvaart

van veele Huishoudingen verpletterde.

Ik bedoel dien fpooreioozen Tulpen -Handel,

welke, zo nien wil uic Vrankryic -afkom iltg ,

in de jaaren 1634 tot 1657, in verfcheide Hol-

landfche Steden , gedreeven wcrdt* Men ziet

'er te Hoorn nog een gedenkteken van , in de

Voorgevel van een Huis , thans veelc Jaaren

tot een Roomiche Kerk gediend hebbende, 'c

welk (zo men zegt^ verkogt is voor drie Tul-

pen 5 aldaar afgebeeld. Doch dit is niets , in

vergelyking van andere Pryzen. Dat een Pond

zogenaamde Franfche Kroonen Bollen, voor

twaalf
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twaalfhonderd Guldens verkogt werdt , zegt V.

ook weinig. Men rekende het Aas van fom-^^j^'^^^^*^

mige Bollen op vyf tot tien Guldens. DusfiooFD-

werden vierhonderd Aazen van een TuIp^^^uK.

welke meti Admiraal Liefkens noemde, verkogt '^^^P*^'

voor meer dan vierduizend Guldens ; twee-

honderd Aazen van de Semper Augullus Bol,

voor vyfduizend en vyfhonderd GuMens, dat

is meer dan vyfentwintig Guldens het Aas en

het Loot zeshonderd zestig Guldens. Want
toen waren reeds aan verfcheidene van de

fraaist geachte Tulpen naamen gegeven.

Men lette eens , in hoe verre die Prys de Waar-

de van Goud , Paarlen en Edele Steenen over-

trof. Onhefchryflyk zotte Koopmanfchappen

werden 'er ook ten dien opzigte gedaan. Zeker

Perfoon hadt gekogt een Viceroy, die in de

Aarde geplant was , voor negenhonderd Guldens

,

welke een ander van hem overnam, mids hem
vereerende een Kleed , zo koftelyk als hy be-

geeren zoude , en nog , wanneer de Leve^ ^

rantie gefchiedde, eene 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 Oxhoofden Wyn , vier Ton-

nen agt Guldens Bier , twee Tonnen Boter,

duizend Ponden Kaas , een Bed met zyn toe-

behooren , een pak Kleederen 'en een Zilve-

ren Beker, alles te famen vyfemwintighon-

S 5 derd

Ut p%v,u 2IL Stuk,
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V. derd Guldens waardig f*}• De Semper Ai^
Afdeel. guflus-Bol, anderhalf Vierendeel Loots zwaar.

Hoofd* ^^^^^ verkogt voor de Som van tweeduizend

STUK. Guldens , onder beding , dat de geen , die ze

TMlpe», gekogt hadt ^ dezelve niet zou mogen aan eea

ander overdoen , zonder toeftemming van dei|

Verkoopcr ; die , verneemende, dat de ander

zyn woord niet gehouden hadt, daar van drie

Bollen verkogt , voor de Somme van dertig

duizend Guldens Bankgeld (f)»

Toe zulk een ongelooflyke dolheid was die

Windhandel , ook tevens tot andere Bloemen

overflaande , in 'c Jaar 1637 gedeegen , dat men
den 5 February van dat Jaar , te Alkmaar op

de

(*j Als een hyzoncferheld zal ik hier de Lyst gee^en

V'^n de Waatcle, op welke alle deeze Gaedercu dies-tyüj

getchat y/erden; naamelyk

z Last Tarwe, • • 448 Guld»

4 Last Rogge» , , 558

4 Vette Osfen* « « 480

s ' Varkens*. • • 240

it —Schaapen. . , 120

z Oxlioofden Wyft, • 70

4 Tonnen Bier. « 3x

Z- Boter. , -j«.,,,v, ïpa

toop Fond Kaas. i i
"^'"'*"

120

1 Bed met zyn toebeh. . - '^ * lóo

1 Pak Kleedcren.
,

, S«

1 Zilveren Beker. • \ ll'i'üX^O . 60

Maakt 2 joo Guldens.

<t) MüNTING. J^^^aare Oefening éier PianU». Qinrto. p.

6ii,
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^e nieuwe Schutters Doelen , voor de Erfge- V.

naamen van zekeren Wouter Bartholomeusz , ^^^^^*

die Kastelein in de oude Doelen was ge-Hoo?D-

weest, in openbaare Veilinge verkogt heefc,'^^^*

ter Somme van negentigduizend Guldens aan ^^^^*

Tulpenbollen. Een eenig Pcrfoon te Amfter-

'dam hadc met dien Handel, in vier Maanden

tyds, meer dan zestigduizend Guldens gewon*

pen. Huis en MoF, Landeryën of Goederen»

niets kon daar tegen opweegen» Twaalf Mor-

gen Lands , in de Schermer by Alkmaar gele-

gen , werden gebooden voor eenen Tulpebol ^

die daar voor niet was te bekomen, 't Gemeen-,

fte Volk hadt zig , even als omtrent honderd

Jaaren laater met de Aóliën gebeurde , in dien

Handel gemengd en fpeelde den baas zodanig

,

dat Luiden van Vermogen , in 't begin van

'c laatstgemelde Jaar, den aanflaanden Val van

deezen Windhandel voorziende , beflooten een

fpaak in 't Wiel te iteeken. Want veelen

waren buiten flaat om de Bollen , die zy ge-

kogt hadden, te betaalen, en daar uit fprooten

Regtsgedingen , welken de Regeeringen der

byzondere Steden weigerden uit te wyzen.

Hierom troffen de Bloemisten , van alle de

Hollandfche Steden , binnen Amfterdam verga-

derd zynde , den 24 February van dat Jaar een

accoord , dat alle Koopen van Tulpen , die

voor het end van November 1636 gedaan wa.

ren, ftand zouden houden ^ doch v^n de iaa-

11, DI&IL. XII« STUK*
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V. teren zou de Kooper mogen afflappen, inids

Afdeel.
^.gjj ten honderd aan den Verkoopergrevende,

Hoofd- voor rouwkoop, en hem de Bollen laatende.

fTUK. Tot bevefliging hier van kwam den 27 April
Ttti^n, ggQ Plakkaat der Staat en van Holland en West-

friesland aan 'c licht , en dus raakte die dolle

Handel in *£ kort zodanig te niet ; dat men*

een Bol voor vyftig Guldens koopen kon , die

over de vyfduizend gekost hadc^ Sommigen

hadden 'er zig , gelyk naderhand met de Aktiëa,

door verrykt, anderen waren 'e^arm door gewor-

den , en de meellén van 't Gemeen, die zig

daar in geüoken hadden, hcrdagten mee hart-

zeer hunne voorige weelde en verlies van tyd.

Deeze Handel betrof inzonderheid de Laate

of Gewoone Tulpen, w:?ar van men, als ge-

segd is 5 voor twee Eeuwen maar weinige

.Verfcheiden heden kende. Clcsius hadt 'er

ilegts G^tlQ of Goudkleurige en Roode van

gezien , die door 't zaaijen hem ook weinig

veranderingen voortbragteo, M ü n t i n o ken-

de meer dan driehonderd byzondere aartige

Soorten van Tulpen. By Weinmann vindt

men, op zestien Plaaten, tusfchen de veertig

en vyftig van de aartigften , met natuurlyke

Kleuren afgebeeld* Menonderfcheidtze, hoofJ-

znakelyk, in Franfche Kreonen ^ die Bloedkleu-

rig rood zyn met Goudgeel of mee wit; (een

fraaije Tulp , bevoorens in veel agtinge ge-

Tvetst , doch thans geheel verfmaad ;) in Ba-

guetten en Bybloemen , die donkerrood of paarfch

zyn^
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zyo, met wit, ftreep- en vlamswyze gemengd: V.' ;

en in B'fard n , die meer dan twee - Kleurig zyn '^^^^el,

of io 't geel en roode vallen , verwardelyk ge- Hoofde
mengeld, ten minfte geele Gronden hebben. De «tuk.

Ëaguetten ,ook witte Tulpen genaamd, wegers ^«^^^«•

baaren witten ^Grond , zyn de zv/aar(te engroot-

fte, met de dikfte Stengels of Steelen, waar

van misfchien de naam afkomftig is. Op dee-

ze is, in de laatfte jaaren, bier te Lande, de

meefte Liefhebbery gevallen, en de byzonde-

re fchakeeriDg van derzelver Kleuren, naauw-

lyks dan voor de Liefhebbers van Flora on-

derfcheidelyk , heeft honderden Naamen doen

uitdenken , op welken zy worden verkogt en

geliefkoosd.

Omtrent de 'I'ulpen , in 't algemeen , moet men
aanmerken, dat dezelven, door zaaijen verme-

nigvuldigd , gelyk men thans noj^ wel in Bra-

bant , Vlaanderen en Vrankryk , by de KFoos*

terlingen doet , meest Eenkleurigen voortbren-

gen. Zeldzaam is 't , dac men , na eenige Jaa-

ren toevens , uit de duizend Bollen , twee of

drie krygt , die van goede verwagting zyn,

uitmuDtende in zwaarheid van Bloem, fchoon-

heid of fcerkte van Kleur, en hooge Steelen.

Zodanige Eenkleurigen, uit Zaad geteeld , nog-

thans , heeft men onderfcheiden door de alge-

meene benaamingen van Baguetten primo , Ba^

guetten Rigauts ^ IncomparaUes ^ J/erpoarten^

Triumphes de Vlile , Secundes , Grand Fiokt'

Un 5 Beauregards , Dromedaris/en , enz» üie

S|. D£SL. 211. SïüK«
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.
V. zodanige Eeokleurigen zyn , allengs , oneindige

il?.^^'
veranderingen voortgekomen , die in de x^fzet-

HooFD- zeis of jonge Bollen wel üand houden , doch
STtJK. qqJj forntyds verloopen* Het ODderfchcid be»

Tuiftn.
^^^^^ j^,^^^^ alleen in de fynheid van het wcric

en de zuiverheid van de eene boven de andere:

want in de Bagüetten en Bybloemen is , als ik

gemeld heb, de Grond altoos wit, met zwarte

of brcioe of roode of incarnaate Streepen door-

weven, in de Bifarden , die den Grond geel

hebben , kan meer fpeeling van Kleuren waar-

genomen worden ; om dat zy 'er dikwils meer

dan twee en de tekeningen verwarder hebben.

Men acht die genen onder dezelven hoogst ^

waar in de Kleuren fterkft zyn , én tegen

malkander het meefte affceeken, vooi*al wan-

neer de werking wat regelmaatig is. Even zo

\% het met de Vroege Tulpen insgelyks gele-

^ gen.

Natuürlyk groeijen de Tulpen met ééne en-

kele Bloem op een Steel of Stengel ; maar men
heeft 'er ook met twee of drie Bloemen , dat

in de Wilde geele Tulpen, voorheen befchree-

ven 5 gemeen is. Het komt in de anderen

fomtyds , doch zeldzaam voor. Voorts heeft

men veelerley Tulpen die dubbeld of volbladig

zyn (*)• Dan komen 'er ook voor , van eene

mon-

i^) De manier om zodanigen uitEiïkelde te teelen , is om-

fiandig docr den geleerden Heer Doktor Hill voorgefteld^

befchreeven en in.Plaat vertoond: Zie hetVIL D£EL ddr UH-
gezoete VcrharJdingin , bladz.^ij, ïl» 45.
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moöftreufe of wandaltige figuur, '£zy zulksin V^

de fcheefheid der Bloemen , de oneenpaarig-
A.Fi)EaL;

heid van Kleur der Bloembladen, of derzelver Hoofc-

byzondere fchikking plaats hebbe» Men vindc «tuk.

*er , die de kanten der Bloembladen diep inge- '^^¥^*

fneeden en met eene gekrulde Franje bezet

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 voot

twee Eeuwen plaats hadt , befchouvvd eö ge-

zien, hoe de dolie Handel, die voor byna aa*

derhalf honderd Jaaren in dezelven plaais greep ^

allengs is in verval geraas t* Nu zd ik nog

een Schets geevec van den tegenwoordigen

ftaat dier Liefhebbery , welke voor die der

Hyacinthen federt heeft moeten wyken» In de

Blpemkweekery van den Heer Dirk Voor-
HELM, de Buiskool genaamd , te Haar-

;

lem , die federt veele Jaaren door geheel Eu-

ropa beroemd is geweest, door menigvuldige

verzendingen aan Keizerlyke, Koninglyke en

Vorftelyke Hoven , zyn thans te bekomen

Vroege Tulpaanen, geel en roei , 27 Soorten

— —*——— • wit ttiti reode

Jirffepen, . 7^ '

"*

.' '

•

'

' —. wit met vïelst

of paarfch ,

Dubbelde

rosd ,

n. Dsii<.ni. stüki
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V. Dubbelde Tuh? aan ln, wk met rood ,

AiDEEL. efi Roozekleur, 26 Soorten
Ili

Hoofd-
wit met purper, 2

STUK. Laate • Baguetten pn-

TulpiK^ moy . 124

Baguetten Ri-

gauts , . 31

--. —-^ ïnc67nparahleSi23

Bybloemen

,

wit met zwar-

te Streepen , . 44

wit met bruine

Streepen , « 66

-^—'Wit met jood

en Kerfen- kleur» • $2

' .-«_, » wit met Vio"

lette Streepen y
. 27

Bifarden , ,. geel met %wart.6z

- 'geel met hruin

of feuillemort. . 136

'— geel met Violet

of purper, s 44 ———

•

-^>^ ^"^^géelmet Oran»

je of Kerfenkleur, $6 .

Dit maakt een getal van negendhalf hon-

derd benoemde Tulpaanen , terwyl zy nog vee*

Ie anderen, 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

wei-
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tveinigen, van de uitmuntendden , gelden nog "^^
,

tot tien a : twintig Guldens ;
gelyk de Gulde ^j-^^

''^

Zon met geftreepte Bladen, onder de Vroege Hoofd*

Tulpen 6 ; Dordrecht Royal re&iifié , onder de ''^^^^»

Baguetten , 15 > Duke of Grafton extra, y 8;

Hof Oojienryk 6 , en Reine d'Hongarie extra 5

Gulden^ Onder de Bybloemen fchynt nog wel

de grootfte Liefhebbery te zyn. Daar van

vindt men by hufl verfcheidene op 10 , 12 en

15 Guldens de Bol 3 gelyk Roy de Pegu^ Ro»

fe Parel Schaap^ Rofe 'primo; en Frince d'Oran-

ge, onder de Bifardeo, op 23 Guldens aange-

tekend. Zy hebben ééne daar van , Sam Rival

genaamd , gefteld op den Frys van ico Gul-

dens (*)
De Bloeityd der vroege Tulpen is op den

blooten Grond in Maart , die der laatere Tul-

pen in Mey , naar een gewoon Saizocn gere-

kend. Maar men heeft 'er ook als middelflag-

tig , die tusfchen beiden komen , en van deeze

zyn infgelyks menigvuldige Verfcheidenheden ^

niet alleen in de Kleur, maar ook in de Sta-

tuur; alzo *er grootere, middelflag en kleinere

van zyn , welke laatiten niet meer dan eea

Voet hoog groeijen, hebbende een veel grooter

Bloem, dan de vroege Tulpen, naar welken

zy anders in gellalte wel wac gelyken.

Dé

() Naanielykl de tegenwoordige Bloemisten in de Buis»

kool ,
gÊhaarad Dias VoorheLm tn M* Gzomt-

vrouT.

T
Ut QHi" 211. iviti



$90 Z E S M A N N ï G E L £ L I EJ

V. De Tulpen leveren wel, door Afzetzels of

^^ni^^'
jonge Bollen, de zelfde Soorten uit; maar ^y

Hoofd* zyn in zig zelf aanmerkelyke veranderingen

•TUK. onderhevig. Niet alle Bonte , 't zy Vroege of

Laate , zyn ieder Jaar even fraay. Somtyds

hebben de Roode of Paarfche fraaller, fom-

tyds breeder geele of vyitte randen» ^Boven»

dien verdwynen fomtyds , in eene Tulp, de

fchoonfte Kleuren, dat men verloopen noemt,

en dit zyn zy meest door verzuim of door

eene flegte behandeling , onderworpeD. Het

kan ook voortkomen van 't Saizoen , van veel

Regen of van te fterke Zonnefchyn : weshalve

de Liefhebbers gewoon zyn hunne Bedden ,

tegeu 't bloêijen der Tulpen , met Tenten van

Zeildoek te voorzien , 't welk tevens haare

Schoonheid langduuriger maakt.

Het zaaijen baart wel de grootfte verbas-

tering in dit ilag van Bloemen. Daar komen
uit het Zaad der Vroege dikwils Laate Tulpen

voort en omgekeerd. Van de verandering der

Kleuren heb ik reeds gefproken. Men vindt

Tulpen , die Bolletjes in de Oxels der Bladen

hebben, gelyk zulks in fommige andere Bol-

planten gebeurt. Voorts zyn zy ook onderhe-

vig 5 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 , 't welk aan des Bols aangroeijing of

ryzing is toe te fchryvcn; terwyl, in tegen*

deel , fommigen nieuwe Bollen fchieten , diep

IQ
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In defi Grond 3 doorgaans veel grooter dan de V.

Ouden^ die dan vermageren , en wit van Kleur* ^™/^*

Anderen verfpreiden zig ^ydewaards^ geeven- Hoofde

éc Jongen uit , die door Vezelen met de Ou* ^^'^^^

den als gekettingd zyn ; 't v^elk die groote

Plantenminner , C Lu s i u s , in de Bononi fche of

Apennynfche, als ook in de Spaanfche ender-

gelyken, in zyn Tuintje, zegt hy, waarnam:

^elke Tulpen zo aangenaam van Reuk waren

als de Muurbloemen of geele Violieren»

Nu gaan wy over tot de derde Soort van

dit Geflagt , volgens het SamenHel van den

Heer L i n n /fc u s*

(3) Tulp met een veslhloemïge veelhladige nu
Stmgel en Liniaale Bladen.

Bn'^nuté'
Kaapfchë,

Deeze Kaapfche, met een aangenaam roode

Bloem uit den paarfchen , eerst door Brey-
N I u s naar 't leven 5 volgens een gekweekte

Plant, met een enkelde Bloem in Plaat gebragt

,

heeft van hem den byoaam. Onze beroemde

Hocg^eeraar N. L. B o r m A n w u s brengt wel
daar toe ook t'huis , een Plantje met een veel*

bloemige Stengel , grooiel^ ks daar van ver-

fchillende, door den vermaarden Plükenet
. af-

f?) Tulipa Caule miiltifloro polyphyllo» Föl. Linearlbuf*

Syji. Nat. Xll , T^eg, XUI. Sifytinchiuiii ex phoÈniceo • fua-

veiabente Floie &c. Breyn Cent. T. $6. Kvün. Elys. lU

p. IJ. f. II. PLUK» T. 414. f* 6. nmm, FL Qsp, trtsir^

p* 5».

Ta
lltDSIL. ZII. STUK.
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V. afgebeeld , doch hetzelve was uiü Oostindie
Afdeel. afkomftig. L i n N -ffi ü s , niettemin , merkt aan.

Hoofd- ^3t deeze Soort zes of zeven Stengbladen

STUK. overhoeks heeft , die Liniaal • Lancetvormig

zyn, de bovenflen allengs korter , en drie of

vier Bloemen aan den top, kleiner dan in de

Planc van B R E Y N , met de Bloemblaadjes aan

den voet fmaller en geen Styl. Want de Stam-

per beftaat ia deeze, gelyk in de andere Tul-

pen , uit een Vrugtbeginzel , 't welk met den

Stempel is gekroond.

A L B ü c A* Stiftbloem.

Een zesbladige Bloem , met de binnenfte

Blaadjes van eene verfchillende figuur, en drie

van de zes Meeldraadjes zonder Knopjes; de

Stempel Prieravormig en omringd met drie

fpitsjes; maakt de onderfcheidende Kenmerken

van dit Geflagt uit, 'c welk de volgende Kaap-

fche Soorten bevat.

i. (O Stiftbloem met Lancetvormige Bladen.
Mhuea

G?Joü tï^t Loof van deeze Plant gelykt zeer naar
'

dat

(i) Albuca Fol. Lanceolatis. Syji, Nat, Xir. Gen, 411,

f^eg, XIH. Gen. 416. p. 270. BERG. Cap. 87. BuRM. /»r»ir.

p. 9' Ornithogaintn Canadenfe. Sp. Plant, I. p« 308. Or-

nithogaliutn luteo-virens Indicum. Corn. Canad, ido. T.
161. RUDB. Elys. II. p. 140. f. 7. Raj Hi/l. Il54. MO-
RIS. Hiji, II. p. 423. S. 4. T. 24» f* 7.
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naar dat van 't OrmthogalumiV!esha]ye zy bok V,

tot dat Geilagt is betrokken geweest en geel- ^^^^^^*

achtig groen Indifch Fogelmelk getyteld van Hoofd-

C o R N ü ï ü s. Het heeft een ronden Bolwor- stuk.

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,

De Stengel is ongevaar een Voet lang, rond,

glad en groen , met een blaauwen waafem a^s

der Pruimen of blaauwe Druiven. Van 't mid-

den tot den top is dezelve bezet met bolletjes

van Bloempjes , die in een hol Blaadje of

Blikje gevat zyn , waar uit zy allengs met een

Steekje te voorfchyn komen , nederwaards

knikkende open gaan , en eene dergelyke Bloem

maaken $ als in de zogenaamde Naakte Wyf-

jes. De drie buitenfte Blaadjes, naamelyk^

zyn uitgebreid en breed , geel van Kleur ; de

drie binnenfte blyven tegen elkander aange-

voegd 5 befjuitende de Meeldraadjes en de Stam-

per , die de voornaamfte byzonderheid van

deeze Planten uitmaaken. Op een langwerpig,

driekantig Vrugtbeginzel , zit een driehoekige

Styl , die een Priem- of Pontfoenachtigen Stem-

pel heefc , welke met drie afwykende puntjes

is omringJ. Hierom noem ik dit Geflagt Stift-

bloem. De Vrugt is een driekantig driehokkig

Zaadhuisje 3 als in veele anderen.

(ft) Stift*

IL DEEL» XII, SïüKt

T3
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V. (7) Stifibloera jnet Elsvormige Bladetu
'AfDEEL*

Hoofd- ^^ verfchilleDdheid der Bloemblaadjes heeft

8TÜS. de vermaarde li e r m a n n d s ook in dceze daar

11- door aangewtezen , dat de Bloem als dubbeld is

,

viinor, uit Lwee driebladigen befiaande, waar van de

eene in de aodere fchynt gegroeid te zyo,

groen van Kleur.

De Hoogleeraar N, L. B ü r m a n n u s heeft

hier, onder den bynaam van Jllergrootjls , nog

een derde Soorc, van de Kaap afkomftig> by-

gevoegd, welke, zo zyn Ed. aanmerkt, door

de maüier van Groeijing en de breedte der Bla-

den, die uitermaate lang zyn, van de anderen

altoos verfchilt 5 terwyl zy ook dezelvea ge-^

ileufd heeft C^),

De Sweedfche Hoogleeraar Beugiïts, de

eerfce Soort, in de Tuinen van ons Land ge*

kweekt, befchryvende , merkt aan, dat dezeU

ve roode Bloemen heeft , en dat de helft der

Meeldraadjes onvrugtbasre Knopjes hebben ^

zynde witachtig van Kleur, doch de geheele

Stamper Karmozyn- rood, met een dikken Styl

en de S?empel uit den geeleoj pyramidaal , aan

den rand ruigachtig ; zo dat zy evenwel aau

d€n naam vaa Stiftbloem voldoet.

Hy-

(2) Mhca FgL Subulatis. Rcjrm. FL Ca^. Prcdr^ 9,

Ornithogalum Africanum Flore viridi , altera aiteri innato,.

ïjERM. Parad. 209. T. 209-

(*) Albuca maxin^.a Fol. oblongis Canalfciilatis lojigisfi-
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H Y p O X I s, Ruigblad. ^-

11

L

Een zesbladige blyvende Bloem , boven het Hoofd-

Vrugtbeginzel , dat een Zaadhuisje wordt van stuk.

onderen dunner » vervat in een tweekleppige

Kafachtige Kelk. Dus komen de byzondere

Kenmerken voor van dit Geflagt, waar in de

volgende, meest Amerika^rfche Soorten, veel-

al aan de ruigheid der Bladen kenbaar , be-

greepen zyn.

(r) Ruigblad, dat Eaairig is ^ met Eyronde t.

Zaadhuisjes, erl&J!^^

Opgeregt.

In Virginie en Kanada is de Groeiplaats van

deeze Plant, welke bevoorens Ruig Fogelmelk

was gebeeten. Zy gelykt , inderdaad , zeer

naar het Geée Ornithogalum van C, Eau-
II I Nüs , zynde een zeer klein Plantje, met

Gras- of Biesachtige Haairig ruige Bladen ,

veel langer dan de Bloemftengetjes die hoekig

zyn , met ruige Bloemfi:eeI;Cjes. Gemeenlyk

komen zy tweebloemig voor ; gelyk de Hoog-

leer A. VAN Ro YEN de bepaaling daar van

ont-

(i) Hypoxis pilofa, Capfulls ©vatis. Sy/I. Nat. XïT.IGcn.

413* ^fg* X1 11. Gen. 417. p. 270* Ornithogalum hirfumm.

Sp. Plant. I. p, 305. Ornith. Scapo bifloro. R. Lngdh. 31.

Oinith. Vernunt luteum, GaoN. yirg* 37» Orn. Virgin,

luteum. Pet» Gaz, i. T. i. f. J. Oinith, Heibace«m &<?,

IWK. Alm^ ^^^* T. 350, f. 12.

T 4
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V. ontleend heeft : döch /"omtyds Kroontjesvvy ze s^

^^
üL^ of ook eenblocmig. H^t heeft in 't Voorjaar

Hoofd- zynen Bloeityd.

STUK.

TT. f2) Ruigblad dat Haairig ïj, met geknodJl&

Uypoxis Zaadhiiisjes.

Neeileg-

gend,
p^jgj. ^^^ ggg£j. ^g fchrandere Miller,

Ouder den naam van Laag Anthericum ^ mee

Liniaale platte Bladen en leggende Stengetjes^

de Afbeelding. Hy merkt aan, dat dit Plan-

tje naar het Virginifche kleine geele Vogel-

melk, van de voorgaiinde Soort, veel gelyke,

en naauwlyks in 't aanzien daar van verfchil-

le, dan doordien 'er verfcheide Bloempjes op

ieder Stengetje zyn, als ook wegens de neer*

hurking derzelven , en dat het bykans alle

Maanden blceije. Het heeft de Bladen zeldea

meer dan zes , de Stengerjes maar vier Dui-

men lang. De Bloempjes, zyn van buitea

groen, van binnen geel, zo 't fchync met O^

ranjckleurige Meeldraadjes. De Wortels, zegt

M 1 L L E R , waren van Jamaika , toevallig ,

overgebragt en door hem in eeu Broey - Bak

geplaDCj doch hy melde de hoedanigheid dee-
"

' zer

(a) H^pxh Piioft , Capfali» Clavatis. Am. Aead. V. p.

J96. Ornitnogal. Fol. Gramineis &c, BROWN. Jam. 195.

Aiithericum fesfiie , Fol. Linearibus planïs , Caule decum-

bente. Mill. Dicl. T. ?9. f. a. Cïocus Fol. et Rad« Scoi*

^Oïjerae. Fluaj. Ic. \o%. f,^ i^.
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ter Wortelen niet. Hy zegt alleen 3 dat hy V,

ze onder die van eenige Piment - Boompjes C*j^^[r^.^^'

hem toegezonden , welke dood waren , leven- Hoofd-

dig vondt. Zo het de Crocus mee Blad enSTUK.

Wortel van Sct)rzoneere, dcor Plu mi er in

Zuid -Amerika waargenomen, i<on zyn , dan

zou Blad en Bloem veel verfchillen»

(3J Ruigblad met zeer lange Bloempypjes, iii.

hypoxis

De Kruidkundige Heer Russel vondt dee-riC'"''"^'''

*

ze , op zyn Levantfchen Reistogt , als een
deïd!^°"'

nieuwe Plant, by Aleppo. Hy heeft ze Wild
Look, of klein Moiy, meteen groote Bloem,

getyteld»

(4) Ruigblad dat Haairig is en ongejlengd y iv.

7net de Frugtmaakingen by den Wortel, ^'^^^i

ftengi

Dit zonderlicge Kruid heeft , hoe ook die

der anderen mogen zyn , een knobbeligen

Wortel. Het gelykt zeer naar de eerde Soor-

ten , door zyne Grasachtige Haairige Bladen

,

^Is die van ruig Gras of Biezen , maar het

heeft

(*) Deezezyn , omler den naam vanMyrtus Pimenta of Jsi-

maika ' Peper , in ons II. Stuk, bladz* 145, befchreeyen.

( 3 ) Hypoxis Tubis Flomm longisfimis f- Alliuna fylvcÜre f»

MoIy minus amplo F'.ore. Russ. Jllep. 34. T* 2.

(4) hypoxis Pilofa acaulis , Fru(3:ificatlonibus fubradicali-

l)us t' Ornithogali Virginlci fade Herba tuberofa Carolinieij-

fis. DiLL. Eltk. 15)8. T. iio. f. 287,

U PSE^ xiu Stuk«
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AFDEKLi
III.

HooiD
STUK,

bedt niets ^ dat naar een Steel of Stengel

zweemc. Tusfchen den airfprong der Bladen

,

en dus by dan Wortel, even boven den Grond,

komen Bloempjes voort, die naauwlyks open

gaan en evenwel driehokkige Zaadhuisjes uit*

leveren, met rype zwartglanzige Zaadjes» Zy
\9as 5 in de Elthamfe Tuin , toevaliig opge-

groeid uit Aarde, in welke andere Planten uic

KarolÏEa waren ovcrgebragt.

Ornithogalum, Vogelmelk.

Een zesbladige , opftaande , blyvende Bloem ,

böven 't middea uitgebreid en de Meeldraad-

jes beurdings aan den voet verbreed hebben^

de ; maakt de byzondere Kenmerken van dit

Geflagt 5 't welk de volgende Soorten bevat»

T. A* Met alle de Meeldraadjes Elsvormig»
Ornltho-

f^alum uni*

jiorum.
^ ^j^ Vcgelmelk, met een tweebladige Stengel

mig. in eenhkemig Bloemjieeltje.
•

Dit ^ogelmelk , volgens den Heer Laxman

op den top van den Berg Sini Sopka in Sibe*

rie groeijeDde, gelykt in alle opzigten naar

het volgende 5 maar heeft een onverdeeld een-

bloe»

( 1 ) Ornlthogalum Scapo diphylfo , Pedunculo unifloro»

S-yfi. Nat. Xil. Gen, 414, Mant, 6i, reg, XUI. Gen, 418.

p. 270.
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bloemig Bloemfteelcje : de Bloem is driemaal^ ^^
zo groot 5 met Lancctvormige ftorapachtige ui
Blaadjes, die geel zyn, van onderen groen. Hoofd.^

STUK»

i%) Vogelmelk met een hoekige tweebladige u.

Stengel ; de Bloemen Kroonijeswyze met
J^^^'f^^

eenvoudige Steeltjes, teum.

Geel,

Hoewel dk ^Geflagc wegecs de Melkwitte

Bloemen zynen naam heeft , komen "er doch

ook in voor met geele Bloemen. Deeze Soort

^

die op verfcheide plaatfen in Europa gemeen

is , Sgroeit wild in de Moeshoven by Har»

derwyk en in de Koornlanden by Zwol, voN

gens den Beer i)E Gorter. In belom-

merde Moeshoven' groeit zy maar al te veel

in Sweeden zegt de Ridder , byzonderlyk in

Oost - Gothland , alwaar, by gebrek van andere

Spyze , de Bolletjes gegeten worden» Men
noemt het Feld- Jjidn, in 't Hoogduitfch Feld'

ZwibeL Het is aan de kanten der Akkerlan-

den en Hakbosfchen in Duitfchland gemeen ,

zegt Raw H a l l e

r

5 die het ook op ver*

fcheide plaatfen in Switzerland vondt , be-

fchryft

(t) Ornithogalum Scapo angulofo diphyllo , Pedunc. um»

belUtis iimpHcibus. GORT. Btlg. 95. GoUx\N Mensp. irr»

Oed Dan^ 378. Fi, Suec. z7o , 235, H, CUff. 124. R.

Lugdb, 31. Ornithogalusn luteum. C. B. Pin, 71. Bulbiss

fylv. DOD. Pempt. 22i# LoB« /«. 119. Pytrochiion» RE-

USALM. Spec* 91. T* 90*

lI.Dsaj., SU. SiUK,
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V. fchryft het , onder den Geflagtnaarn Phalan»

'^Yir^'gïwm, aldus r*).

Hoo?D- 5» De Wortel is een Vleezige ronde Bol,

STUK.
^, geevende zeer weinige fpitfe Grasachtige

„ Bladen uit, dikwils langer dan de Stengel,

5, d;e een enkeld of cwce ongelyke Bladen

3, heeft jfomtyds drie, welke vee! breeder zyn,

,3 op de kanten ruigachcig. Uit derzeivcr Oxe-

„ len komen veele eenbloemige Steekjes voort

,

„ die glad zyn of maar weinig ruig. De Bioem-

35 blaadjes, op twee ryën , zyn geftreept, uit den

„ groenen geel , van buiten geheel groen ,

,, doorgaans glad. De Meeldraadjes , uit den

„ voet derzeiven voortkomende , zyn niet

53 breed, noch driepuntig: de Stamper is drie-

„ hoekig, driedeelig.*'

III. (3) Vogelmelk met hoekige tweebladige Sten^

Ornitho' peis^ de Bloemen Kroontjeswyze met Tak"
galum mi' , . o^ j •

nimum, kige Steelt] es^

Zeer

klein. j^jj. kleine geele Vogelmelk alleen is door

den Heer de Gorter in Rusland waarge-

nomen. Het groeit ook by Montpellier op de

Akkers , alwaar de Heer G o u a n het zelden

hoO'

C*j Phalangiura Radice Bulbofa, Stipulis maximis hiifu-

ris , Floribus umbeliatis ^ Petiolis unifloris. Helv. inchoat. U,

p« loz,

(3) Ornithogalum Scapo angulofo dlphyllo Scc^GoBT. Belg,

95. FL Suec. 271, 286. GOUAM Momp. ijz^Goet. Ingr, 5qi^

Ornithüg. luteutn minus. C. B. Pin. 71. Hypoxis, R.ENEALM.

.§;>. 9». CLÜ8, Pann. 191, T. ips.
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hooger dan een Handpalm gezien heeft, In V*

Switzerland voedt de Heer Hall er het^^jj^^"^

ook, en zegt , dat het laager en Takkiger dan Hoofe*

het voorgaande is, hebbende vyf, zes of ze-^Tui:»

ven Blaadjes aan de Stengel , 't welk tegen de

bepaaling en tegen de Afbeelding van Clü- ^

'Sius, welke door hem aangehaald wordt, flry-

dig is. Die Autheur fchynt het in Ooftenryk

met een Stengetje , van maar een Duim hoog-

te , waargenomen te hebben. Onze Ridder merkt

aan , dat het in Sweeden , in de Tuinen , on-

der het voorgaande gemengd, doch niet over-

al en dus zeldzaamer voorkomt. Even 't zelf-

de heeft in ons Land plaats. Het verfchilt,

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

Bloemftoeltjes niet te fpreeken Gmelin,
die het Geele Vogelmelk ook in Siberië op

verfcheide plaatfen vondc , hadt naauwlyks een

Plant gezien , die in manier van groeijing , ia

hoogte , in breedte der Bladen , in grootte en

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.

{*) Hall. Heh^ ineboat. uts,

l\) Flor^ Sfeer^ I. p. 47,

Ih DREL. Xn. STUK,
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(4) Vogelraelk met een zeer lange Tros ,

Lancetvormige Meeldraadjes : de Bloem*

draagende Steeltjes egaal en uitgebreid

;

I de Friigtdraagende digter aan de Stengel.

V,

m.
Hoofd-
stuk,

IV.

rSum'^Fy- Dcezc grootc Soort , met wiiachtige Bloe*

renaieum, nieD $ vondt de Hccr Rauwolf by Aleppo

neefchr in de Tiiipen* Zy is gemeen op de Gebergten

van Oosteoryk, Switzerland enKarDioIie;doch

inzonderheid op de Pyreneen^ waar van Clu-

sïüs 'er den byiia^m aan gaf. Naderhand

merkt hy aan , boe hei jaar 1606 hem geleerd

hadt, dat deeze geen andere Plant ware, dan

de Bolwortelige Affodillen van Galekus, by

Do D o w é o s afgebeeld , en door L o b

e

L fi^^

-

acinth - Affodillen getyteld, om dat de Bloem-

tros veel gelykt naar die der Hyacintben. Op
verfcheide plaatfen in Switzerland is het door

den onvermoeiden Kruidleezer , den grooten

H A L L E R ea anderen gevonden , die het dus
' befchryfr.

5, De

f4) Omhhogéstum Racemo longUfimo , Filamentls Lanceo»

Utis &c. GouAN Monsp^ tjz. Oxniih. Racemo longisfituo,

ïilam. dilatato • Linearibus , Caps, eteótis. h. Scan. zao.

Ornith. Spica longisfima, Fil. trlangularibu*. Hall. Helv,

254. Gron. Oriënt. Ila. Ornithog. anguftifol. majus &c. C«

11. Pin. 70. auDB. Elys. ïl. p. 134. f. 3* Ornith. majus.

Clus. Hifi. i. p* xS7» Om. Pannon» albo flore, Pann.i%z,

T. 189. Ornith. Pyrenaicurn» CüR, Psji, tt, Stachyoides.

Ren» Spec. 9J. T. 90* Asphodeltts bulbofus Galfeni. DOD»

Pimpt^ Z05). Hyacintho- Asphodeltis &c. Lob» Ic. ^j.
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5, De Bol is dik. De Bladen zagt, gekield V.

.^ en naar den Grond omgeboogen , vergaan ^7ll!^'

\ ras. De Stengel , van twee Voeten en hoo- Hoofd-

'/, ger 3 niet Takkig , draagt een zeer lange ^'^"^*

,5 Aair, met zeer veele Bloemen» Witte Stop.

peltjes heeft zy , die omvattende zyn , breed

van voet en lang geftaart» Opitaande Bloe-

men 5 in 't eerst toegekneepen , breiden al-

lengs zig meer en meer uit. Van de Bloem-

3^ blaadjes , uit den groenen geel , met witte

5 randen , zyn de drie buitenlten fmaller , de

„ drie binnenren breeder en kortere alle Meel-

„ draadjes breed gefpitst : de drie buiteneen

5, fmalst. De Stamper is korter dan dezelven:

5, de VrugtEyrond, met roodachtige Heuvel-

,\ tjes beftipt'* C).
De Meeldraadjes maaken in dit Geflagt een

voornaame onderfcheiding. Dezelven worden,

in deeze Soort , van fommigen gezegd drie-

hoekig te zyn of driekantig , van anderen Li-

niaal verbreed. Doktor S c o p o l i zegt , dat

dezelven Elsvormig , opftaande, glad, aan den

voet breeder en korter dan de Styl zyn. Hec

één ftrekt tot opheldering van het andere. De
Stempel, voegt hy 'er by , is ruuw door wit-

te , ronde , famengehoopte Tepeltjes en drie-

deelig (\)*

(5) Vo.

I*) Uelv. inchoM. IT. p. JOÏ.

(i; Flor, Carniol» p. 242»

II. Deel. xil Stuk*
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V. (f) Vogelmelk nut een langwerpi?^e Bkemtrof
'Afijeel. ^^ Lancetvormige Vliezige Meeldraadjes ; de

Hoofd» Steeltjes en Bloemen uitgebreid.

«tüK.

V* Deeze Soort wordt van GerArd en an-

f^aiumNar'.deven gehouden voor eene Verfcheidenheid van

^'"'^Na'r-
^^ voorgaande. Wat de Meeldraadjes aan*

bonfch. gaat, zou ze nader komen aan die van H al-

ler, dan dezelve ; maar de Bloemen vind ik

aangetekend van binnen wit te zyn, van bui-

ten groen met witte randjes , en dus zonder

GeeL Dat Veld- Ajuin met gebaarde witte

Bloempjes van Montpellier , by Lob el, 't

welk DoDONéüs Narhonfch noemt , groeit

op de Velden in Provence, en is, volgens den

Heer Gerard, alleenlyk kleiner dan 'c voor-

gaande» Hoe de Meeldraadjes Vliezig Lan-

cetvormig 5 en tevens Elsvormig kunnen zyn,

beiden volgens L i w n -ffi ü s ; Iaat ik onbeflist (*),

vr* (6) Vogelmelk met een zeer korte Tros ,Lan-

Gd^S* cetvormige Blikjes van langte als de Bloe-

men , Jiompe Bloemblaadjes en Elsvormi^

ge Meeldraadjes, (7)

(5) Ornitkogalum Racetno oblongo, Filam, Lanceol. Mem-
branaceis &c, Am, Acad, IV» 3i^' Ger. Prov. 150. Orni-

thog. majus fpicatnm Flore albo. Ornirhog. Narbonenfe.

DoD. Pempt. 222. Ornithog, fpicatum Monspelienfium. LoB.
Ic, 94'

(;*) Dat de Meeldraadjes allen Eisvormig zyn, maakt de

©nderfcheiding van deezen Rang in dit GeÜatgt: zie voor.

(6) Ornithogalum Raceaio hrevisfimo, Braiflcis Lanceola-
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f?) Vogelmelk w^t een zeer lange Tros^ m ^^
Lancetvormge Degenachtige Bladen, . :: ^^^^^^

Van de voorgaande is 'de Groeiplaats onbe**^"^--*

kènd: deeze wordt gezegd in Arabie en Egyp. ornhbi^,

té té huisvesten. . De vermaarde F o r s k a o h l^^^I^^
^^'

Biettemin , heeft daar niets anders gevonden Breei-

dan een Geelbloemig Fogelmelk , op byzondere^^^
^^*

plaatfen byzonderlyk genaamd. -/'

Het tegenwoordige heeft Bladen van eèti

Voet lang , meer dan twee Duimen breed.

Het draagt een Bloemaair die zeer groot isj

fomtyds niet honderd Sneeuwwitte Bloemeni -r

Des vindt men. het qok opder de foaije Bloem^ "•?

planten gerekend. Het wordt by S w e r t i u s -
. -t .^ -

'Alexandrynfe LeHe getyteld. Clü s i üs heeft
''-^-'^-^

Maar van gëfprokénr'^ - ^'•' -i >--- .2^ -^

(8j' Vogelmelk mei een Kegelvormige Tros en viïï; ^

menigvuldige opftygende Bloemen, > rfa//'''""
'

^ daaU
Deeze

tis longitudine Flortim &c. Am. Acad^ IV. p, 312. Ou,

aiith. Spie. f. Comofum Fiorfi- La(aeo. C. B. Pin» 70*

®.UDB. £/>*. Il* p. IJS. f. I. Ornith, Laftei Ipecies ma-

jor. BESL. Eyfl. .j^,

(7) Ornhhogahin 'B^^t&mo longisfimo ^ Fol. LaipiceolatO"*

Enfiforraibus. Ornithqg. latifol. ae njaximutTi. C. B. Pin, 70*

Ornith vel Lil. Alexandrinum , Flor albis innumerabili*

bus. SWERT. Pior. 58. Clüs. Pann, p 187.

{%) Ornithogalum Racemo Conicoj Flor. numerolis adsceii*

Y --^r'^t^f ' ^««^

114 DEEL. XII. SOTK. r.CCri^ ,5
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V.^ Dees&e is mede een der allergrootfte Soor-

^^^^^^" ten , verfcbillende door de Smalbladigheid

HóoFD meest van de voorgaande. Men vindfze, on-

$tVKf der den naam van Zeer groot Melkwit Orni*

V- . thogalum ^ in de Verzameling der Bloemplan»
"*^-'» ten van den Eyftetter Tuin ^ en wel onder

«*ir de Voorjaars - Bloemen , afgebeeld. De af-

komst is van Heuvelen in Portugal j zegt de

Ridder»

, B* Met de Meeldraadjes beürtlicgs uitga-

rand.

IX.

%alum A"
rabicum»

"

Aiabifcb. .

(9 ) Vogelmelk met getuilde Bloemen , ds

Bloemjieeltjes laager dan de Steriel; de

Draadjes eenigermaate uitgerand.

Deeze , door C l ü s i u s Arabifch , door

DoDONiïüs Groot Ornithogalum getyteld ,

werdt gemeenlyk j4lexandrynfe Lelie genoemd

,

volgens Lobel; welke jnaam men zoude mo-

gen denken van Alexandrie in Egypte afkom-

ftig

iéhühm.K', Lugdb. 32. Ornithog. anguftifbl. Spicatum ma-

3Smiuin. C. B. Pin. 70. Rüdb, Elys* 11. p. 134. f. 4. Oi-

mthogalum liadéuju raaximum.- Besl. Ey/l. Vtm, V. T»

ï4r f 2,

" (9) Ornithogaium Flor. Corymbofis, Pedanc. Scapo hami^

lïtJtibus öcc. R. Lugdh. 3 a. Ornithcgalum umbellatura ma-

xiwutn, C. B. Pin. 69. RuDB. Elys, IL p. i|0. f. I. Or-

siitho^alam Arabicum. Clus. H?/?* II. p. i8ö. Besl. Ey^^

Vern V. T. 12. f. i. Melanomphalc Renealm. Sp» 89. T.

$0. Lilium Alcxandiinum Neotericorum. LOE. Ie, I49« Of-

lüthog. majus. Do», Pempt» zzi»
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liïg te zyn I doch daar is ook éeh Alexaödria V;

in Ligurie, zo Dodon^us aacmerkt. In-
jiif^^

dien zy gemeen was by de gedagte Stad j Hoofde

IKOU immers Forskaohl dezelve waarge- •^ux*

iiomen hebben.

De Wortel is een witte Bol, van onderen

plat j en 5 zo wel als de Bladen , veel naar

die der Hyacinthen gelykende : de Stengel één

óf anderhalf Voet hoog, glad 5 naakt, dun en

groenachtig, aan den top omringd met eeoigé

verwardelyk groeijende Steeltjes , Bloemen

draagende van grootte als der Narcisfen , maat

van figuur als die van 't Vogelmelk, en evea

als dezelve» des avonds zig fluitende, Zy be«

Haan uit zes geheel witte Blaadjes , terwyl

een zwart Knopje, dat driekantig is, het mid-

den van de Bloem beflaat, van zes Meeldraad-

5 es omgeven 5 die wit zyn met geele Knop-

jes» Deeze Bloemen zyn zeer aangenaam en

balfamiek van Reuk. Hall er zegt, dat de

Meeldraadjes famengegroeid zyn (^")*

Eenmaal hadt C lus rus deeze in Neder*

land zien bloeijen ^ en vervolgens, in 't jaar

ïf7S, te Weenen; doch nergens bragtzyZaad

voort. Zelfs hadt deeze Bol, zo hy aanmerkt,

een zonderlinge natuur : willende geen Blad

fchieten , dan alle Jaaren uit den Grond ge*

nomen en voor den Winter weder geplant wor-

den*

{*) Staminaconnata. HALL. Gö?«. ^liSyfi.Uauyeg^Jillli

V z
IL Dsël, Xiif, Stuk.
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. ^* wordende» Ook geene daar van hadt hv ziefl

jjj^
* bloeijen , dan van Konftantinopolen gebragc

Hoofd- zyöde. Men noem deze Zunbul Arabiy *t welk
STUK. Arabifche Hyacinth betekent; maar hy gaf 'er,

om dat zy meer naar de Soorten van Vogel-

melk geleek, den naam van JrabifchOrnithoga-

lum aan*

De Bloemtros , inderdaad, zo als hy dezel-

ve in Afbeelding bragt , welke de zelfde is

als die van Lob el en DoDowéüs
,
gelykt

zeer weinig naar eene ilyacinth, als de Bloe-

men byna egaal van hoogte hebbende ; wes-

halve deeze Soort ook zeer groot Kroontjes-

draagend Vogelmelk genoemd was by Baü-
HiNüs. Ik kan derhalve naauwlyks begry.

pen, hoe de Dames te Wc enen dezelve Wit-

te Hyacinth konden noemen > gelyk hy zegt.

Immers de grootte der Bloemen , derzelver

figuur en plaatsing, hadt geen de minfte over*

eenkomst met de Hyacinthen, Ook verftaa ik

niet, hoe de Steekjes der Bloemen ^aager kun-

nen gezegd worden te zyn dan de Stengel ; ten

zy dat zulks in tegenCtelling met de volgende

gezegd ware. Immers de uitdrukking van wy,

len xien beroemden Hoogleeraar A, vaw Roven
billykt deeze twyfeling; alzo hy niet de bepaa*

ling van de Ridder heeft ; maar zegt , dat de
Bloemfteeltjes naauwlyks hooger dan de Sten-

gel zyn (*)..

LlN-

(*) Ornithog. Flor. Corymbofïs, Pedunculis Scaputn vi»

fuperantibtts , Filamcnth altecais emarginatis. R, Lu^db, uts.
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' L IN NiEüs' merkt aan, dat deeze Soort V"*

ff. ook aan de Kaap der Goede Hope voorkomc, j^,^^^*

lic heb van daar een Bloemtros ontvangen, die Hoofd-

in *c gezegde opzigt meer met de gedagte be-^TüK.

paalin2 (trookt en welke ik derhalve onder p'"'**'^'''

den bynaam van Twyfelachtig Vogelmelk voor-*'««

Itel. Men vindtze, in de Natuurlyke grootte jach^l^^^'"

in Fig, 3, op Plaat LXXXII,afgebeeId* Het ^xo^l
nevensgaande Blaadje toont, dat zy het Uijen- F'i* 3.

achtig yogelmelk niet kan zyn van Herman^
Wüs(*j; gelyk ook de Meeldraadjes geene

Woliigheid hebben. De Blikjes, diedeBloem.

fleeltjes omvatten , zyn niet Hartvormig, hoe^

dariigen de Ridder toefchryft aan het Arabi-

Iche (t): maar zy loopen zeer fpics uit. De
onderfle Bloemfteeltjes zyn vry wat korter of

~~

laager dan de top des Stengels , en maaken met

de bovenften eene byna pieramiedaale Tros,

van tien of twaalf Bloemen. Dceze hebben

de zes Blaadjes taamelyk fpits , en geel vao

Kleur , ovaal- of Eyrondachtig,

(10) Vogelmelk met getuilde Bloemen^ de x.

t- Bloemjieeltjes hooger dan de Stengel'^ dCgJ^J^'uZ

Meeldraadjes aan den Voet verbreed. beiutum.
•^ Gemeen*

De

(*) Ornithogalum Ccpaccam, Hebm. Lug^ib» p. 46(5. T.

{\) Brafteae amplesicaules , Cordats, Syfl. Nat* Veg,

(10) Orrdthogalum Flor, Corymbofis, Fedunc. Scapo altia»

V3 «.

11. DISL, 211, STVK,
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iV* De Waarneeming der Meeldraadjes heefc,5n 9

"lïl^'
deeze Gemeene Soort, eeneaanmerkelyke ver- 3

HooFp andering ondergaan. In 't eerst (lelde de Heer

8TÜK. LiNNuEüS dat zy uitgerani waren > op 't

laatst aan den voet verbreed. De uitrandiog

werdt bevoorens door zyn Ed, maar aan drie

Meeldraadjes , beurtlings , vervolgens aan alle

toegefchreeven.

Dit Kruid , dat men Wit Vogelmük noemt

,

komt door geheel Europa, ten minfte wat de

Züidelyke en middelfce deelen betreft , op ver»

fcheide plaatfen voor» ,, Het groeit op Vel-

3, den omftreeks Dresden aan de Elve (zegt

35 LiNN^. üsj; in Italië by Padua en nevens

,, Villanova ; omfcreeks Lyons in Vrankryk

;

3, ja ook door het grootfce deel van Duitfcb^

„ land." Dit zyn , op ver naa, alle deszelfs

Groeiplaatleo aiet» In Languedok en Proven-

ce is het alom op Akkers en Velden gemeen,

Omftreeks Parys ontbreekt het ook niet^noch

in Engeland, en fn onze Nederlanden^ als ook

in Brabant , komt het op verfcheide plaatfen

voor, 't Is niet te denken , dat het daar ge-

zaaid

*'
ïlbus, Filamentls bafl düatatfs. Syfi, Nat. f^eg. XIIl. —«-
rilatn. emarginatis. Sp Plant. II. Gort. Belg. 96. GOUAH
Monsp. t-jzt, — Pcdunc. Scapum longe fuperantibus

j,

rilamentis alternis emarginatis. R. Lugdb. az. //. Cliff, 124.

Gbon. Oriens 4^. Ornith umbell. med» anguftifolium. C.

B. Pan 70. Ornith. vulgaie majus et minus. J, B. fHJi. lU

tfSö. liulbus leucanthcmus minor. f. Ornithogalum. Docu
^^mpi. azi. Ornithogalosi. tOM' /«. Jf48. Eiiocaj;ii^os» ]^B3|,

S^^ Is. T. %h
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zaaid zou zyn. R au wol f vondc hec zelfs V.
^

lp by A'eppo groeijen. De Franfchen noemen
^^i[^^^

'^

het Ornitkogale , de Engelfchen Star of Beth- Hoofd-

Uhsm\ de Duitfchers Feld - Zwibel^ dat is stuk»

Veld-Ajnin. Ik zal hier de befchryving ia-

lasfchen van den Geleerden H a l l e r , die

hec in Swiczerland , hier en daar , op Gras-

wegen, tusfchen deWyngaarden eo in Velden >

overvloedig aantrof (*).

„ De Bolwortel heeft aankomelfngen De

„ Wortelbiaden zyn zagt , gekield , weinig

5, breeder dan een Lyn, doch ook tweelynig,

55 ftomp. Aan d^ Stengel , die eeö Span hoog

„ is, komen witte, zeer groote, gekielde Stop-

„ peltjes voor. De Bloemen zya geaaird,hoe-

„ wel zy zig als een Kroontje vertoo en,'c

5, welk uit eenbloemige Steekjes bcftaaL, waar

3, van de onderfte, die zeer lang zyn, boven

5, de boveüfte korteren uitfteeken* Een dub-

5, belde ry is 'er van Bloemblaadjes, van bin-

„ nen Melkwit , van buiccn met een breede

j, groene Streep getekend. De Meeldraadjes

3, zyn bteed , Sappig , drie eenvoudige, drie

„ uitgerande, welken het Meelknopje uit de

33 verdeeling uitgeeven. De Styl is enkeld:

3, de Vrugt Eyrond , ftomp."

'l Is zonderling , dat gezegde Heer aan dit

Vogelmelk geaairde Bloemen toefchryfc^ alzo

zy

(¥•) Helv, iticboat» Tom, II. p. loj,

V4
II. DSU. SU. ffUK,
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$n Z E S M A N N I G E L E L ï B-

Afmel/^
'" 't geheel de gedaante niet hebben van

jjj^
* een Aair , en naauwlyks ook die van een

Hoofd- Kroontje ; hoewel men hec gekranst zou kunnen
noemen of getuild» 'c Verfchil in de figuur

der Bloemtros is nogthans aanmerkelyk. De
aankomclingen , die men Bolletjes of Klifters

Doemt, zyn in de Afbeeldingen blykbaar. Dat
het in gebruik zou zyn, tot Spyze of Genees-

middelen , vind ik niet aangetekend. Wat de

reden zy, dat Linn^us het voor de DuU
ven- Mest 9 welke in de Belegering van Sama-^

ria zo duur verkogt werdü f^J, boude (fj,
is my duifter. Het zou daar overvloedig moe-»

ten groeijen en in menigte in gebruik geweest

zyn in 't Beloofde Land. Hasselquist
vondt, in 't jaar 1750, by Smyrna een Kruid,

dae hy Örnithogalum umbellatum noemt , en

omftandig befcbryft, doch maakc daar van geen

gewag (IJ*

fP) il. Koningen VI. vs. 15.

-(I) St^rcus Columbiimm Bibliis. Syjl, Né^t> XIII. Stercas»

Columbinum chare empiuin in Obfidione Hierofolymitana

.

Mttnt 364: Dat heet ve2;flirameten in plaats van verbete-

ren Het was naamclyk 'niet iti' de Belegering van Jerufa-

lem maar van Sanaaria , en fbmmigen verftaan dit gehee!

and'Crs, ïn de vertaaling van juNius en Tremelliüs leest

Jjnen; ut P'^nUr ipje qui ejl in eavo Columbarnm ejjet quinqut

Sielorum Argenti. Dus zou het zeggen willen , dat men

de Ingewanden eener Duive , of een vierde part daar van ^
loen \oot vyf Sikkelen Zilvers verkogi; liad^»
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(11) Vogémélk met eenzydige hangende Bloe- V.

^ men en een Klokvormig Honigbakje van ^^^^*

Meeldraadjes. Hoofd-
STUK.

In *t Napelfche werdc , nu meer dan twee ^f;

Jaaren geleeden, deeze zonderlinge Soort door^«/«^«a!"

Clusiüs waargenomen en befchreeven. DeJ^^^J'^j^i^g^j^

zelve heeft Bladen , naar die der Hyacinthen

gelykende , zegt die vermaarde Kruidkenner^

en een dikke taamelyk Hevige Stengel, glad

en groen, een Span lang, van boven met tien,

twaalf of meer, aan Steekjes van een half

Duim hangende Bloemen , die wit van Kleur

zyn y vao buiten groenachtig. Hy merkt aan

,

dat deeze in 't midden een Kelkje hebben
,

ook van zes Blaadjes, waar in zig zes witte

Meeldraadjes , met geelachtige topjes en een

witten Styl , vertoonden. De Bloemen, zegt

hy , zyn geheel Reukeloos , en daar volgen

driehoekige dikke Hoofdjes op , met zwart

Zaad gevuld , door haare zwaarte de Stengel

nederdrukkende. De Wortel was een witte

Bol, met een bruinachtig Huidje, boven pun-

tig 3 onder plat , en niet ten onregte werdt

dee*

(ir) Ornithogalum Flor, fecundis penduli's, Neélario Sta-

mlneo CampaniFormi. Filarn, latis. eraargïnatïs^

U Clijf. 124. UpK 84. R. Lugih, %% S^^ 4. Orniih.

exotic. magno flore minori innato C^ B, Pin< 70. RUDR»

El-js, I. p. i37« ^. l^' Ornith. Neapolitanum. Ctus, A^p^

^, p. 9. T. S>. MORIS. 11. S. 4.T. IS. f. a, s*

U, DSU. XII, STOK,
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V. deeze Plant in 't Napelfche, daar zy zeer p'e-

^'^ïf^*
meen was, Fogelmelkachtige Akker - Hyacinth

Hoofd ' geheten. Want men kan ligt begrypen , dac

«TüK« de Bloemtros veel naar die der Hyacinthen

gelykt.

XIT.

Orniths'

gslum Cs-

fsnfe,

Kaapfch,

e 12) Vogelmelk met Hartvormig* E'^Tonde

Bladen»

' Een zonderlingen Wortel heeft deeze Kaap-

fe Plant, zynde byna een Vuist groot, knob*

belig , vuil paarfch van Kleur , beneden met

vcrfcheide Knobbeltjes , als jonge Wortelen,

begroeid. De Bladen , welken dezelve, twee

of drie in getal, uitgeeft, worden, door den

vermaarden Breyn, als tusfchen die van 't

Varkensbrood en Water - Slangekruid middel-

llagtig aangemerkt. Commelyn oordeeltze

volmaakt naar die van da breedbladige of

Roos Weegbree te gelyken. Tusfchen dezel-

ven fchiet het een Stengel, van anderhalf of

twee Voeten lang, naakt en dun, van 't mid-

den tot den top yl begroeid met Bloemfteel-

tjes, iedereen klein Bloempje draagende, dac

blaauw» en groenachtig is van Kleur, en uit zes

Blaad-

(12) Ormtbogalum Foliis Cordsto - ovatis« BURM. Pradr*

€ap p* 9. R. Lugdb 31, //. Scan, 73, Ornhhog. Afric»

ïlantag. Rofeae folio , Radice Tuberof5. COMM. Hort. If. p,

175. T. 88* Otnithog, affinis Radice tuberofa, Cyclaminis

folio. BrEVN Cens» T. ^u RüDJi. Eiys, J. p. 13». f. 14» •
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Blaadjes beflaat , die een Bekertje maaken. V.

Somtyds zyn de Bloemfteekjes , inzonderheid ^^Jl^*^*

de onderften , wel een Vinger lang, naar bo-HooFD-

ven gekromd. De Bloempjes, die op 't laatst stü5#

wit worden , bevatten een driekantig Zaad-

huisje , dat driehokkig is, met roede Zaaden»

De Meeldraadjes zyn , in deeze Soort, tot

een Cylinder famengegroeid.

S c i L 1, A^ Squille.

Een zesbladige uitgebreide afvallende Bloem

,

*

met Draadachtige Meeldraadjes , ftrekt tot on-

derfcheiding van dit Gcüagt , waar in de vol-

gende Soorten zyn begreepen.

(j) Squille dk de Bloemen naakt heeft, met t.

geknakte Blikjes, ^^
De eerfte is de Squilla der Apotheeken, die^J^*"'

men by ons gemeenlyk Zee- Ajuin , in 't Hoog-

duitfch Meer-Zwihel noemt, In Spanje groeit

dc-

(i) Seilla nudiflora BraAels refradis. Syfi^ Nat. XII. Gen.

415. Veg* Xïll. Gen. ^19. p. Z7i. Seilla Radice tunicatd.

JMétt. Mei, i6z. H. Clijf, 113. Ups, 89. R. Lugdh. 33.

CpüAM Monsp» 173. Seilla vuig. Radice rubra. C. B. Pin^

73. Seilla raarititna. Clus. Hi/i, I. p. i7t. Hisp. 290,

291. Los. Ie, 151. DOD. Pemptt 691. Ornithogalum miri-

fimwin, Squilla Rad. rubra. Toürn». Injl. 38 1. q^ Scilla

^ad. alba. C. li. Pin, ju Scilla alba, BüSU Eyfi, V^U»

3f. f» !•

II.I»BL.XII,STI«i



^i6 Zesmanni©e Lelie*

'AfpTel.
^^^^^"^^ ^^^^ alleen Datuurlyk , maar ook in

III.
'

Italië en elders op Zandige Oevers aan de
Hooj^r. Middellandfche Zee. By Lisfabon, in Portu-
8TüK«

g^i^ jg ^y ^^1^ ^jg^ ongemeen. De Wortel

wordt door de Eigelfche Schepen, die de Ita»

liaanfche Kusten vaij Callipolis bevaaren, zegt

S E B A , medegebragt. Hfer door verftaat hy

de Stad en Haven van Gallipoli , op een uk-

ho-k g' 'legen in 'c Ryk van Napeh. Volgens

E A u w o L F vindt men die Gewas ook by Tri-

poli in Syrië.

De Afbeeldingen 5 welken Lobel en Do-
DONiE L s 5 in hunne Kruidboeken , zo van

den Bol als van de Bloem geeven , zyn even

de zelfden als die van Clïjsius; door wel»

ken grooLen Kruidleezerde Squille op verfchei-

de plaatfen van Spanje en Portugal , aan den

Zeekant, in Auguftus en September bloeijen-

de werdc waargenomen. Dien z^elfden Bloeityd

houdt dit Kruid hier te Lande, en heeft dip

byzonders, dat de Bollen, op een Zolder ge-

plaatst, buiten den Grond Sttng fchieten en

bloeijen. De Stengel is in de Natuurlyke

Groeiplaats doorgaans een Elle hoo^^ , regt

,

en in de bovenfte helft, Aairswyze , begroeid

met vcele witte gefternde Bloempjes, kleiner

dan die der Affodillen , zo Clüsiüs aan-

merkt. Op dezelven volgen driehoekige Zaad-

hui«^ie«; i als famengedrukt en ledig , bevattencfe

een zwart plat kaffig Zaad* Na dat het Zaad

ryp is en de Steng verdord , tegen 't end des

Jaars,



OF B O L F L A N T E N; $17

Jaars 5 fchiet deBolvyf ofzes breede, groote, V.

groene zeer dikke Bladen, op den Grond leg- jj^^^^*

gende, en eenigermaate gekield (*). Hoofd-

De Wortels of Bollen van dit Gewas , o.stuk«

verkomecide, zyn vaneen half tot vier of vyf

Ponden zwaar , en dus dikwils uitermaate

groot*. Zy zyn byna van figuur r^ls die der

Hyacinthen , uit veele Rokken , gelyk een Ui-

jen, famengefteld. „ De buitenile zyn by den

„ Steel, (zegt Se ba), als afgerot, droogen

„ bruin op en vertoonen als een marmering

„ door het allengs uitzetten van de witte Ly-

,, mige boven- Schi\ In de Grond gezet, fchiet

9, de Bol dunne Vezelachtige Wortelen "(f).
Wy vinden een SquiUa m^t roode en eene

met witte Wortels by de Autheuren opgete-

kend : waar van de eerfte eigentlyk Medici-

- oaal zou zyn ; doch Baühinüs merkt aan ,

dat 'er geen verfchil is in de hoedanigheid-

Ook fpreekt Clüsjus van een witten Wor-
tel en 3 EBA van een wicte boven -SchiU Vee-

len twyfelen, of deeze Plant wel de Skilla der

Griekfche Geneesheeren zy. jjalmasiüs
lieeft zulks met kragc ontkend; doch dit doet

weinig ter zaake , aangezien de onze de zelfde

uitwerking heeft, als die, waar zy van fpree-

ken«

(^) Clusius zegt êlt , die de Plant op de Natuurlyke

plaats hadt ziei« groeljen. liMNiBUS zegt , dat de Bladeij

Xancetvormig en gefl^rekt zyn.

(f) Zie SSB K&hinett^ I, D* p. 7a, FL. 4f , Ffg, 4, j«

> EI* DEfi&. in. STun.
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V. ken. Raauw is de Bol , hoe Lymedg ook ^
A^F^^t

. ^o fcherp , dat men Puistje^ aan de Handen

Hoofd- krygt , door ze lang te behandelen. De Smaak

ITUK, is onverdraaglyk bitter, heet en fcherp. Men
begrypt ligt , dat zy , dus ingenomen , den

Keel en Maag verfchroeijen en derhalve een

Vergift zyn zou. Ondertusfchen geeft de Squil*

Ie, door Deftillatie in een Kromhaisj een zuur*

achtig Water* Loogzouten beneemen haare

bitterheid en fcherpheid grootendeels. Door

*t braaden wordt de vinnigheid ook getem»

perd; doeh het verdikte Extrakt, met Water

^

behoudt dezelve. Het Poeijer van den gedroog-

den Wortel, tot eenige weinige Greinen, met

andere Middelen, die de fcherpheid maatigen^

ingenomen , is door Hedendaagfche Proeven

van een byzondere kragt bevonden in de Eng*

borlligheid en Waterzugt* Alle Kwaaien , die

uit een langduurige verllopping door Slymigc

Stoffen ontftaan , kunnen dienst hebben van

een voorzigtig gebruik daar van» De Squille

bevordert altoos de Watcrloozing ; fomtyds

doet zy braaken of afgaan en verwekt ook

v^el de Stonden» Behalve de Koekjes daar van

in de Theriaak , heeft men in onze Apothee-

ken een Azyn van Squillen, waar door iemand,

mee 's avonds en 's morgens twee Lepels

,

verfcheide Maanden lang , in te neemen , van

een Steenachtig Graveel verlost werdt. 't Ge •

bruik dat de Gemeene Man van deezen Wor-
tel 5 door hem op Sterken Drank te zetten ,

maakt ^
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maakt, is wereldkundig. Men kan uitwendig V*'

ook de geftampte verfche Squille , als een
^^\li^

fchroeijend of Brandmiddel , opleggen. Dushoofd-

dient xy , in plaats van de zogenaamde Spaan-*TUK»

fche Vliegen ; doch lang leggende of ftyf aan-

gedrukt , vreet zy in , en maakt fomtyds een

diepe Zweer (*)•

(a) Squille met een gefchuhden Wortel, tt*

Tot dit Geflagt brengt de Ridder die BoV^^LhlT
plantjes t'huis \ welken Toürnefort be-„ ^^1'^:

greepen heeft onder den naam van Le/ze-

Hyacinthen : alzo het Blad en de Wortel veel

gelykr naar die der Leliën. Anderen haddenze

gefternde Hyacinth geheten , om dat de Bloem

zig Sterswyze opent; hoewel een Tros ofAair

maakende als de Hyacinthen. Dus gelykc de«

zelve ook veel naar die der Squillen. De
Groeiplaats is in verfcheide deelen van Spanje

en op de Pyreneefche Bergen.

Uit een Bol - Wortel , van gemelde hoeda-

nigheid . fchiet dezelve zes of zeven brecde

Lelieachtige Bladen , en daar tusfchen een

Bloemfteel van een Span hoog , aan den top

Bloem-

(*) RtjttY de Mat, Mei. p. 471^

(i> SttlU Radice Squamatfl. H Clif. uj» R* Lugdb. 32«

Sp. t. Lilio - Hyacinthus vulgaris Flore coeruleo. ToURNF. /«/?•

372. Hyacinthus SteUaris folio et Raclice Lilii. C, B<,

Fin 4<. Hyacinthus Steil, floridus Afatoni* LoB, /c. loi,

II» DssL. XII. Stuk,
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^V* pjes hebbende die zesbladig zyn, als een Stot

^^^ïl^^' uitgefpreid , gemeenlyk blaauw, doch ook wit

Hoofd- of roodachtig van Kleur, In 't laatst van *c

STUK. Voorjaar bloeijeu zy en daar op volgen drie-

hoekige Zaadhuisjes met zwarte Zaaden.

III. (3) Squille met een langwerpige Kegelachtige

Italifche.

De afkomst is onbekend van deeze fraaije

, .. Ster - Hyacinth , door Toürnefort 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 Bloemfleel , tusfchen

dezelven, is naauwlyks een Voet hoog, en op
den top getrost of getuild met twintig of der-

tig Bloemen, blaauwachtig Afchgraauw of

witachtig van Kleur. Ieder Bloeqifteeltje heefc

twee fmalle Blikjes , 't een langer dan bet an-

dere. De Bollen zyn digt van zelfilandigheid^»

byna gelyk die der Tulpen.

C4)SqiI-

(i) Séitla Racemo Conico obloftgo* Sy^, Nat, Veg^ tUl^
Scilla Corymbo conferto hemifphaerico. Syfi. Nat. xri. Sp*

Plant, II. Scilla Radlce folidl. Flor. Coryrabofis confer-

tisfimis. H, Clif, 123. R» Lu^dh, 32. Gouan Monsp,

I73. Ornithogalum fpicatum cinereutn. Tournf. Injl. 380»

Hyacinthus ftellaris fiïicatus cinereus» C. B. Pin/ ^6. Hya-
cinth. ftell. Italicws. EesL. £y/}, Vtrn, 41. f, i, ClüS,
/ii/?, I. p, IS4*

4

k
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Ta) Squille met een digte Kegelvormige Bkevfi- ^*

tml.
AFD«tó

Eeü ongemeen fchoóne Broemtuii maakt deè- stuk»
'

ge 5 die gemeeblyk Peruviaanfche genoemd wordt ly,

in navolging van Clusius; hoewel mcnze ^^'^^,^£*'

ook 'in Poftugal groeijende aantrefc. Sommi- ^em-*

gen meenden j dat zy eerst uit Peru överge»
^'^^

foragt ware ; maar op den uithoek Lands van

Kadix, in Spanjej groeit zy ook menigvuldig.

G OU AN merkt aan, dat de Stengel mindeü

hoogte dan de voorgaande heeft en dat de

Bloemen kleiner zyn , doch de Tuil is grooter

en aanzienlyker, zo dat men deezen onder de

fraaiften rekent van alle Hyacinthen. In Bloem

komt de Spaanfche volmaakt overeen met de

Peruviaanfche , doch deeze heeft de Bladeu

eens zo breed.

Uit een gerokte Wortel > die als. met Spin-

newebben is overtoogen ; weshalve Clu$iüs
'er den naam van Bulhus Eriophorus ("dat is

Woldraagende Bol
,
) aan gaf, komen in 't

Voorjaar groene Bladen , byria een Duim breed

ea "

{\y ScilU Corymbo conferto Coüico. GöUAlf Monsp» lyl.» •

"*

Scilla late Umbellifera. Sauv. Monsp, ïg* Ornithog. cxu

lufit, lati^oHum ; iteni OrnUh. Eiiophorum Peiuvianum.

ToüRNF» Jnjl. 381. Hyacinth. Ind. Bulb. Stellatus^ C B.

Pin. 47' IVUDB. Elys, I. p. 37. f. i. Hyacinth^ Sldlatus

Peruanus. CluS. Hiji, 1. p, 173, MORiS. II. p, $7$* S. 4«

T. 12. f. 19.

X
II. De£L« Xiu Stuk.'



^21 Z 'B S M A N N 1 G E L Ë L I E-

\,

,j:>V. en een "SpaiD lang 3 in 't ronde op cjen Grönd

i^r "v^^^P*"^^^' ^^^^ lusfchen ryst een Stengel of

HopFD' Bloemfteel, van dikte .als een Sehryfpen, ter

STUK. langde van een Span , die. aan den top, me-
' nigvul Jige dunne BJoemfteeltjcs uitgeeft

,

paarfchachtig zwart, welke ieder een Bloem-

pje draagCHj dat.yit zes gefpitfte Blaadjes be»

öaat , die als een Sterretje uitgebreid zyn ^

paarfchachtig blaauw , of donker paarfch en

Violet, of ook uit den witten roodachtig* van

Kleur. Zy hebben in .'t midden een Vrugtbe-

gin^el dat hoog pa arfch is , omringd met zes

Meeldraadjes V <5Je 'taamelyk breed en Pypach-

ffg hol zyn* De. Bloem heeft geen Reuk, maar

de Bladen , afgerukt , rekken zig in Draadjes

üit. Als de Bloemen oud worden, krommen

zig de randen der Bloemblaadjes om. Zy bloeit

in de Meymaand en is in de Tuinen vao voor-

naamèDieftiebbtrs niet onbekend ; gelyk men-

3Sè ook by de Bloemisten kan bekomen; doch

de tederheid van 't Gewas en der Bollen maakt-?

ïe duur.

'^' (5) Squille met de Bloemen zydelings , over*
^"^^'^

> ' hoeks

Ster-Kya- '
•ï-^'-'"

Cinth. '(j)'SciÏÏa'^\auhm lÊteiaHbrn altertils fubnutantlbus, ff.

CUff- 1^3. Bw. Ii*fdb, ?ï. GOUAN Monsp. 173. Hyacin.

thus Ste'kris coeruleus amoenus. C B. Pin. 4.6. B.UDB» Elys,

if. p. 'S+ T. 7. Hyacinthus Stellaris Byzantinus. BE&i.,

Ey/i. vern 4.3* f. a. Hyacinthus ferotinus elegantisfitnus.

J. B. Hi/i. II. p 58i, Oxnithogalum cocrtileiim Byzanrinuni,

ÏOURKff. /«y'?, SS®»
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hoeks ^ eenigermaate knikkende y en een gê'. .
VL

; hoekte BloemfieeU' ^'^^*"

. ,
Hoofd*!

Dèeze , die m ckïi jaare 159Ó van Kobwstuk^

ïhptinopolen overkwam, wordt deswegen Kon-

fiantinopoUtaanfche by fommigen getytelci . Zy
\€rfchilt van de voorigen , doordien zy ver*.

fcheide Stengels of Bloemfteelen nit een Bol >

die digt en Vleezig is 5 Uitgeeft. Die Stengels

z^'n hoekig, een Handbreed of een half Voet'

lang, en draagen dikwils ieder maar twee Bloe- •

menj welke volkomen als die der gemelde Ster-

Hyacinthen gefatfoeneerd zyn , van eene zeer

bevallige blaauwe Kleur. Drie Bloemblaadjes

zyn van binnen aan de tippen Eeltig of ge-

nageld en alle zes aan den voet met twee wit-

achtige Stippen of Sireepjes getekend, Hec

JNaveltje of Vrugtbeginzel , in 't midden der

Bloem , is geeL De Bloem is door een kleia

Vliezig Blikje befchiir. Zy verfchillen, op by-

zondere Planten ^ in grootte en Kleur,- ko*

mende bleeker of hooger blaauw, ook fomtydd

paarfchachtig of Violet, zeïdea wit voor, zege

B A uH ï N u s. Tegenwoordig vindt men j by

de Bloemisten , 20 wei witte en roode als

blaauwe Ster- Hyacinthen.

(^6) SquWle met bynaoyerendjiaande Bloemen f yj,,

"ïveiniger in getal, i

,.
Seiiia

wifdia.

Men Twee«:

(«) Scilla ïlor. ereétiusculis paucioïibvtó* Ol% Dapt ?**•

X a fk

II. OEEL, XII. STUK.
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V.
AfdeSL.

lïl.

Hooi0»
STOK»

Men vindt van deeze , aan welke ook een

digte Wortel toegefchreeven wordt > vier S )or-

ten by T oor ne fort, onder den naam van

Buitfch twee of driebladig F'ogelmdk , meth^am»

we, donker blaauwe , Vlcefchklturige of wit«

achtige Bloemen , aangetekend» De Groei*

plaats, naamelyk , is in Duitfchland vry alge-

nieeo , hoewel men 't ook overvloedig in de

Elzas , in Switzerland ee in de Zuidelyke

deelen van Vrankryk aantreft. Ray meldt, dat

het op zekere Eilandjes aan de Westkust van

Engeland, in de lerfcbe Zee, inzonderheid oj>

Bardfey, voorkome. Het voert by DoDOKéu»
den naam van Hyacinth van F u c h s i u s | om
dat 'er die Autheur de eerfte Afbeelding vaü

gegeven hadt. Dezelve noemt het Mei'tzen^

blumy dat is Maarcsbloem, alzo het in 't Voor-

jaar bloeit^ doch geeft dien naam ook aan Druif-

Hyacinthen , enz. (*> De beroemde H a l-

LER noemt het Pkalangium met een Bol - Wor-
tel , ^zeer breede Itompe Bladen , een Aair mee
weinig Bloemen en zeer kleine. Stoppeltjes. Hy
befchryft het dus (fj.

„ Een

H. Cttff. \%%. 11. tugih^ 3 3. GOUAN MoKïp. 174. Hyacin-

thus Stellari's bifolius Germanicus. C. B. Fin. 4f. Hyacin*

thus Germanicus Liiifloms» Lob U. 99, Hyacinth us Fuchfii.

DOD .Ptfw^f. 219. Oinlthogaliïm Gcrraanicinn. TOüBkf. ï8(X

MORIS. 11. S. 4. T. 12. f. 15*

(*) Zie FUCHS Herharius
f Oikivo, Hyacinthus eetritleusmOt*

jdryminor^ masetfcsmina item wve»^. pag. 48!—— <J.85,

(f) iielv, inchoat, Tom. Il, p. lO'.»
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,, Een Uijenachtige Bolwortel; met twee of V.
_

„ drie brcede Itompe zagte Bladen , en eeDe^^J'jj^^*"

,5 naakte Stengel, van een half Voet of eenHooFo/

„ Span. Een losfe Bloem- A air, van twee of -tuk.

„ dïie, op 'c hoogfte tien Bloemen (*). Zeer

3, kleine Scoppelcjes. Uitgebreide, ook wel om-

3, geflagen Bloemen, zeer kort famengeknoopt,

53 groen genageld, de Blaadjes ovaal en blaauw,

,3 door een dcnkerer Streep verdeeld. De bui-

3, tenfte ry der Blaadjes fmaller 3 de binner.fte

,3 breeder: de Styl enkeld met een fpitfe tip;

„ het Vrugtbeginzel Kegclachtig en breeds

„ Meeldraadjes "
(f). _.

^

Van deeze Ster-Hyacinth zyn de Bloemen vi\

vry groot en fraay, en verfieren in 't Voorjaar z':''^

de Velden in Duitfchland en elders niet weinig

3

wordende in Engeland Our Ladies Flower , dat

is Onzer Vrouwe Bloem 3 geheten , zo Lobel
aantekent. In de Tuinen plant zy zig fterk

door haare Bolletjes voort (t>

(73 SquiU

f*) D'kwils vier Bloemen, gelyk van hoogte , fehryft 'er

onze Ridder aan toe.

(f) Daar liet Geilagt van PhaUngium Elsvormige Meel»

draadjes by den Heet HALLSR heeft , en hy van het OrnU

mthogalum zegt : a PbaUngio differt Filamentis laiii : zo

komt het vreemd voor , dat hy dit Plantje daar ook en niet

luet T0URNE50RT tot de OrnhhogsLa t'huis gebjagt.

kebbe.

iX) Hoe de Sxjuillcn en derge'yke Planten uit enkele Schil-

fers, op een warme plaats gelegd. Bolletjes gccven , kaïf

zienbyGüETiARD. Memoireu TomA* Obfeiv»

II. D££L* TilU STUK.
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V. (7) Squille met een langwerpige Kegelachtige
Afdeel.

jy,^j ^^^ gejlreepte Bloemblaadjes.

Hoofd-
iTüK. Van deeze , die in Portugal grpeijeride is ge-

viL vonden , maakt de Ridder thans een nieuwe

jitétnica. Soort, en zegt, dat z^ naar de Vyfde gelykr,

£€efchê,
-^^ Stengel is rond en draagt een Tros van

afdandige Bloemen , die byna kotter dan de

Steel tjes zyn» Zy hebben ovaale,(tompachtige

Bloemblaadjes , Sleufswys' geftreept en uicge*

breid; een weinig langer dan de Meeldraadjes^j

djjegeel geknopt zyn.

fiiT. (S) Squille met een zeer lange Tros 5 de Bloe*

thoide^^'^^ W2ê72 kortBr dan het gekleurde Steeltje,

Hy^cinth-

De vermaarde TpUijLNEFORT .beeft, in

'zyn Ccrollarkim y geen gèwa^ gemaakt van zulk

"teVi Ornithogalum i maar ftelc ónder dien naani

•een Soort in zyo Werk voor 5 tot welke hy de

Woldraagi nde Bot 'van C l u s ! u s betrekt (* .

Op welke plaats de Heer G ou an van deeze,

.or-

(7) Sdlla Raceiuo pblongo Conico, Petalis lineatis. Sy/?^

Ü^aft X'T, XIsl. HyacJnthus Sre/larJs ccsruleus Stamin. e vl-

lidi luteis C. B. Fin. 46. Rudb. Elys. lï. p.- 34. f, 4.

(s) Scllia Racemo longisfimo, Floribus pedunculo colors-

tÖ breviQiibus« Göuan. Ornithogalum Eriophorum Orier.ta-

Vt: toURNF» /«/?. Cor»

..(?) Onenia'e, Inji. p. jSf. Ornuhcg, Erloph. Eulbus Erio^

pHorus Orientaüs, C. Ti, Pin. 47. Bulb. Edophorus. CLUS.
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onder den opgcge>yen nsara,^ gefprokeq hebbe i * ^^

weet- ik niet. De Ridder Jaar op bet hier onder - -fi^f
^*

gq)laatftc volgen. 5, De Bi' emeo blaauw, me Hoofu^-^

5, nigvuidig in getal en klein: de Öteelijes^'^ï^^* '

j, verfpreid , Draadachtig , blaauw, driemaal

„ zo 'lang als de I^loemen,"

(9): ^fpi^k.met Draadachtige Liiiiaale Bladen i^.

en getuilde Bloemen^ d& Stedtjes naakt y^JJ^/n,^"

. . V ^Jffiyg^^de 5 van langte. ah. de Bkfim. Hfiifstfche.

D'eeze wordt Herftfche Ster - Hyacinth ge*

eyteid , oro dat zy in de Nazomer bloeit. By
Kaap Lezard in Engeland vondt Ray dezelve

overvloedig. Zy groeit ook omltretks Parys

en verder in Vrankryk Zuidvvaards, als ook in
^^. ..

SpaDJe en Italië ^op Z indigo Gronden- De Sten- "
o[

--

gel is een Handpalm hooj^ , rondachtig , de

Bloempjes niet grooter dan een Erwt, zonder

Blikjes,

(10) Squille mst een rondachtig Blad^ op zjde 5C.

esnigermaate geaaird* EenS:S-
'ge.

In
., f^é^^%j^ . . ...

(9) Seilta Fol. Filiformibm Linearlbus, Flor. Goryrobo-

iïs ?:c. GouAN /%f9. 1744 Sdi!a Rad Solidi, Fol.. Seta-

ceis &c. Gfr. i'Tov. 149 GijETT. Stamp. 131. DAilB.

Paris, loz. Hyscinthus Stellar-s Autumnlis minor. C, B.

Fin, 47. C^US. Hifi, ! .p. iS5< Hyadnihus Auturanalis, Lo^.

/tf. 102.

Cio) ^«ïV/tf Folio teretiusculo , Lateie fubfpicatQ. 5y/?*

%h Deel. Xll. 5tus«
^ 4 ^-^liw&^tOelip': ^'v*?*^^'



5^^ Zesmannige Lelie*

V. In Portugal was de Groeiplaats van deeze by*

^'^if
^' zondere Soort , óie ongemeen zeldzaam is. CliS

Hoofd- ^ïcs hadt een Bol daar van by een Franfchen

*3'ü5, Bloemkweeker , in 't v(X)rfte der voorgaande

Eeuw 5 voor Geld bekomen. Zy fchiet uifi

den Wortel een Biesachtig Blad , van een Voee

langte , om laag Sleufachrig hol , en aldaar een

Bloemfteel befluitende v^m ongevaar een Hand-

breed langte 5 welke op den top drie witte

Bloemen draagt, naar de Plant naamelyk groot

en zesbladig , met witte Meeldraadjes en een drie-

hoekig VrngtbegïnzeL De Bol was niet groorejc

dan een Flazeln^^ot , bruin , en gaf twee zo-

danige Bladen uit , ieder mee een dergel y[^

zydelings Bloemt rosje.

CaptK/is^ Behalve de Betfcfche Ster - Hyacinth betrekt
Saapfe. ^^ jj^^y j,^^ j^^ Bürmannüs, onder de

Kaapfche Planten , eene daar hy den naam van

Kaapfche Squille aan geeft (*}. Dezelve was

by den vermaardea Comme lyn afgebeeld

en befchreeven , ais zjg in de Am.fterdamich©

Kruidt uin bevindende, Dïe he^^fc de Fl^nt ,

wel 3s waar, genoemd Jfrikaanfche Squillamet

een kkine groene Bloem en een zeer groooten Bol i

maar alzo hy meldt en vertoont , dat de Bloe-*

^

men , die aan een Stengel van df& Voeten een

\ iange Am uitmaaken , niet zesbiadig , maar

ijl

JVAf. Ornithog. J?pïcatui» urjïröliijtn, Ftore Nfveo odoMto.

Grisl Lufitan^ Baibus monopliyllus Plore albo.J. B, Hijl;^

11. p. 6ZZ»

(^^ Sciila Capeiifisi Cqmaï. Uort, 4mfi^ i|. T. §t.
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?n zesfcn gedeeld zynrzo kan die Plant naauw • V.

]yks tot dit Gefiagt behooren. De Bol was dne-^^y?^^^^

maal zo groot als die der gewoo'ne Squille , zegtHoop'r-

CoMMKLYN. Aanmerkelyk is 't, dat zy eensTüx.

bloeijende Stengel zonder Bladen Ichoot; 'c

welk haar , in de eerfte opflag zelfs 3 genoegzaam

van myne nieuwlings ontdekte Kaapfe Bolplant,

die ik tot het Gefiagt van Jsphodclus bstrok-

ken heb , onderfcheidt.

C Y A N E L L A.

Een zesbladige Bloem , met de drie onderfte

fte Blaadjes neerhangende, en het laagdeMeel-

draadje langer, van de anderen afgeboogen,

onderfcheidt dit Geflagt.

De eenigfte Soort , daar van bekend , voert i,

den bynaam naar haar afkomst van de Kaap c%T„ii^

der Goede Hope. Eenige gelykheid naar de *^aapfe*

Koornbloemen , Cyani , fchynt aanleiding ge-

geven^ te hebben tot den Geilagtnaam. De
aangehaalde Afbeelding van Plükenet, on-

dertusfchen , voert by hem den tytel van Klein

Leliebloemig Phalangium met Goudgeele Bloemen»,

JLïN^MVs oordeelt dezelve flegt te zyn , en

anderdaad, zy gelykt weinig naar een Plantje,

dat de Geflalte van de Squille heeft , zo de

Kidder aantekent , die ook aanmerkt , dat de

Bloemen onregelmaatig zyn. As-

(l) X^yanella. Sy/}. Nau XIU Gqïi. 4l<J» yeg^ XIII, Gen.

4io. p. 272. Vid. Pluk. Phyt. p. 434. f, «t

xs
|I. OSEL* XII. STUK*
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V. ^..s ;P; H O r> E L ü s. AfFodil, . ,.%

HooIp« P'^^^^tf^g^ 1^^(^ ^^ Bloem in zesfen gedeeldj

STOK. en het Honi^bakje bellaai: uit zes Klepjes, die,

het Vrugobegiczei' bedekken , zege de Ridder»

Vgpns moer men in ^aninerki^g ueeneiji, dat

dp Bloemea Aairswyze, a^ ean lange ^ikfc^

dik,ke Stengel .groeijen .en dc; Wortels, eeo^

byzondere gedaante hebben, als by veeie lang-

werpige Knobbels te gelyk aan één Seoel han-

gende in de gerneene Soort. D.q drie volgende

heeft L I N N -ffi ü s opgetekend,

ï. (i) AfFodil ;7»5i,f5» geMa^erie ^^e«^eJm^rM*

^7utltf!^' ^^^tig^ g^flreepte Bladen,^ .

«eele.

f""

op Sicilip .groeit nacuurlyk deeze , die zo

gemeen niet is als de vgigende' Men ^chtze

te zyn de Plant i/J^j/ö?^ genaamd by Theo-
PHRAsTus en het Erizamba der Arabieren,

Gemeenlyk wordt zy geele Affodil genoevnd ea

was by de Ouden het Wyfje\ totj onderfcbei-

ding van de volgende, welke zy het Mannetje

noemden. De gebladerde Stengel, 'die' de ^hpog-'

, .-.sJ 3§ö.ü ^vls53b :.al::. .

}^

(ï) Asphodehi Caü'e foliofo , Bol. tHqüetris, Syjï. Nat,

Xll. Gen. 417. ^'S* XUÏ. Gen» 421. p. 27*. JAC^^*

Horf. T. 77. GOVA^ Monsp. 174, ,J/.\..C;i|5; 117. ü^i'

53, R. Lugdb. 3 3' Asphoaldiw lutqus FJor.ft et .Radice. Q»

B. Pin, aS» Asphod. faemlna. CAm. Epü, ijz. ^sph.

luteus. DOD. Fempt, 20S. Asph. luteus mi«ior 60:, Lob»
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|e.van;een Elle of daar omtrent heeft, maakt Vj

hetgrootïte vei;ichil. De Bladep, imiuers, ko-
'"^^fjif

-*'.

men in deeze ook fomwylen Pypachtig vooi^Hoo^or

hoewel zy meest maar geftreept zyn. De Bioe-^^"^ -J^

men , geel van Kleur, hebben groote .witte

Vliezige Blikjes.
, , \

'

(2) AiFodil met een naakte Stengel en Degen^ tf.

vormige gekielde gladde Bladen. <

Ramojtt'
I

'

Wicte.

Deeze, de Witte of Mannetjes AfFodille ge?

raamd , groek in de Zuideiyke deekn van Vrank-

ryk , in Spanje, Pprtngal , Italië, in Switzer-

land, als ook in Oo[tenryk,vo'gensLiNNjKUSt

Ik vindze nogthans door Kram er of Jac^

Qü I N niet aangetekend ; maar in de Krai'a

groeitze op 'c Gebergte, volgens Sc opol i.

H ALLER maakt wel van de voorgaande Gee»

Ie , doch niet van deeze Witte , onder de

Planten van SWitzerland , gewag* Ray.heeft

dezelve op Gebergten by Mesfana , ais ook op

Steenige Heuvelen, omftreeks Montpeliier, ge-

vonden. GoüAN zegt , dat zy aan de Zee^

naar Frontignan en Cette in Languedok , groeije*

"Op

(a) Asfihodclus pai^lc nudo , Fol. EtififotmibnS Carinatis

Ixyibus. M^t* MeL i72» Asphodelus Caule pudo , foÜis

laxis. H, Clif. I27. &. Lug^b, 24. GOüAN /liöK5/>. 175'.

Asphod. albus Ramofas et non Rimofus. C. U- Pin. z%,

TouBNF. In/l. 34 J. Asphodétus primus et fecundus» Clüs.

^ifi* U p. 1^7. U0»1S. JiiJ^. ÏU p. 3 30. S. 4* ?. I. f. j,

, ;|I»DB£L« SIL STUK, ,
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V. Op dorre Bergen, in de Zuidelyke deelen van

Afdeei.. Pi-ovence, wordt zy> volgens Gerard, ge-

HooFD vonden.

«TUK, / Daar deeze AfFodil zo wel ongetakt als

Takkig voorkomt , vind ik den bynaam ciec

zeer eigtn. Clüsius noemt de ongetakte

Witte , de Getakte Groote Asphodelus , van

welke laatfte hy , van Lisfabon naar Madric

reizende , de Wortels door den Ploeg uitge-

rukt vondc leggen, wel tweehonderd of meer

in getal, aan éénen Stoel hangende, zyndezeer

dik als Stek-raapen: des hy dagt , dat de ge.

heele Plaot wel vyftig Ponden gewoogen had.

De Steng , zegt hy, vale fomtyds wel twee

Ellen hoog, zynde rond en glad, boven in

Bloemdraagende Takjes verdeeld , en anders

geheel naakt. De Bladen , uit den Wortel of

Stoel voortkomende , zyn langwerpig, fmal,

driekantig en als gekield , gefpitst , voos en

taay» De Bloemen zyn zesbjadig, van binnen

wit, van buiten ieder Blaadje met eenpaarfch-

achtige Streep getekend. Zy zitten op korte

Steekjes en hebben die eigenfchap , aan de

[ mecfte Bolwortelige Planten , welke een Aair of

I
Trosachtige Bloem draagen, gemeen; dat zy

^ \an onderen op ontluiken , en dus de onderfte

! Bloemen reeds verflenst of afgevallen zyn, eer

de bovenden open flaan. Een paarfchachtige

AfFodille, rcet bonte Bladen, vindt men door

Bauiiinus opgegeven. De Zaadhuisjes zya

byna rond , met drie verhevene Ribben , in

drie



OP B o t P t A N T E w. 333

drie holligheden verdeeld , een zwart driekan- ^^^jm
tig Zaad bevattende. UI.

Hoofde

(2) AfFodil 5 die de Stengel naakt heeft y en «tuk.

gefirekte, Elsvormige , geftreepte , byna
^^^YlÉiu,

Fypachtis:e Bladen. f/hiio/us
-^^ ^

Pypbhdï*
ge.

^ Deeze , die de Stengen minder dan een Eile

hoog en altoos getakt heefc, is in Spanje zeer

gemeen , en komt ook voor in Languedok en

Provence. In de Woeftycen by Kairo in E-

gypte is een Pypbladige AfFodil door F o r s-

KAOHL tvaargenomeo. De Wortels zyn van

die dergemeene AfFodillen verfchiilende : want

zy hangen Vezelig aan den Stoel, niet verdik*

kende. De Bladen zyn fomtyds Pypachtig

,

maar ook dikwils halfrond 3 aan de eene zyde

vlak , aan de andere geflreept , veel bleeker

dan die der gewoone AfFodillen, welke insge-

lyks Zeegroen zyn. De Bloemen vallen klei-

ner en witachtig , hebbende de Meeldraadjes

aan de tippen verbreed ^ de Zaadhuisjes en hec

Zaad komen nagenoeg overeen.

Dat deeze AfFodil ook op Oeta groeije,

heefc

(i) Asphodelus Cüvde niido, Fol. ftri(^is Subulatis, ftria-

tis fubfiftulofis. H. Ups, gJ. GOUAN Mtntp. 174. Asphod.

Cauie nudo Fol» ftrii^is. C. IJ. Pin, R. Lugdk, 34. Aspho-

delus Fol« Fiftulofis. C. B» Pin, i9, Aphod. minor» Ctü^
BiJ^» I. p» 197- Hisp. p. 295* Tt Z96, DOO» Pempt» zq^

fhalangium Cretac. Lob. Ic. 43.

II^DZIL, XII. STUK«
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:

'^ V. heefe L I N n'ïè ü s meer dali eenrïiaal gemeld (*%
Afdeel. ^^^ moest daar door volflrekt verdaan het

Hoö/d- Eiland Kandia ; alzo dat woord op zig zelve

sTüis. nooit anders gebruikt wordt» Ook zege Ge-
kard 'er , van Oritur in planitie Creté: maar

-dit geeft aanftonds aanleiding om te denken ,

dat die Autheur daar door een Vlakte in Pro-

vence ver(laa. Nog meer moest zulks blyken

,

wanneer L o b e l dit Gewas noemt , Phalan*

gium CreïcB Salonenjis ^ en Mor is on zulks

verklaart , met de Franfche benaaming k Crau

dt.Salo, Zie hier , hoe Lob el zelf daar van

fpreeke ff)*

i, Doen wy van Montpelliers (pelen ende

3i lierbariferen gingen nae Marfeille in Pro*

5,-venCen onder ons Clercken, door cje gruys-

„ achtighe ende de dorre pleyoen ghenaamc

55 Craux van Salon , als ghëlyck wefende van

„natueren den Eylanden Greta ofc Can die;

,5 foo vonden wy daar in grooter menichte een

3, ander foorte defen anderen niet onghelyck,

„ verfchiilende alleene in de grootte, a1s nau-

5, we eencn Voet hooghe zynde , en minder

j 55 van Bladers, maar dicker ende veel ftyver,

5, den Gariophilaet zeer nae comende. In Ju-

5, nio gaft fyn Bloemen ende 't Saedtin Au*

5, gus*

"(^) Spec. Plant. II. p. 4+4» Atwaac méft ook 'i^rr, Ctlff'^

g 5 , in plaat van Ups^ vindc.

(tj Htrbarius of Kruidthekt bl, 6o^
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^,' güfto den anderen ghelyck , maar minder (*).** 'V.
^

Dq ;Affoaïïleh zyn door de, Ouden aange [^^^\

merkt 'geweest, als de Waterloózing en Ston-HüOFi?r

den bevorderende,- doch tegenwoordig geeft ^J-uk.

mVn 'er riaauwlyks plaats aan onder de Ge*

neesmiddelen» De Wortels zyn zeer heet ea

fcherp, kunnende derhalve uitwendig dienen

als een Schroeiend middeU Inwendig zal men

'er niet ligt gebruik van maaken. Door de

Zwynen worden zy Ibmtyds uit den Grond

gewroet en opgevreten.

Onze kundige Hoogleeraar, N» L. Bür-
mannüs, telt onder de Kaapfe Planten twee

Soorten van dit Geflagt* De eene, door zyn

Ed, Capenjis gebynaamd , heeft een naakte

Stengel die Takkig is eu Lancccvoimise plat-

achtige Bladen : de andere , met den bynaam

van Jlri£ius , een naakte Stengel en Liniaaie

geftrekte Bladen , die langer zyn dan de Steil-

gel (i).

Tot geen van beiden behoort die Kaapfe

Bolplant, in 't voorleeden Jaar 1778, hier te

Lande mooglyk allereerst , en in *t byzonder

/' ' ook

., ^

*/.' '

(^) Cette Planu vient dans U Crau d'ArUs aupres de Sa^

Ip» , zegt Gabidell : waar uit blykt , dat. die Gruis-

Zandige Vlakte tusfchen de Steden "A'rles en A'ix gë egen

ay, omlkcéks de Stad Salon. Zie de Ttginiu, Stam i}ux

JFraniryk. U. Deel, 459*

(t) AsphodelHs Capenlïs & fl^idus , Frodr, ,FL Cd^,

f. lo^

ïi, DEE-L. XIÏ. StüH.
"^~

^-
,

P^
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V. ook by my gebloeid hebbende , welke ik , zo

^^IL^
wegens de deelen der Vrugtmaaking , als we-

Hoofd- gens de Geftalte , niet nader brengen kan daa
stuK. tot die Geflagt. Ik maak 'er derhalve een nieu*

we Soorc van, onder den naam van Asphodelus

Comofus of Bladerkroonige AfFodi! , om dac de

Bloem - Aair met Bladeren gekroond is , en geef

die pp raet de volgende bepaaling,

IV. (4) AfFodil rmt een naakte Stengel , de Bladen

^'clmofll Lancetvormig , Geutachtig, gegolfd y van

Blader- onderm gekield,
kroonige*

Plaat
Lxxxiii, Naar de leevende Plant, in een Pot by my*

als gezegd is , uit een Kaapfe Bol gekweekt , en

in de Zomer des voorleeden Jaars zeer fierlyk

in Bloem Aaande , is de nevensgaande Afbeel-

ding , tot een derde der Natuurlyke hoogte ver-

kleind, door onzen kundigen Plaatfnyder, den

Heer G. Philips, getekend en vervolgens

in 't Koper gebragt. Deezen Jaare 1779 heeft zy

ook nog, zo wel als toen, met verfcheide 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, dac dezelve tot

dit Geflagt behoore; naamelyk
;'''";''"

De Kelk ontbreekt»

De Bloem is eenbladig, zesdeelig, metLan*

cec-

^4) Atphodelus Caule nudo , Foliis Lanceolurls , Alveolatii .

öndulatiSjfubtusCarinatis» Hoüïtüyn,
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tètVorrtïge vlakke uitgebreide Slippen, die Wit %
zyD-, aan 'c end geknodst en groenachtig; niet ^^]y^^^*'

afvallende. Hoo/ói
Het Henighakje beftaat uit zes paarfche Sehüb-STüK.

betjes j die Kegelswyze famenluiken y dekken-

de het VrugtbeginzeL

De Mdtldraadjesy tQS Elsvormfge uitv^aards

Boogswys* gekromde Vezels > vaa gelyke lang-

te^ de flippen der Bioem aan den voet inge-

plant: de ilf^^//^720p;>r langwerpig opleggende
^

oprtygende i tweellngs of
,
gefpleeten , neder-

waards Vorkachcif!* vervolgens Eyrondj dwaré

'opgelegd ; het Stuifmeel Zwavelkieurig.

De Stamper \ een rondacbü'g VnigtbeJnzel
i^

binnen de Schübbetjes van het Honigbakje by-

kaos verborgen: de Scyl Elsvormïg met een gei

knorren StempeU

De Frugt : een Kogelrond, Vleezig, drie^

kwabbig , driehokkig Zaadhuis^je ; nit t alleeü

gekroond mee den btyl en de blyvende Bloem;
^

maar zelfs door de Meeldraadjes gefchnord»

Zaaden verfcheiden, tot negen toe, in ieder

Ëókje 'der Vrugt , die Eyrond gefpitst zyn ^ aan

de ééne zyde bultig;

Op Plaat LXXXIH, hier nevens, zyn ter

wiéderzyde van de Blocmfteng dé deeleti der

Vrügtmaaking ^ in alle Afraeetingen verdubbeld

zyhde , on^ter 't oó? li^ebragt. Dus ziet men
by A de Bloem vertoond . zo als zy na de

ontluiking Voorkomt, de Slippen ; naar Blaad-

jes gelykende , half #^r , half groen, aan 't

Y ,, m
!ï. DEEL* XII. SiUK,
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V*" end geknodst: de zes geboogen MeeldraadjeS,

^^Tlf
^* met Vorkagtige Knopjes omringeöde het Vrugt-

KoöFD- legïnzel, 't welk by B afzonderlyk vertoond is ,

rrük, zo wel als de Meeldraadjes by C en D. Hier

openbaart zig in deeze laatilen een aanmerkelyk

verfchii 3 naar dat dezelven nog ia üaat tot

Bevrugting of reeks uitgewerkt zyn , gelyk

men die ook aan de Bloemdeng , die van on-

deren op bloeit > kan waarneemen. Zodanig

iets heeft plaats in de blyvende Mcelknopjes

van alierley Bloemen- Zy keeren zig om en

fchudden als haar Stuifmeel uit , waarna zy

alleDgs inkrimpende verdroogen* De Vrugt
,

die onder groen , boven paarfchachtig is , ver-

toont zig by E 5 in de overblyvende Bloem

gevat , met de Meeldraadjes omringd en mee

den Styl gekroond» By F ziet menze over-

dwars doorgefneeden , zo wel als de hoUighe*

'den der drie Hokjes en de Zaaden , daar ia

vervat, wier figuur nader blykt by G , alwaar

zy, zo van de eene als vmi de andere zyde^^

vertoond zyn.

Befchryving der PlanU

De WöTtel is een Schubbige Bol , niet rond>

maar Kegelvormig , onder geknot en als dwars

lafgefneeden, witachtig geel, van aanmerkelyke

grootte.

- De Bladen zyn Lelieachtig, anderhalf Voet

tn daar over lang , by den Stoel derdhalf

Duim
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Duim breed , voorts allengs , txit aan de punt V.

toe, verfoiallende , van boven Geutachtig , van jjj^
'

ónderen bultig gekield , op de kanten gegolfd , Hoofd*

iiiet uitgeguIpÊ , aan de bovenzyde donker groen ^
stü%

van agteren geelachtig en aldaar , in de benedea-

he helft , niet paarfche Vlakjes getekend.

De Bloemjleng is aanzienlyk, fchuins uit den

Wortel fchieteode en verder regtopflaande

,

Itevig^' van beneden tot het midden een Vinger

dik, en ter hoogte van drie Rynlandfche Voe-

ten opgroeijende. Zodanig is de hoogte van de

écne myner Planten, in Potten, geweest. Ik

had- nog een andere', met twee Bloemftengen

van minder hoogte, In de- Hortus Medicus

was zy, deezx^n Jaare 5 itiet verfcheide Bloem-

Aengen va:n verlchillende hoogte, allen van bo-

ven met Bladertjes gekfoond.

Het middeiite en ibovenfte gedeelte hadt ia

de eerstgcmelde , by n^y , ^ongevaar zeventig

Bloempjes, ieder op een Steekje van een Duim
]aiigte> dat van onderen gevat is in een drie-

hoekig fpits hol Blikje, De \Blo'empjes .z^'n op-

ItygeDde, niet neerhangende r ieder omtrent

een Duim breed. Het onderfte van de Sten-

gel 3 dat het groende is , glad en volkomen

fond , i^ met dergelyke paarfcne Vlakken als

de Bladen , die onregelmaatig zyn en digt by

elkander (taan , getekend. Het hovende is

geeler en hoekig door'tafgeeven vandeBloem»
,

fleeltjes allengs verdunnende.

De afgebloeide Bloempjes worden > op de

Y 2 Zoa
U DUU JilU STUSt
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V, Zon flaande, aan de randen paarrchachtig;maar
Afdeei.

j^gj. Vrugtbeginzel , dat in 'c eerft paarfch was

Hoofd- bekleed, wordt van onderen groen of geelach-

STUK. tig en by aanryping uit den geelen paarfch*

A N T H E R. ï c ü M#

Dit Griekfche woord is van Pliniüs voor

de AfFodille , by THEOPHaASTUs voor de

Steng der Affodillcn : waarfcbynlyk wegens de

menigte van Bloemen , daar aan zittende, in

welk opzigt zy de meelle andere Planten over-

treft , gebezigd. Waarfchynlyk zyn de Witte

Affodillen daar mede bedoeld , dewyl men 'c

Latynfch Albucum daar mede gelyk ftclt. LiN-

N^üs gebruikt het hier voor een Geflagt van

Planten , dat niet alleen in Geftalte zeer veel

van de AfFodilien verfchilt , maar ook de Bloem

zesbladig , Sterswyze uitgebreid heeft en het

Zaadhuisje verhevener , Eyrondachtig. 't Geflagt

van Fhalangium byTouRNEFORx, zo wel

als deszelfs Liliaflrum , en dat gene, 't welk

de Ridder bevoorens Bulbine getytcld hadt , zyn

begreepen in de drie volgende fmaldeelin-

gen»

\: A* Phalangium : met de Bladen gefleufd ,

de Meeidraadjcs mecftendeels glad.

(ï) An-
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(l) Anthericum met platachtige Bladen^ de V.

Steng eenbkemig.
Afdsel.

Deeze , bevoorens vonrgefteld onder densrux.

naam van Bulhocodlum , van anderen onder de i.

Narcisfen of Ajasterd Narci^fe^geteH geweest
j^^^'^^J"^^^*"

is een loutere Bcrgplant, voorkomende op Swit-^'^^^t^ioe*

zerfche Alpen en andere Gebergten der Zuide.

jyke deelen van Europa , als ook in Engeland

volgens Ray, die dezelve heeft afgebeeld,

H A L L E R befchryftze dus.

De Wortel is een langv^erpige Bol , met een

Netje omwevenjdie veele dunne ronde of drie»

kantige 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

Nagelcje. De Styl is Prismatiek; de Vrugtdrie-

kaptig- Kegelvormig.

Het is , zegt hy, een Voorjaars- Plant, en

be-

(i) Anthericum Foliis planiusculis , Scapo unifloio. Syjl,

Nat, XI!. G^n 418 P"eg, Xlll. Gen. 412. p. 27a. Mant.

365- Bulbocodium Fol. Stibulato • Linearibtis. !<. Lugdb,

41. Sp. Piant, I. p. 294. Bulbocodiam Alplnum Juncifo-

lium. Raj. AfigU UU f. 374. t. i7« ^» i- Pfcudo • Narcis

-

fus Graftiineo folio» C. B. Pia, 51» Prodr. x7. KüDB, ^/^t,

11. p« 64* f. 9.

Y 3
lU DiEl.. XII. STVEf
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y. betrekt 'er niettemin toe de Kleine Herfst - Nar"

11?^* ^^^ van J. B AU H 1 N us 5 als ook de Laatbloemi-

Hoofd- ge Narcis van C L u s i u s ; t welk tegenftry»

sTui:. (]|g fchynt, doch niettemin den bynaam bil-

lykt van onzen Ridder (^J.

ir, r^) Anthericum met vlakke Bladen ^ een en'-

^r'^um!^
^elde Stengel en getuilde Bloem.

Griekfch.

Dit Eniid 5 in de Levant door Toüsne-
FORT waargenomen, heeft een Bolwortei en

Lii)iaale gladde Bladen , byna zo lang als de

Stengel , die eenvoudig is , met drie of vier

kortere Bladen , hebbende op *t end een TuiU

tje van vyf Bloemen, op drie Steekjes j het

middelüe eenbloemig. De Bloem is wit, mcc

de Mecldraadjes kort en de Styl nog korter/

iix. (3) Anthericum met vlakke Bladen , de Sten^

i^iarAfo' g^i QT^ Mecldraadjes Wollig hehhende*

' viakbla-

^ig» Decze Soort , in Portugal, by Kaap Spizel,

m de Maand April bloeijende gevonden door

•
' den

(*) De Afbeelding van de Narchfui ylutumnaUs m'.norf,

t)y CLUSrus, Hup, p 2f2, komt niet die vsn Bauhinus

siagenoeg overeen , of dceze is daar van ontleend; maar de

Êloem voldoet niet.

{z) Anthericum Fol, planis, Scapo fimpllci , Flor. Cqryai-

bofis. Bulbocodium Grïecum Myofbtidis Fiore. TOURNF,

Ccr» 50.

(3) Anthericum Fol. planis , Scapo Fllamentisqap, Lanarls.
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den Heer Vandelli, heeft, volgens hem, V.

de Wortels dik , langwerpig , geelachtig ; de j^^'

Worteibladen Liniaal , vlakachtig , geftreepty Hoofd*.

eenigermaate gekield, met het end omwonden 5^^"^

Elsvormig : de Stengel Takkig mei Lancet-

vormige Blikjes en de Bloemfteeltjes eeniger-

imate georost: de Bloemen rood^ van grootte

als in het Takkige , dat volgc, met Wollige

Draadjes ,
geele Meelknopjes en den Styl kor-

ter. De Geüalte is als die van 't voorgaande,

maar de Bloemen zya kleiner en hebben geen

gladde Meeldraadjes (*).

{^) Anthericam met driekantige ruuwe Bla- i^.

den, een Takkige Stengel en Qmgekromde eum^^reTsl

Bloemen, ^'«'"»

Krom»

Tot de Kaapfe Planten moet, volgens den
''"^*

Heer M u r r a y , deeze Soort behooren , als

zynde in de Hortus alhier , nu negentig Jaar

geleeden, uic Zaaden van de Kaap gefprooten.

Zy maakte een Gewas , met Bladen als vaii

Prey 5 de Stengels anderhalf Voet hoog en

Tak-

(*) Gelyk hetzelve , wil zekerlyk de Ridder zeggen j Mant^ i

hc, cit, en daarom heb ik FUamemis Lanatis , dat 'er byge-

voegd wa$ , van 't voorgaande afgdafen.

(4) Anthsrkum Fol. trigonis fcabris , Scapo Raraofb , Co-
roUis revolutis. Phalangiutn ^thiopicum Ramofum Flor,

Slbis, PetaSis ïeflexjs. Comm. Hort. I« p, 67. T. 34. Muart»

Coett, 244. Aspho^elus Fol. compresiis aspenV, Caule ps£t4«

lO» TOÜRNF* /«/? 343.

Y 4.
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Vi Takkig ; de Bloemen zesbladerig , agter\vaard&

''
lil,

omgekruld
, gelyk die eer Hyacinthen, en wit|.

fiooFD' de Zaadhuisjes langwerpig drickaniig , bevat-
«T^K. tende bruine ruuwe Zaadjes , driehoekig zynde

en met drie zeer kleine Gaatjes doorboord*.

V. (5) Anthericum met vlakke Bladen , eeii Tak-

^u^b!^' ^^^^ Stengel , "^lalte Bloemen en een reg-

^ó/um. ten Stamper.
' Takkig, . ^

Dit \s bet Gemeen of Groote Phalangium ^^

dat, in de Zuidelyke deelen van Europa, op.

Kalk- of Kryt-Rotfen groeit, volgersden Rid-

der* Dien Griekfehen naam leidt men daai: van.

a£, dat deszelfs Bladen, Bloem en Zaad, op

Wyn gezet , een nuttig Geneesmiddel tegea

de Be-eten yao Spinrekoppen, S^orpioenen en

andere Venynige Irfekten zouden uitleveren.

Hierom noemen fommigen het cok, in *t Er*

gelfch 5 Spiderwort , in 't Hoogduitfch Erd-

fpnmnkraut , dat is i^ard-Spinneokruid, Op
verfcheide plaat fen , in Duirfchland, groeit het

pp Heijcn en Eergvelden en komt in Sweeden

voor.

(6)

(s) AKtheTzcum Fol. plsnis , Scapo Ramofo, Corcll pla-

öis, Pifiillo ïtdto, Anrher. Fo!. planis &c. Govkn Mensp,

175. FL Suec. 267 , ïSp, GUETr» Stamp. p. $29. Phalan-

pruro parvo Flor^ ramoriim C. B. Pin 29. Toubnf. 7k/?»

368. Phalngium majus. Cam. Epit, 5So. Phalang. Ramo-

turti. DOD. fempt. o5. LOB. U» 47» Horologimn Hoir^^

^&, Bern, 1765. T. 6,
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(6) AntheriGum ?we? vlakke Bladen ^ een gey V*

heel eenvoudige Stengel^ platte Bkemen en""^^^^^"

den Stamper neergehoagen* Hoofo'
' STOK.

Deeze, zo wel als de andere ^ groeit in me- ^^-
.

oigte op de Switzerfche Bergen , als ook opcum Li-

drooge Vlakten in Provence. L • nn^cs vondtQ^'g^^,^^^

deeze laatfce zelfs in Sweeden en verzekerc

dat zy een verfchillende Soort zy, hoewel de

Heer G e r a r o ze als een Verfcheidenheid

aanmerkt van de voorgaande» Het vooraaam-

fte verfchil is aangeweezen.

De beroemde H a lle r noemt deeze laat-

fte een fraaije Plant , die de Wortels Vezelig

tot een Knobbel vergaard heeft en famenge-

groeid ; waar uit veele Grasachtige Bladen

voortkomen , die ftevig en een Voet lang zyn.

De Stengel is een Eilc lang, Bladerloos, met

een losfe Aair van tien Bloemen , welke uit

twee ryën Bloemblaadjes beftaan ; de binnenfte

breeder Lancetvormig ovaal en zuiver wit ; de

buitenften met een groenachtig ftreepje. Ieder

Bloem is by de twee Duimen breed en ^y ge-

lykeo veel naar die der AiFodillen.

' Van het Takkige Phalangium j zegt die groo-

te

(^) jtntherieum Fol» planis Scj'po fJmpIlcisfimo &c. GOüAN
Momp 175. Ger, Ptov 15 j. H Ups. 8j. ¥L, Snee. lï. N»

apo. PhUdngimn parvo fl )re non ramofum. C B, Pin- 29.

DOD. Pmptt 106^ Liliago Cordu LOB. Ie, 48* jAc^ Hort,

U* Deel* XII. StuKi
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V. te Kreidkraner 5 is zy voor 't overige weinig
Afdesl* verfchrllendejdandat -zyclG Üloemen veel kleiner

Hoofd- ^icefc, en dus ook veel minder aanzienlyk is.

§TüK. De Stengel verdeelt zig boven in verfcheide

Takjes , yl met Bloemen beladen , welke by

riagt geheel geflooten , op den middag volkom

jnen uitgefpreid zyn, en op de tusfchen - Uuren

. in een gemiddelde ftaat, In Sweeden bevondc

LiNN/fcus, dat zy van zeven Uuren 's mor-

gens , tot drie of vier Uuren 's namiddags

,

waaken. Wegens die zonderlinge eigenfchap

heeft M u L L E R u s de Plant het Uurwerk van

Flora getyteld (*J.

Vfl, (7) Anthericum met vlakke Bla'en,^ een ge-

r yintherh Jicel eenvoudige Stengel , en Klokvormige

fZm/'^' Bloemen, met neergeboqgme Meeldraad-
Le'ieach- -Vr

Van deeze Eloemplant hadt To urnefort
een byzonder Geflagt gemaakt, onder deo naam
van Liliaflrum , om dat zy een Bloem heeft ia

liguur naar , dip der witte Leliën gelykende^

doch verfchilleride daar van , inzonderheid

,

, . door-

eb) Vid. Mem. dz la Socletê de Bsme. 1766, T. IV.

(7) Anthericum Fol. planis , Scapo iimplicisfuTiO , Cou
Campanulatis , StamJnibus declinatis. Hemerocaihs I.ilia-

itmm. /i. Clt(f. iz%^ Sp. PUm. U 324» Ger. Prov, 154.

H^LL* Helv, Z90* Liliafcrum Aipimira minus. ToïJRNF. hjis

369, Phalangium raagno Fiore. C. B. Fin, i5. Phsiangiuqj^
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doordien de Wortels aan den Seoel hangen als V.

Stekraapen. Anderen hadden ze onder de Pha-^^^^^^}

langia gefchikt, en door de grootte der Bloem Hoofi?--

van cie voorgaande onderrchtideo. L i n n iE ü sstuk^
-'"

plaatfle dezelve bevoorens ia 't Gaflagc van

Hemeroqallis f welke benaaming de Heer Hal-
-J

LE R nog behouden heeft (^j.

Overvloedig kwam het deezen voor, op de

Bergvelden der Alpen in Switzerland , zelfs op

de allerhoogften ; gelyk het ook groeit op die

yan Provence, naar den kant van PieOiOnt en

Savoije. De Wortels », zegt die p^ruidkeoner ,

Jbeftaan uit yeele ronde zeer lange Vezelen.

Hierom is *t zonderling ^ dat L i « NiE u s 'er

een knobbeligen Wortel aan toegefchreeven

hebbe (f^. De Bladen zyn Grasachtig , zagt

,

breeder dan twee Lynen, 6:^0 uit den Wortel

^ecr lang^ De Stengel ongebladerd , van een

Voet of een £lle, met een yle Bloemaair,over

ééne zyde. De Bloemen komen gaapendevoor,

op penbloemige Steekjes , met gekleurde Ey-

ipnd Lancetvormige Stoppeltjes. Zy beflaaa

uit zes tedere Sneeuwwitte Blaadjes , die de

punt omgeboogen en dikker hebben, met een

groene Stip getekend. De Meeldraadjes zyn

byna zo lang en flap; de Stamper is langer ,

aan

(*) Hemerccallis Flor. patulls fecundl?. Uelv, inchoau IT. p.

JÏZ. Sp 12JO.

' (f) Hemerocaflis Radfce tiaberol^ , CoroIIJs bex^petaliS

Hort. Clij]^ uts. item. JL. Luiil;^ 27» |

II» DlEL.XIÏ, STOK,
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V. aan 't end geknopt ; de Vrugt Eyrond KegeU
^^^j^^^* vormig, met hoekige Zaaden. De Bloemen^

Hoofd zyn welriekende.

STUK*

VUT. (g) Anthericum met een omgedraaide Bloem*
jtntberi» „ ,

eu»> Spira^ Jtengel.

Ie

dw^idr* Aan den voet des Leeuwenbergs , aan de

Kaap der Goede Hope, kwam dit Plantje den

Heer Koenig voor, dat federt inde üpfal-

fche Akademic-Tuin is waargenomen Uiteen

fiolwortel fchiet het een Stengelcje , dat van

öndet-en als met beginzels van Bladen bekleed

' is 3 doch Bladcrloos 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 , die viermaal zo lang zyn , aan den top

:

terwyl ieder Bloempje flegts de grootte van

die van \ Varkensgras heeft.

B. BulUne^m^t Vleezige Bladen en gebaarde

Meeldraadjes.

TX* (9) Anthericum met Vleezige Spilronde Bladen

Hceüeiig!* ^?^ «««^ Heejlerige Steng* We-

(8) Anthericum Scapo Spirali. Mant. 224,

(9) Anih''ücum FoL Carnofis teretibus , Caule Frutkofo»

GOUAN /ï/oK*p. 175. Anthericum Caulescens. WACHfcND. i///r.

305, Bulbine C^iuie cen^. H. Cliff'. 122, R. Lugdb. 33. Phal,

Afiic Fol. Cfpacei? , FL^r fpicatis Aureis. Boebh. Lu^db^

H. p. i^i* rhal Capenie Caulescens, DiLL, Elté^ 310. T.

1311 f. 2^8. EUBAJ. Predr* 10,
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Wegens de geftalte hebben fommigen dit V,
^

Kaapfe Heederige Gewas ook tot de Phalan-
^|jf^^'

gia t'hiiis gebragt. De groote Boerhaav eHoofd-:

noemde 't zelve Jfrikaanfch Spinnekruid , meP'^^^*

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 die erkent Dille,nips

het zelfde te zyn , als zyn Steogmaakend Kaaps

Phalangium , 't welk hy aldus befchryfr:.

,, Een regte , Houeige , ronde Steng, van

„ een Duim dik en een Voet lang , Takken

„ ultgeevende met Bladen van dergelyke of

„ meerder laogte, die glad en groen zyn, van
' „ boven plat , van onderen rond en niet hol

:

5, zo dat zy niet volkomen met üijenbladcn

„ ftrooken. Zy omvatten Scheedswyze de

3, Takjes aan den voet en ftorren , gebroken

,, zyndé , een lymerig bitter Sap uit. Naar 'ü

„ end der Takken komen uit de Oxels Stee-

„ len , van één of twee Voeten langte, die

„ gelyk de Eerewprys geaaird zyn met Bloe-

„ men a^s van het Spinnekruid , geel van Kleur,

„ hebbende drie breedere, drie fmalIereBlaad-

5, jes* Het Vrugtbcginzel , dat een dun Styï-

3, tje heeft, is met zes Meeldraadjes omringd,

„ Ieder Bloempje duurt flegts éénen D^g , doch

„ wordt dagelyks van anderen vervangen; zo

„ dac de Plant byna den gebeden Zomer bloeit*'^

(10)
SI. PSKL. XII' STUK.
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ir, (i6) Anthericum met Fkezige Ehyormig^
Afiebl. platachtige Bladen,

Hoofd* . ,

STUK. Dit wotck door den beroemden Dillê-
X. N I ü s , in tegeDfteüing van *c voorgaande ;

~

^"^J." Kaapfcli ongejleeld Phalangium getyteld. Hetvi&um

^'^'"^f-.. , heefc de Bladen zo zeer naar die van Aloë

%• gelykende, dat uien hét, zonder Bloemen, daar

voor zou aanzien. Zy zyn Lancetvormig, aan

de bovenzydc Geutswyze uitgehold en komen

tropswyze uic den Wonel voort, die ^een kor-

te , breede , geele Knobbel is. Vezels uitgee-

vende. Met een weinig behandeling kneust

men déezê Bladen en krygt aan de Vingers

èen lymerig Sap 5 als Eywit, dat, in 'c eerst

Smaakeloos 5 een gtvoel van fcherpte op de

Tong agterlaat, Deeze tederheid doet de Bla-

den
^j
ligtelyk, van 't ead af verdorren, en de

Plant is niet gemakkelyk té bebouden. Zy
geeft uit den Vv'ortel Stengels van een of twee

Voeten lang^ met Aairen in 't eerst byna als

die van Weegbree, vervolgens, ontluikende met

dergelyke Bloemen , a^s iiec voorgaande.

(ïij in-

(;io) Anthêrjcum Fol. CarnoHs Siibulatls planiascuüs. H.

Ups* 8j, Andier. Fol. pulpofis Lanceolato-Subulatis , fa-

pine excavatis. Wacheno. Ultr^ 30^. Bulbine acaulis. H,

CHff. lij. R. LugS. 3 f. Pliaiangium Capcnfe fesfile &c,

DILL. Eleó, 3". T* *3*. f. ^PS».
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(ji) Anthericum m^t Vleezige Elsvorivêge V.'

half Spilronde gejlrekte Bladen. ^^^^^^'^

f 12) Anthericum met Vleezige Klsvormige ^r^^^^

roiïdachüge Bladenden een byna Trosdraa- xt.

gende Stengel. .JtpÈ
deioidei.

Deeze twee Kaapfen veifchillen in het Loof Affodiuig.

Xran de voorgaande byzonder weinig. Ook is
^JJ^^^^^

de manier van groeijiog byna eveneens. Vol' jaatiyks»

gens Wachendorf heeft de eerfte de

Bladen platachtig van boven , 'c welk byna

overeenkomt met die der Heeflerige van D i l-

LENiüs, en de batfte zou dezelven fmailer

hebben dan de Stengel, Zy zyn ftevigerinde

AiFodillige , van welke de Jaarlykfe inzonder-

heid vèrfctiilc , doordien zy niet overwintert,

gelyk dezelve. Anders komen deeze en de vol-

de daar in overeen , dat zy geen Stengen heb-

ben dan de Bloemfteelen. De laatfte is de

eenige Jaarlykfe Plant in dit Geflagt.

(13) Anthericum met Vleezige
^ famengedruh xm,

te, Jlekelige Bladen.
stSeut"''

De^,

( II } Antherkum Fol. Carnofis Subulat^ Semiteredbus

ftridis. ti. Ups, 83* Antheric. acaule Fol. Pulpofis icietibus

Subülatis, fupine convexo - planis. WAGHend* C/7rr. 305.

(12) Anthericum Fol. Carnods Suhulatis teretiusculis , Sca-

po fubracemofcK. H. Ups, gj. Anther. acaule Fol, Setaceis

Caiile anguftioribus. Wach. Ultr. 30S.

Cl 3) Anibericum Fol. Carnofis comptesUs hispidis, Aspho-

dc«
II, DBEL. XII, STUK«
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V. Deeze , ook aan de Kaap huisvestende , heeft s

^Afdml. ^Qlgens deti Ridder, een Vezeügen Wortel ^

HooFD^ met byna Vleezige , faraengedrukte , geftreep-

«TUK. té Bladen , een half Voet lang , omgekromdi

overal bezet met ftekelige Haairrjes , zo wel

als de Stengel j die eenvoudig is en een Bbem-

tros draaft mee Lancetvormige Blikjes, zolang

als de Bloemfteeltjes en ook fcekelig» De Bloe-

men zyn wit met een groenen Kiel en geele

Meelknopjes.

Bedenkelyk wordt hier van zyn Ed. t'huis

gebragt, die Plant ^ welke door den fchrande-'

ren Miller , onder den naam van Jffodil

met een makte Takkige. Stengel en platte Lan-

cetvormige Bladen , is afgebeeld en befchree-

ven» 't Verfehil , .
ondertusJTchen , is in de eer-

fte opflag zelfs vry groot. De Takkige Srengcl

ftrydt tegen een eenvoudige of enkelde zeer. Dé

Bladen waren in deeze glad , zonder eenige

ftekeligheid : hebbende negen of tien Duimen

langte en anderhalf Duim breedte in 'c mid-

deb en loopende aan beide enden fmal. Dit

verfchilt veel Van famtDgedrukte , Vleezige^

omgekromde Bladeia. De Wortels waren AfFo-

dil-achtig als dunne Stekraapen. Uit Kaaps Zaad

was deeze in Engeland geteeld , die aldaar Zaad

uitleverde , in driehokkige Zaadhuisjes vervaL

Van deeze zelfde heeft , dat ook zonderling

3S.

«ielus Caule nudo Ramofo, Fol. planis Lanceolatis. MitL*

D»^. T. sö?
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?s, de Heer N. L. BuRMANWustyn PJiü- "^r.

langium Ramofum , 't welk ïk hier voor be- jj,^
°

fctireeven heb, gemaakt, Hoofö-

Mooglyk zal tot ééo dèr gemelde SóortenSTiJK'»

vaö Bulbine die Kaapfe Plant behooren, waar

van ik de Afbeelding in Fig 3 , op Plaat

LXXX , heb gegeven. Immers , dat dezelve

een Anthericum zy, blykt uit de zes Meeldraad-

jes en het Vru^tbeginzel binnen de B?oem,ge*

lyk onze Afbeeldiiig daidelyk voorftelt: maar

de Meeldraadjes zyri niet Haairig of gebaard
$

als blykt by Letter b, alwaar men ziet, hoe de.

welven uit den Voet of Nagel der Bloemblaad-

jes oirfprong ncemen^eii vrygroote Meelknop.

jes hebbeni

G. Narthecium^ met Degenvormige Bladen,

(14.) Anthericum met Degenvormige Bladen xiv.'

en gewolde Meeldraadjes,
'

tum^Oiri^'
fragum.

In de Noordelyke zo wel als in de middel-^ ^i^%
ïle deelen van Europa groeit dit Kruid, dat

het

{\^) jintherkm FoL Enurormlbus j Filamcntis Lanatis.

Goi'.T. Belg» 96- ^^' Suec. 269, Z87« Gmel. 5;^. I. p 73. T«

i8. f. z Fl» Lapp. 136. R. Lugdbi 45, Nartheciuin. Moehr.

Eph. N, Cftr, I7+Z. p. 1^9- T, 5. f. i. Ffeudó • AsphodelUs

pRluftris Aiiglicüs. C, B. Pin, 29. Phalang. Angl. paluftre

lïidis folio. TOUBN?. Inji. 36S. Asphodelus luteus paluftt*

DOD. Pempt^ soS. Asphod» minimus lUteus &c, LOB, léi

IL DÊSt. XÏI» STi'«»
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Zesmawnige Lelie*

V het zo beruchte Beenbreekend Gras is onzer

Afdeel. voorcuderen. Het komt overvloedig buiten

Hoofd- Hardcrwyk op de Gagelkamp voor, by 'sHee-

STUK. ren Loo ; in Vriesland op de Bergummer-

Heyde en elders in de Wouden , volgens dcB

Heer de Gorter. Men noemt bet, zegt

zya Ed. , Geek Water - AffodilUn en by de

Boeren Egelgras, In Engeiand fchynt het by^

zonderlyk zya Zetel gevestigd te hebben, al-

zo bec dan naam van Engelfeh of Schotfch

voert by de Autbcuren ,
ja zelfs by fommigen

Lancaster 'JfodÜ gctyteld wordt. Het is 'er

op Moeraslige plaaifen zeer gemeen , als ook

in Noorwegen cd Swsedcn. Hec zelfde verze-

kert de Heer H a l l e r van Svyitzerland, doch

nergens koiBt bet overvloediger, zegt hy ^voor;

dan by Bern in bet Veld de Eymatte, daar de

Beek eeisc lüt het Bofch komt vloeijen, als ook

op andere Moerusüge plaatfen; doch zelfs in

de fchuinte der Bergen.

De VVcrtel , die wit en Vezelig is, geeft

veele Grasachtige, harde, platte Bladen uit,

en een regte Stengel, om laag gebladerd,

welke uitloopt in een lange Bloem - Aair,. be*

zet met paariche Blikjes. De Bloemen, korc

gedeeld , hebben twee ryën van Blaadjes, oir

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 ^ t' s getuigt , dat in Sweeden de Bloe-

miin door haare gebaarde Draadjes aanzienlyk

zyn.

1
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tyn. Zou dit dan ook een weezentlyk ver- . *

fchil maakeo ; aangezien H a l l i r zegt : „ dee- m.
„ ze onze Soort heefc geen Beenbreekende Hoofd-

„ kragten , om welken een dergelyke Plant
*'^^^*

„ in 't Noorden berugt is" ? Maar de Heer

Gmelin heeft zelfs in Siberië ook deeze

Plant met gladde Meelclraadjes waargenomen;

zo het niet de volgende is, welke daar mede

verward wordt by de Autheuren»

Die Beenbreekende hoedanigheid, ondertus-

fchen, fchync eens Herfenfchim te zyn. De
vermaarde Bartholinüs bragt dezelve te

voorfchyn uit een Gerugt , *t weik ten dien

opzig'e in Noorwegen heerfchte, dasr men *t

Storregras noemde. Men zeide, dat bet de

Betsten 5 die daar van aten , kragteioos en tot

bewteging onbekwaam maakte , zo dat zy zig

als Beecderloos vertoonden (*). SimonPaul-
L I , die in zyn tyd een bekwaame Arts was,

meende zulks door zekere Lood- of Kwikzilvc»

rige Stoffen , we'ke aldaar in de Grond mogten

zyn, te verklaaren. De Franfche Schryvcrs

van het Journaal der Geleerden , op 't jaar 1675,

Haken 'erden gek mede, zeggende; „ datBAa-

,, THOLiNus van dit Noorweegfche Kruid ver-

„ zekerde, hoe hetzelve , van de Katten ge-

„ geten, derzelver Schenkels als door de Huid

,, heen deedt komen , zo das; zy niet loopen

,9 kon«

(*; BARTH. ^cla Ha/a, 11. p. I2(S.

Z 2
n. DSEL XII. STUX.
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V» „ konden in die toeftand. Men gaf haar

,

jjj^^*,, tot Geneezing, Poeijer van gedroogde Been*

Hoo D- 3, deren , dat eene fterke Kwyling verwekte."
STUK. Hier omtrent verantwoordt Bartholinus zig

zeer wel, ma^r 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-

vinciën hecfi men 'er ook geen nadeel, noch

voor de Rundcrs , noch voor de Schaapen,

van bevonden; hoewel LihKiEus aanmerkt,

dat men het by de Boeren , in Smaland , voor

het Wolvee fchadelyk oordeelde. Men achtte

het in Engeland tot Geneezing van ^Wonden

kragtig, en met de Bloemen, in Loog geweekt,

maakten de Meisjes het Haair geel, volgens

LoBivL, zo Ray meldt. MiJ^fchien ziet dit

op een andere Soort van AfFodilIeo.

XV. (ij) ArthericuTj met De^envormi^e Bladen

eum^clh" ^^ driekwabbi^e Kelken; de Meeldraadjes

eyiarum, glad ^ de Bloemen driew^vig.

OpKelk-

Wocinig.

(*> Eadem T. iv. p. loo»

(i;) Anihericum Fol EnüformiJius , Perlanthüs trilobls,

pilamentis glabris , Flor. trigynis. GouAN Momp. 175. Fl.

Suèc, 269, ^88. Gmel. Sib, l. p. 13. T. ig. f. z, ff.

Cllff 140- Gron, ^i»-?. 39. Anther. Scapo nudo Capitato ,

Filara. plabris. Fl Lapi>. N. ij6. T. i» f. 3. Anthericuna

Pfeudo Asphodeus, Jacq_ Vind, 2jS ÖED. D^n 36. Pha-

lang. Alpinum paluüre «tidis folio. Tohrnf. In/i. 358. Seq.

ytrm. II. p. 61. T. 14» PCeiido - Asphodelus Alpinus» C. B,



OF B O L P L A N T E N* 2S7

Op de Gebergten van Switzerland, Lapland V.

en Siberië , niec alleen , maïT ook in Iialie en "^^^^^f^'

elders, groeit deezc wonderbaars Lelieach'^ge !no^3*

Plant, zegt de Ridier » welke in de gehceleSTUK,

Geftake naauwlyks van de voorgaande te on-

derfcheiden is, maar gro0tely:cs verfcbilt in de

Vriigtmaaking , als hebbende een driehoekigea

Kelk en geen Siyl , drie Vrugtbegiizels en kaa-

le Meeldraadjef. Seguie* vondtic ineen
kcude Valey vao den Baldus -Berg op een vet'

ten Grond , en geefc 'er een Afbeelt-ng van ,

welke zier goed h ^ zo Goüan aanmerkt

5

en niettemin aanmerkelyk verfchilt van de Lap-

landfche van L j n n iE u & ; nader komende aan

de Siberifehe , door G m e l i n Uitgegeven :

hoewel die de Stengel met Bladertjes bezet

heeft, 't we^k deeze Kruidkenner alb eene Ver-

fcheidenheid' aanmerkt.

Zy valt veel kleiner , de Bladen zyn naauw-

lyks een Duim lang , bleek groen , en als ia

malkander (leekende: het Stengeftje van langte

als een Vinger , Draadacbcig dun en beladen

met kleine witte Bloempjes: zo dat de^^ze Soort

in fraaiheid veel te kort fchiet by dw voor-

gaandf'.

De een, of andere , doch inzond?rVieid de

eerfte , heeft men in Swejden ïlog'^oes ge-

noemd, om dat men de Botrighcid dr M.aia-

pen daar aan toefchreef, dat zy v^ei van dit

Gras nuttigden. TerwyUnu, fommige Wei-

den , in Noordholland , hier ook aan onder"' e

>

^ 3 vig
II. D££L. XII, STDS.
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V. vig zyn, zcu het onderzoek, of deeze Socn

iIL^*
van Gras of desgelyken > daar ook groeiden.

Hoofd- oiet onnut zyn (*).

ITUK.
. ,, Geen Gcilagt ,

'' zege L 2 nn^eus) (f;,
5, wordt, in de geheele Klasfe der Leiicachti-

,, gen 3 moeielvker dan dit bepaald. Het Steen-

„ breekend en Ktlkhloemig Anthericum is in de

5j geheelQ Geltalte zo overeenkomftig , dat

35 ir.enze , de Vriiatmsaking uitgezonderd ,

^, nsauwlyks onderfcheiden kan ; doch de laat»

5, fte Soort heeft gladde Meeldraadjes , een

5j byna Klootrond Zaadbuisje , drie Stempels

5, zonder Stylen en een driekleppigen Kelk.

^, Hec Stecnbreekende is met de vyf voor-

35 gaande Soorten door zyne ruige Meeldraad-

35 jes vèrknogt , dcch verlchilt door een pie-

3, ramidaal V^ïugtbeginzel , kaffige Zaaden en

5, een bly vcnde Bloem. De zeven eerde Soor-

33 ten verfchillen van de volgenden door g'ad-

3, de Meeldraadjes en Gellalte der AfFodülcns

3, derhalve moeften alle deeze Planten of in

33 écn Geflagt begreepenj of in vierbyzonde-

3, re voorgefteld worden, als wanneer men zeer

3, moeielyk de KeDmerken der zeven eerüen

,, zou bekoineD^" Zie daar de reden van de

opgegevene fchikkiog en benaamingen.

(*j Gemeenlyk leidt mcnze van de oattighcid af; zm

myn I. D. lü. Stük, bl;idz« za?.

(I) 5;>. Phnu II. p. 4'*7»
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Lêontice, Lecuwenblad. ^*

De Kenmerken van dit GeflagE zyn , eeo
i^^^^^pó^

^esbladige B!oem en een zcsbladig Ilonigbak-STUK.

Je , op de Nagels der Bloem zittende , mee

een uitgebreiden rand : als ook een afvallende

zesbladige Kelk. Hec bevat de vier volgende

Soorten.

Cl) Leeuwenblad m^t gevinde Bladen , de ge* i»

meene Bladfteel enheld. chryMo»
num,

(i) Leeuwenblad mét verdeelde Bladen ^ de Enkel-

gemene Blaófuel drkdeelig*
vinntg.

Deeze beide Planten heeft Tournefor rp'^^{'* »,

jö één Geflagt betrokken , ocder den Griek-- ^
'^
^'^*

fchen naam Lemtopetalon , die Leeuwenblad

betekent. Zy hebben haare Groeiplaats in de

Zuidelyke deeleo van Europa, in de Levant

eö

fl) LeoKtice 'Bol. pinnstls, Petiolo conarauni ütaplicu Syji.

ÏJaü XII. Gen. 423. f^eg. XIU. p. ft75- H Cliff, laz.GRON.

Orknt* N, lij. Lecntopetalon , Fol Coilae Jimplici innjs-

centibus. ToüRNF. Cot. 49. Leontopetalo affinis Fo!. Queti

nis. C B. Fin, iz^. MORij, Hifi U. p, zgj» S. 3. T. H.
i. 7. Chryfogonuna Dioscoridis. RatJW. hin, 119^ RAj. f/i/?.

132$.

(2) Leontice Foï. decofnpofitis , Petiolo communi trifida,

H CUff ixz R. Lugih, 34» Gron, Oriënt. ii4, Lecnto-

petalon Fol Coftae Ramufae innnsceiitibus. TOurnf. Ca/-. 49.

Leontopetaloti. C. B. Pin, 124. Cam, £/>/« j65* MofiiS,

«lts. fig. 6» Raj. Hifl^ X32^.

Z4
II. DEEL. XII, STVS.
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V^ en de Ooiterfche Landen. Beiden groeijen z^;

Afdeel
j^y Aleppo onder 'c Koorn. Wh hl er vondc

PooFD» 'er ten groote Vlakte, by Athenen, mede be»

^k^^• zet.

5, De Vraag h , fzegt L i n n ^s u s (*) ,) of

"„men deeze Plant, ineen Natuurlyke Klasfe^

3, onder de Lelieachtïgen raag t*huis brengen,

,5 Dit wordt aangeraden door de naakte Bloem

,

5, met zes regeimaatigc Blaadjes , de zes Meel-

,, draadjes en een Knobbelwortel; doch de ge-

3, daante, de fanier gefielde Bladen , en de een-

33 hoekige Vrugt3 örydcn 'er tegen." Ik heb.

echter dezelve, geen beter plaats weetende,

Cp 't voorbeeld van ÓQn Hoogleeraar A. van
Ko¥E^' 5 daar toe bewaard.

De laatstgemelde 5 die de Bladüeelen Takkfg

verdeeld heeft, aciit men het Ledntapetalon der

Ouden te zyn; ten mioüe voert zy by alle An-

theuren dien naam. Rü.elliüs zegt , daê

men het Pata Ltonis ia d.^ Winkels heette en

de Duitfchers noemen het Loweiitap , dat is

Leeuweripoot , in 't Franfch Patte de Lion. D(?

Bladen , immers, , hebben veel dat naar dezel-

ven zweemt. Zy gelyken in Kleur naar die

van Kool en de Wortels naar Aardappelen ,

zvnde wel een Vuist groot , ongelyk geknob-

beld 5 van binnen geelachtig groen , ^n bitter

van Smaak. Tusfchen de Bladen fchiet eenSten^-.

gel van één of anderhalf Voet hoogte , welke in

Takr
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Takjes verdeeld is en Bloemen draagt als die ^'

der gewoone geele Veld • Ranonkelen. Het m^
Zaadhuisje, dat 'er op vplgt , is BlaasachtigHooFD-

cn heeft vetl dat zweemt naar Jie der Krie-''^^'^'

ken over Zee , maar bevat verfcheide ronde

zwarte Zaaien, als van't Oostindiich Bioemriet.

Het Leontopetalon heefc , volgens Gale-
Nus, uitwendig op Gezwellen gelegd zyode,

^en kragt van vermurv^nng , verwarmiog en

verdrooging In de derde Graad' De Wortel

,

zegt DipscoiUDEs, met Wyn genomen,

helpt de genen die van Slangen gebeten zyn,.

Diestyds werdt dezelve veel in Klyfteeren ge-

daan, om de Jichtpynen te doen bedaaren, en
was in deezen van goede uitwe' k-'ngp.

De eerfte Soort , óio veel naar 'c z Ive ge-

lykt , acht men het Chryfogonon van den laaisc-

genoemdea te zyn. Sommigen hebben daar

voor het bekende Kryid, 't welk mti^ Gtpera->

ria noemt, anderen de Tormentilla gehouden;

doch dit fchynt het echte te zyn. De Wortel

is ook een Knobbel , maar van binnen rood;

de Bladen.zyn ingefneeden , als die der Eiken,

en (laan kruislings om den Bladfleel , donker

groen van Kleu' ; de Bloemen , ook geel, zya

aanzienlyker , als kleine Anjeliertjes ; voor 't

overige komt het in Gewas byna overeen ,

dan dat de Stengetjes dunner zyn , zig over

den Grond uitbreidende»

Z 5 (3) LeeU"
11» Deel. XII. SiruK«
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V, C3) Leeuwenblad met het Stembiad driemaal

111.

*

drievoudig', het Bloemblad tweemaal (*}.

8TUX. Die van Farys zyn gewooü die Kruid Tha-

"^•. lidtroldes te noemen, zegt de Heer Gro.^o-
TAöM- V i ü s. Het groeit in Virginie op de manier

r^nbïadis. ^an 't Epimedium , volgens den Ridder, die

liet dus befchryft.

j, De Steng is naakt, bepaald door drie uït-

,5 gebreide gedeelde Bladen. Ieder Bladfteel

5, is driedeeüg , met negen aangegroeide B'aad-

5, jés, waarvan de twee zydelingfe ongeileeld,

,5 tweekwabbig, het middelfte gefteeid , drlé •

s^ kwabbig ,*' enz. Aan 't end loopt de Stmg
mt , in een losfe överend ftaande Tros van Bioe-

men.

IV. C4) Leeuwenblad met enkeïde driedeelig veeU

uSir dedige Bladen , en eènhladige gekelkte

\6eidceiig. Bloemen.

Dit Kruid 3 in Ooscindie groeijende, endoor

Am MAK iii de Pctersburgfc Verhandelingen

af.

il) Lvwtice Folio Caalrno tmtimio (tj) , Flotall biter-

nato (9}. Lcontice Fol. fttpiadecompofiris. G n o N. ^«Vg;.

il. 52.

(*) Dat is het Stengblad van zevenentwintig ^ hctUloeiii*

blad van Kegen Blaadjes.

(4) Leoniice Fol. fimp'.icibus tripartito • mültifiiJss , Cor^

monoperalis Calyculatis. |. Lcontopetaloidcs, kmm. Ach

VUI* p. 231. T. 113. CURMi FU Ittd, p, 82*
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afgebeeld, heeft de Geftalte van dit Geflagt, V*

doch de Bloem fcbynt veel te verfchilIcD. ^'jj^^^^'

JVüsfcbien zou men *er een byzonder Geflagt Hoofd.

van mogen maaken , zegt oaze Ridder , die het *^"^»

niet hadc gezien.

De drie hier op volgende Geflagten van As»

paragus , Dracana en Cmvallaria , reeds bc-

fchreeven zynde, komen wy toe dat van

PoLiANHTEs. Tuberoos.

Dus wegens de menigte van Bloemen , die

de Steng verfieren , en wegens derzelver fraai-

heid ,
genaamd,

Hec , heeft een Trechteracbtige , kromme
,

gelykrandige Bloem , die eenbladig is , met

de Meeldraadjes io de Keel ingeplant, en het

Vrugtbeginzel op den bodem.

De eenigfte Soort (i) , die haar afkomst i.

uit Oostindie , van Java en Ceylon , heeft
, f^^gro/i^'

maakt een Bloemplant uit, welke, en wegens ^^<^*^y^^e*

dö Geftalte en wegens den Reuk , zeer bemind

wordt.

(i) Pöliantlies. Sy,9. Nat, XII. Gen, 4"» P'e^. XIII. Gen.

426. p. 17^» PoUanthes Flor. alternis. H. CHffl laö. Ups,

76. GoüAN Metisp, 178. R» Lugdk 17, Fl. ^eyl, laf* Hya.

cinth. Ind. lubcrofus Flore Narcjsfi , hem Flore Hyacinthi

Oriënt. C. B. Pin, 47' B.UDB. Elys. II. p. 39, 38 f. 4.

a. Hyadnthus Ind. tuberofa Radice, Clus. Hijl. i, ^js,

Amica noaurna. Rümph. Jimh V. p, zjs, T. 98, BUBM.
0e)/. 112. FU Ind» p 83.

XI* Deel, XII. Stuk.
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V. wordt. Men noerntze gemeenlyk Tuheroosr

^7lL^' in 't Fnnfch la Tuhreufe of Tuberofe; welke

Hoofd- benaaming daar van afkomltig is, cac het den

sTos* Wortel vao onderen knobbe'ig hetfc, ui hier-

T»hroos.^^
voert her by B a u n i n u s dt'O naam van

Indifche Hyacinth met eenen KnobbelworteL R v m^

pHiüNhcfize Nj-^t'Liefiie of Nagt Miiv

naares gQnoemó y Daar 't Matitfch Sonaal-Ma'

ram, om datze by n igt licfFelyker dan over dag

ruikt. ,, Het is een van de welriekendfte B^oe-

^y men, Zvgc hy, in Indie, uit het geflagt der

5, Hyacinthen ; want onder by de Wortelen

5, maaktze een Bol als een groeijende Ajuin,

3, hier op Amboina een paar Duimen , maar

„ elders wel een Vuist dik, en aan 'tooderfte

„ derzelve veele dwarsloopende Vezelingen»

5, De Bladen verfpreiden zig in 't ronde , zeer

^, fmal i van een EUe of langer, een Pink

5, breed , Geutswyze gefatfoeneerd, dik, Sap^

35 pig, doch flap en meest gebroken hangende*

3, Uit het midden der Plant fchiet een enkelde

.5 ronde Steel, drie of vierdbalf Voeten fang,

;,5 mee eenige korte Bladeren bezec , welke

y^ zig fomtyds in zyd- Takken verdeelt. Aan

5, het opperfte van dien Steel of Stengel ko-

55 men Bloemen voort , twee by elkander üic

,5 een klein Blaadje , als uit een Scheede, on-.

3, gedeeld , doch met een langen krommen

5, Hals ; des menze altoos over zyde of ne-

5, dtrwaards geboogen ziet» De B'oem heefc

j5 de gedaante van die der Hyacinthen , gaan-

5J de
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j, de 's avonds open als eeo Klokje , van zes ^^

^, Melkwitte en geftcrnde dikachtige Blaadjes
'^'^^Ij^^*

„ of Slippen, De ondeifte Bloemen gaan al- ^Ioofd-

„ toos eerstopen, en duuren maar ééoenDag,^^^^*

5, doch worden telkens door anderen vervan-
^*^«''**^*

„ gen , tot aan het bovenlte van de Stengel.

,, De onderrte zetten inmiddels tot Vrugtknop-

„ pen of Zaadhuisjes maar zonder Zaad: des

3, men dit Gewas moet voortteelen door de

5, Knobbels , die ter zyden uit dtn Hoofdwor-

3, tel fchieten. Men plantze aldaar meest in

„ Potten of Kasjes , in goede zwarte Aarde

j, en zetze voer de Venilcren , wordende de

5, Bloeinen 's avonds afgebroken , om in 'c

5, Haair te ileeken of op de Bedden te ftrooi-

3, jen» Men zet ook wel de Bloemflengen in

3, Wacer of de gehecle Pot met de Bloemplant

„ in een Kamer , om die des nagts te vervul-

„ len met den aangenaamen Reuk , als van Le-

,5 liën eo Narcisfen."

Nu ruim honderd Jaar geleeden was deeze

Plant eerst op Amboina gebragt van Batavia,

alwaar de Natuurlyke Groeiplaats , als gezegd

is, fchynt te zyn, In Egypte vondc Hassel-
Q o I s T de Tuberoozen in Augudus bloeijen-

de, en merkt aan dat men aldaar , door infufie

der Bloemen , een zeer welriekende Olie , gelyk

met Jasmyo - bloemen 3 vervaardigt. In Italië

en in andere deelen van Europa zyn zy door

de ko'^st der Bloemis'^en zeer verbeterd en ver-

fraaid, zynde aldaar reeds meer dan aüderb^ïve

Etuw
ll.DssL, ^11. Stuk.
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' V. Eeuw bekend geweest. Men vindtze nog wel

uï!^*'
met enkelde Bloemen , gelyk die, welke R um-

HooFD' PHi us afbeeldt en dus a's Hyacinthen; doch
6TÜE* Q^jj jj^g^ dabbclde Bloe:Tjen, naar kleine Nar-
T»^5r<?i?5.^jgj^^

of Roosjes gelykcnde, wit met eenig

mengzel van Roozekleur (*), De enkèlde zyn

zesbladig , maar de dubbelde cf volblociTiige ^

hebben negen, twaalf ^ agttfen of raeer Bloem-

blaadjes en een veel grooter Bloem» Zy komea

ook met verguld gezoomde Bladen voor. ;Hec

gene de manier van behandeling of kweekiag

betreft, veel tot het begrip van deeze Bloem-

plant dienende, zal ik hier overneemen (fj.

„ De Tuberoozen begeeren eenen vetten

',, Zavelachtigen, wel doormesten Kleygrond,

„ in eene vrye opene warme Lugt met veel

9} Vogts. Wanneer men dezelven aldus plant

„ en onderhoudt , vermenigvuldigenze zeer

„ fterk , en brengen , uit ieder Bol , verfcheide

„ Bloemftengen voort; 't welk niet zo zeer door

,5 de grootte van den Bol, maar voornaame-

3, lyk daar door veroirzaakt wordt, dat de

„ Bol , van onderen , met eeoen gezonden ,

„ vaften, dikken Wortel voorzien is, uit wel-

5, ke yeele kleine Haair- of Houtige Wortelen

„ fchie-

(*) Zit de Afbeelding by Weinmann , in zyn Kruidboek ,

Plaat N. 584, doch ongelyk fraaijet in 't Wcik van den

Heer la Coürt , over *t aanleggen van Lusthoven eu Plaa-

tagica , enz. ï. Druk > aan 't end.

(Ij ük hei laatstgcineldc Werk, bladz. 40?.
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„ fchieten, die aan deezen Plantbol, by aan-^^^^^.

„ houdende Warmte en Vogtigheid, een ge- m^
'
düUfigen groey veroirzaaken door geftadigen Boofd*

**
aanwas van KUfters^ Dit is, myns weetens/^"^-

]] aao geen ander Plantgewas zo eigen en ik ^^ ""^^^^

/j heb het door de Ondervinding geleerd. Wan-

, neer ik zodanigen groeten onder - Wortel

,

5, zonder Bol . die alleenl^k op zyde eenige

„ kleine uitbottingen hadc , van grootre als

„ Speldenkoppen , geplant had ; bragt deeze

3, niet alleen m bet zelfde J ar, in Auguftus,

3, vyf Blocn^Xtengen , ieder met over de dertig

„ of veertig Bloemen, voort: maar was ook,

5, in Oktober uit den Grond genomen zynde,

3, tot een groote Klomp, van tien groote

„ Bollen en een menigte aanwasjes van klei-

3, ne Klifters ,
gegroeid. Ook bevond ik, dat

5, een groote Bol , het ééne Jaar gebloeid heb-

„ bende , indien hy llegts met qen goeden

„ onder - Wortel voorzien is , het volgende

,, Jaar niet minder Bloemfcengen voortbrengt

;

„ alzo ik 'er dus vyf te gelyk op zyde heb

„ zien uitbarften,

„ Koude en natte Damp is deeze Bolplant

„ zeer nadeelig', maar een zoel Najaar, met

„ veel Vogts , doet dezelve met ongemeene

,, dikke Stengen en veele Bloemen praaten,

,, In tegendeel zyn de Stengen , in groote

„ Zomer - Hitte en droogte , mager , dor met

3^ weinige Bloemen : weshalve men dezelven

3, alsdan overvloedig endikwils begieten moet,

5i zelfi
II. D%^L. XJI, STUK,
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V. 55 zelfs fomtyde twee cf meer maaien in dé
Affeel.

^^ Week."

Hoofd. ,

STUK. Hyacinthüs. Hyacinth»

Dit Gcfl3p;t 5 't welk tegenwoordig de voor-

iiaamfte Liefbebbery van Flora behelst ^ wordt

bepaald door een Klokvormige Bloem j en dac

bet Vrugtbegiozel drie Honigvoerende Gaatjes

heeft. Voorts komt daar by , de algemeen bé-
*

kende Geftake, uit hoofde van welke, buiten

dé gewoone , hier ook verfcheide andere Bol-

planten t'huis gebragt zyn , ia de volgende

Soorten»

.. !• Cl') Uxaclnth met Klokvormi^e zesdeelif^e Bke*
Hyaeinthas . ,. ,»7
mnferip' men ^ aan de tippen omgeurmd*
tus.

lanSe.' Dat deeze Hyacinth , by fomraigen ,dennaanl

van non fcriptus , dat is niet befchreevenc ^

voert, is in te^^enfcelling van de benaaming Hy-

acinthüs fcriptus 5 welke oudtyds tcegepasü

werdt op de Oranjekleutige Leliën ; om dac

derzelver Bloemblaadjes met zekere Merkte^

kenen als befchrdeven zyn, Hoe die vergely-

kïDg

Cl) Hyaeinthüs Corollis Campatlulatis fêxpariltjs , apice

levolutis. Sy/i Nat, XII. Gen. 423. f^cg» Xill. Gen. 42 Ti

p. 276. H Cliff, 125. R. Ln-^cib. 27. SAU7. Momp. 17. Hya-
dbth. Qblongo Flore coeruieus major. C. B. Pin. 43. Hya»

dnth. non fcriprus. Oob» PmpU 216. Hyac, Angikus Öè

Ëelgicus. Lob, /c. loié

I

I
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Icing plaats kan hebben, daar zy in gedaante
^^.^'J^j,,

zo zeer van deeze Hyacinth verfchillen ^ is iii.

duifter. Dezelve voert , by anderen , naar den Hoofde

Landaart , den bynaam van Engelfche en zelfs ^^"^f

van Nederlandfche. „ Defen hebbe ick willen^^^"'*'*"^'

y^ heeten Eogelfehen ofte Nederlandcfchen Ja»

5, cinih , om dat hy nergens ter wereldc iü

p, groen Bosfchen en Bemden overvloediger

„ en groeyet, danin Ëngellandt, Nederlandc,

„ ende principaal by Doornick , aan den Berg

„ van Trinité geheten ende desgelycke by

j,, Bruesfel," zegt Lobel. De Heer ScHvvENCièË

heeftze in 't Haagfe Bofch gevonden en men
iioemtze Hyacintlms Belgiciis by de Bloemis-

ten. In Bosfchen en Heggen van Engeland^

aan de kanten der Akkeren in Spanje en de zui-

deiyke deelen van Vrankryk , als ook nevens

de Wegen in de Piemonteefche Landsdouwen
^

flelde LtNN^os de Groeiplaats. In Langue-

dok of Provencc , ondertusfchen , vind ik ze

onder de inlandfcbe Planten niet aangetekend

m de Spaanfche van G l u s i u s verfchilt eeni-

germaate van deeze, die Ray Engelfche Hy-
acinth of Haazenklokjes noemt. Misfchien val-

len zy , in onze Provintiën, daa ook wel elders

wild, als mede ia Duitfchland^ hoewel zydooi*

Kramer niet onder de Oollenrykfen geteld

zyn. In Switzeriand vindt menie op eenige

woede Steenige Bergachtige pLratfen, zo Hal-
LEa aantekent , öio deeze Hyacinth aldus be-

fcbryfc D. Dé

<*) Heh. inchoat. Tom. lï. p» m» A 3

^*Di.EE., Uh 5TÜK,
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'^^^
55 De Bol is als die der anderen en geeft Gras-

^
HI.^'^* 3, achtige , zagte , breede Bladen uit , van taa-

HooiV ,3 melyke langte , als ook een Bloemfteel , met
»TüK» ^^ eene omgeboogene Aair aan 't end^vanwei-

,5 nige Bloemen , die Pypachtig zyn , aan den

^, voet buikig ; voorts rolrond en aan *t end in

5, Slippen verdeeld , drie grooter , drie kleiner.""

In de natuurlyke Plant zyn deeze Bloense»

blaauw , maar men heeft 'er zo veel Verfchei-

denheden , in 't witte en roode of Roozekleu-

rige, van bekomen , dat onze Ridder hier de

agtticn eerde Soorten van Tournefort
t'liuis bragt» Baciiinus heeft 'er tien >

van Hyacinthen met langwerpige Bloemen en

de groQte B^erhaave zes opgetekend C^).

u. (s) Hyacirith met Klokvormige zesdedige'

^ctrwsT Bloemen en een knikkende Bloemtros.

Spaaafehct

De bynaam van Cernuus onderfeheidt dee-

zen niet behoorlyk , alzo de andere ook vol-

llrekt knikkende Bloemen heeft* Hier wordt

thans de Spaanfihe van Clüsius tehuis ge-

bragt 5 die, zo Ljnn^us aantekent, de

Bloemen raetr knikkende en vooral buikiger

heeft (tja van eene Roozekleur^ met de Slip-

pen

(*} BOEBÖ» LagS. II. p> Iir.l

(z) H yacinthds Cor^ Czmp&n. fcxpiitlïis f Raccmo cernt3^#

ilyacinthus Hispanicus« Clus. H:/i. I» p, 177,

''

(t) CitoUa huk Baji yenirkofisr 3 pr^eedenti vera minime ^





Piraat i^xxxiv.







b ^ fi Ö L > t A N T E ^* 3jt

pèïi Wein'g omgekruld. De Blikjes ook, die de V.

Bloem befchutten, dikwils langer dan dezelve j^^jjj^^^

zyn van een zelfde Kleur of hooger rood» De Hoofd.

Stamper is korter dan de Meeldraadjes , en *cstijk»

Gewas kleiner.

(3) HyaciDth met de buiten fie Blosmhlaadjes iih

byjia onderfcheiden , ds binnenjien te fi'/erotinls'f

men vereenis^d» ., ^^J^'

Deeze was, onder de voorgemelde Verfchei-

denbeden van de Eerfte Soort, bevoorens me*

de geteld door den Ridder > doch naderhand

daar van afgezonderd. Hy fielt de natuurlyke

Groeiplaats in Spanje en Barbarie. ^, De Bloem-

3, tros (zegt hy) bloeit aan ééne zyde: de

5, Bloemen zyn droevig of fiers van Kleur ea

,5 evenwel by nagt niet welrieknde: de Bloem

„ js zesdeclig , met de drie buitenfte Slippna

5, beurtlings , byna tot den bodem toe , van één

5, gcfcheiden en omgekromi." D^ Kleur is ,

volgens Clusiüs, uit den paarfchen bleek

groenachtig»

wordt in de laatïie Uifgaave v.m 't Syfl. l^at» Ed» Vfg^,

XllI , gezegd; doch Hallkr zejrt daar van Flos tubulo/us^

M&Hugine plenus , ad otigincm Vcntrieofui : gelyk ik heb ge-

fchreeven.

(j) Hyacintljus Petalls exterioribus rubdiftinéüs , interiori-

bus coadunatis , Hyacinthus obfoleto Flore. C. B. Pin. 44,

TOURNF. /«/?. 345. GouAN Mönsp, 17S. Hyscfn hus obfoie-

ti Coloiis , Hispanicus rerotinus. Clüs. HiJÏ» I,p, 177 ^ i7f,

Aa 2
II. D£££.. XlU Stuk*
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V* (4) Hyacinth met de buitenjle Slippen der
Afdeel. Bloemen Elsvormig en zeer lang,

STUK. Deeze zeer aardge Hyacinth, van de Kaap g
IV, afkom (tig 5 hadt de Heer Bürmannüs Ie. J

^ltr!-3lf."'vendig gehad , fchryft L i n n iE u s , die aan-

Groene, merkt 3 dat de Gellalte als van de volgende is,

xxmv, '"^^^ ^^^ ^y ^^ Bloemen groen heeft. De drie

Fig. I. biiiteofle Slippen, beunlings , zegt zyn Ed.,

zyn eens zo lang als de geheele Bloem, en

loopen Elsvormig uit in een zeer fpitfe punt.

De Ridder fchynt dezelve niet levendig ge-

zien te hebben. Ik had deezen Zomer het ge-

luk, van die aartige Groene Hyacinth uit my
ne Kaapfe Bollen in bloey te krygcn en der-

halve heb ik ze in Afbeelding laaten brengen , ge-

lyk zy in Fig, 1, op PlöatLXXXIV, 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 Blcem, die

Vliezig witachtig , en de naauwlyks zigtbaare

Meelknopjes in de Keel, die geel zyn. Voortc

zyn de Bloemen met een paarfchachtigen waa-

fem als bedaauwd. De Stengel of Bloem fteel

heeft omtrent een Voet hoogte. In de Hor-

tus alhier heb ik ze dit Jaar ook bloeijende ge-

vonden.

(5)

(4) Hyadnthus CoroU» exterioribua Laciaüs Subulatis loa-

gisfimis. ClJBM. FL Cap, Prear, 10.
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f5) Hyacinth met Klokvormige half zesdeeli- ^'

ge Bloemen i die aan den bodem Rolrönd
jj^j^

zyn. Hoofd-
STÜK,

Drie Bolletjes van deeze Soort, in Spanje ver- „ ^'
,

zameld , hadc C L u s i u s ontvangen » en twee Amethyjii-

derzelven gaven Bloem. De Plant hadt lange
""pag^fj.j^,

fmalle geftrcepte Bladen , van onderen gekield, ^chtige.

groen , zeer ilap en doorgaans op den Grond

Jeggende. Een regtopftaand Stengeltje of Steel-

tje, van een Span lang 5 paarfchachtig gekleurd

,

droeg zes of zeven Bloemen , kleiner dan die

der gewoone Hyacinthen en wyder, van blaauw-

achtige Kleur uit het ecne, wit uit het andere

Bolletje , en uit dergelyke zouden ook roode

Bloemen voortgekomen zyo. Met paarfchach-

tige Bloemen , ondertusfchen , is deeze in de

Hoemhoven niet onbekend.

I (6) Hyacinth met Trechterachtige half zes* ,
vu

deelige Bloemen ^ die aan den bodem Bui' gzwjomI
kig zyn>

5, Naauw

(5) Hyacinthus Corollis Carapanulatis feni - fexfidis, bafi

Cylindficis. // Ups. 85. Hyacinth. ohlotigo coeru!eo flore

Jffiinor. C- B. Pin 44. lltDB. Elys. Il, p. 27. f. %. Hyac.

minor Kisp. anguftifolius, j. B. Hiji. II. p. 587. ClüS. Cur,

App aker.

{i) H)a:intbus Coiollis Infundibttliformibus, femi-fexS*

dis, Ba<i Ventricofis. H, Clif 125. Ups. gs. R» Lu^db. %j,

GOUAN AUmp. J78, Hyacinthus Oricntalis Sp. 1 • IS

Aa 3 &
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V, ,-, Naauwlyks is 'er een Bloem , die de Wet-
Afdeel.

^^ ten der Kweeking bekwaamer ondergaat, of

HoofD- 5> daar door befcha'^fder gemaakt wordt, dan
STUT»

,y éeeze ; zeidc Linn^us. Hierom worde
ily^icirjie»

^^ ^y , hedendaags , by de Haarlemmer Btoe*

„ misten , als de Koningin der Bloemen gceer-

sy bied en gekoesterd; maar^de Kweeking ver-

,, waarloosd zynde, neemt zy allengs, weder*

„ om, haar wilde manieren aan."

Dus fprak de Ridder , nu ruim veertig Jaar

geleeden , toen hy den Cliffortfen Tuin be-

fcbreef a van decze vermaarde Bloemplant , die

tegenwoordig nog de grootfte Liefhebbery der

Bloemisten uitmaakt. Verv/onderlyk is het te

zien; met welk eene zorgvuldigheid de Grond

der Bedden, waar in menze planten wil, be-

reid worde 5om vryheid en Voedzel te verfchaf-

fen aan de zwaare Wortelvezden der Bollen*

Verwonder] yk Js de zwaarheid der Bladen ,

Stengels en Bloemen, door zodanige Ot^fening

gekweekt! Verwonderlyk de fchoonbeid der-

Bedden, in haa?e Bioeityd praalende met een

oneindige Verfcheidenheid van Hyacinthen

,

blaauw , wit, Koozekleur en rood, ja zelfs

thans

& plenus 1-3. C* B. Pi«» 44. Hyadmhi Species 20-

©3 TOUBNF. hji. 345. BOERH Lugi^è. Sp. Ij - 58. Hya-

cinthus Orientalis ^p. 10 • 14. MoBis. JH/i. II. p. 474*

S' 4, T. II. Hyacinthus Gr, rn^jor et mmori DOD.
Tempte 0.16 Hyadnthus Oriënt. Grxcus

,
purpureorubens i

iiisjor polya^thos : albus et mn,oi. I.QB> k* 104 > ïQS
^
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thans geel, met veranderingen , te fyn om van ^*

mn ander Oog, clan dat der Bloemisten , na- '[jif^*

gegaan te worden ! Verwonderlyk , dat zulk Itïoofd-

C€ne Plant de Neusgaten niet minder fireelt ^^^'^^

daa het Gezigt , door een by uitftek lieflykcn^^^'^''*'^*'*

Geur; hier in de fchoonfle Tulpea, Ranooke-

ien en andere Bloemen , overtreiFende

!

Kortelyk zal ik van den oirfprong des naams

«n van de plaats der afkomst fpreeken. Hya-
kinthos is een zuiver Griekfcfa woord , van

DiOscoRiDEs gebruikt, dat by de Romei-

nen met den tongval van Hyaclnthus overgeno-

men werdt, en nog heden door geheel Europa

zwerft. De Itaiiaanen zeggen Hyacintho, de

Franfchen Jacinthe , de Engel fchen en Duit*

fchers, gelyk vfy ^ Hyacinth. Daar zyn 'er wel,

die ze in 't Spaanfch Mayos Flores , in 't Hoog-

duitfch Mertzbkime , in 't Engel fch Grape Flo-

wer , in 't Nederduitfch Hondslook heeten ; doch

die benaamingen zyn of op byzondere Soorten

toepasfelyk , of in geen gebruik. Men geefc

'er , by 't gemeen > 't zy wegens den Reuk,

h zy wegens de figuur , in ons Land wel den

Daam van Nagelbloemm aan.

Of de Hyacinthen naar zekeren Jongeling

van dien naam genoemd zyn ; als uit deszelfs

Bloed, wanneer hy door Apollo, onverhoeds,

al fpeelende, doodelyk gekwetst was, gefproo-

ten zynde , laat ik voor de Fabel- Hiftorie-

kuüdigea ter befüsiïcg over. Die Bloemen,
Aa 4 wel-

IL Deei.. KlU STUK.
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V, welken O v i d i u s daar mede bedoelt (*) , f«;by-

ni*^^*
nen geenszins onze tegenwoordige gewoone-

Hoofd- Hyacinthen geweest te zyn (f)» Zy hadden»

STUK. immers , de gedaante van Leliën, en waren

|ij^^c£«4«««*paarrch van Kleur» „ De Hy.^cindi (fchryfc

,^ D 10 SC GR IDE s,) geeft Bladen als een Bo^,

55 en een gladde Stengel van een Span hoogte ^

„ dunner dan de Pink, Grasgroen van Kleur,

,, met eene bultige knikkende Tros van paar-^

3, Iche Bloemen." Dit zou nader komen aan

de eerfte Soort, of misfchien op de tweede of

op de vyfde kunnen zien , die in de Zuidelyke

deelen van Europa groeijen , dan op de gewoo*

ne hedendaagfche Voorwerpen der Liefhebbe-

ïy , welke haar afkomst hebben uit de Oofter-

fehe Landen. In Italië worden zy genoemd

Oriemaalfche Hyacinth^ zegt Dodonóüs en

Lob EL tyteltze Hyacinthen van KonJiantinO'

folen. 't Is wel waar , dat deeze ook van eetï

Griekfche fpreekt, doch daaruit op te maaken,

dat zy in Griekenland natuurlyk grocijen zou-.

den,

(*) Ecce Cfuor , qui fufus Huiai figiiaverat Hetbas

,

Definit esfè Crtior , Tyrioq^ue nitcntior C£ltru ,

Flo5 critur , formamque capit tjaam Lilia , fi non

Turpureus Color his , Argentcus csfet in illis.

ï^on fatis hoc Ph$ho cft ,( is enimfuitAmïtor Honoris:)

Iple fuos gemitus Foüis infcribit , et ai ai

ïlos habet infcriptum.

ft) Immers de tekening der Letteren Ai of AJa vindt

Hje» duidelykst in de Ridderfpoorcn
, gelyk ik geroeid lieb %.

IJ, E^. IX. Stuk, bladz^ i;2.
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den , was ongegrond. Matthiolus, im- V.

mers , die de woorden van Dioscori des ^"^j^^^^*

verklaar en wil, verftaat 'er door een Hya-HooFo-

cinth, in Italië wild groeijende, aldaar CipolleiTVK.

Caninej dat is Honds- Ajuin genaamd, en dee-^^^f^'^^^^*

ze is niet onwaarfchynlyk één van de volgen-

de Tros -Hyacinthen 5 wier Kleur in 't paarfche

vak, en waar op het kan zien, dat dezelven

knikken , naar den Grond hellen of ook fom-

tyds op denzelven neerleggen ; gelyk fommi-

ge Handfchriffen de laatfte woorden van

DioscoRiDEs hebben (*}. Matthio-
Lüs zelf verhaalt, daar nevens, dat hy onze

thans gewoone Hyacinth , die hy afbeeldt

,

ontvangen hadt van den Kruidkenner Cortü-
süs, wien dezelve uit de Oofterfche Landen,

vvagrfchynlyk van Konllantinopolen , was ge-

zonden. Dezelve was ook, ten tyde van Clü-

s 1 n s , reeds onder den naam van Orientaalfche

Hyacinth bekend ; zo dat zy geenszins de Hya-

kinthos van Dioscorides kan zyn en

den Ouden waarfehynlyk niet bekend zal

zyn geweest.

Overtollig zou het derhalve zyn , het ver-

fchil van Kleur te trachten goed te maaken ;

dewylmende Gewoone natuiirlvk flegtsblaauw

of

(*) Naamelyk in plaats van Ké^«i> ^'r^KUfdm «fsW» 5

4at raen op Ycrfcheide manieren vertaaien kan, leezcn zy l^f

fni ti'Hfil^nv ; d-'t is op den Grond leggtnds,

Aa 5
II..DEXL. XII, STUK.
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V. of wit aantreft. Van meer belaag acht ik het,
'A'^DEEi..

te letten op het groot verfchil van de figuur,

Hoo/d- t welk plaats heeft in de Bloemen der enkel»

STUK. de en dubbele Hyacinthen» De Bloem der
üfjflaa;^:?; £nl^elden maakt van onderen , daar zy op 't

St^^eltje zit , een Knopje; weshalve ook onze

Ridder, in <ie bepüaling deezer Soort, dtzelve

zegt aan den bodem, Buikig te zyn : daar de

Bloem Ger regte zogerjaarade bubbelde of vol-

bloeraige Hyacinthen zig Klokvormig als een

Vaas, ja in fommigen byna geheel plat, als

een Roosjt, vertoout. De reden, nu, hier

van , is blykbaar , wanneer men acht geeft op

het maakzel der Bloemen en de Vrugtmaa-

keade deelen.

In de enkelde Hyacinthen heeft de Bloem ,

welke fommigen zeer verkeerdelyk de Kelk

noemen , eene Trechterachtige gedaante , ver-

toonende 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 Steekje verbeeldt»

De rand van den Trechter is in zesfen gefnee-

den en meer of minder omgekruld. In de Keel

,

of het onderde van de Tuit, bevinden zig de

Mannelyke Teeldeelen , naamelyk zes Palet-

achtige zogenaamde Meeldraadjes , naauwlyks

grooter dan een Zandkorreltje, iedereen lang-

tverpig Meelknopje hebbende , dat driekantig

k of Prismatiek , aan twea zyden bezet met

Stuifmeel, regt overend llaande in de opge-

regte
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regte Bloem, De holte van den Bottel , dat V.

is het Buikig Knopje der Bloem , bevat het^^^^jj^^*

Vrugtbeginzel , waar in men , door 't Mikros- HoWd-
koop 5 zeer duidelyk de toekomftige Zi^den'*^'^^*

waarneemt, in een driehokkig driekantig Kloot»%'*«J«^^*'?t

rondachtig Huisje zittende. Die is met een

taamelyk dik Styltje gekroond , dat zeer kort

is en den Keel der Bloem niet bereikt ^ hebbende

een breeder Stempel.

De geleerde Heer Marquis deSt. Simon,
door wien deeze Vrugtmaakendj deelen zeer

naauwkeurig in Plaat gebragt zyn (*j , geeft

op de volgende Plaat, tot vergelyking, de Af-

beeldingen der Bloemen van eene Eokelde en

verfcheide Dubbelde Hyacinthen ; waar uit men
55iet, hoe dat de Vrugtmaakende deelen door

de Bloemblaadjes, naar derzelver meer of min-

der menigvuldigheid , ook in meer of minder

graad verdrukt en in de hoogfte trap van vol*

bloemigheid zh geheel vernietigi worden. Uic

zyne Afbeelding der doorgefoeeden Bloemen

blykt , dac zy niet , gelyk fommigen zig ver-

beeld hebben (f), haare binnenblaadjes van de

Meel-

es) In zyn Ed. Werk, genaamd .^« Jacinthsi &c Amfterd.

1768. Pi. 6, 7 j 8- Men vindtze ook by uitftek fraay en

niet mindec duidelyk , met de Natuiirlyke Kleuren, uit de

Enkelde Blaauwe Hyacinth afge'^eeld door den her'^emdcn

Leoermüllbr , in zyne J^ik>^Ojkooplfche Vermsck^lyk^eien ^

ï« Deel, PI 22,; die reeds in 't Franfch te Neoremburg , in

't jaar 1764, uitgegeven wuen.,

<|) Zie ons ï.Deel , deezci Natuurljie Hi/?ffr;f,bl. 142,

21. D$£I..XII. STUK,
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V# Meeldraadjes bekomen ; alzo dezelven in den
Afdeel.

j^ggj ^^j. BjQgj^ ^ gjj (jeeze Blaadjes in den

Hoc. D- bodem ingeplant zyn. Te minder , alzo de

STUK. Meeldraadjes, zowel als de Vrugtbeginzels

,

H^aetntkn*'^^ fommigc dubbelde Bloemen nog te vinden

zyn : ja dat meer is , aaogezien de Dubbelde

Bloemen fomtyds vrugtbaar Zaad voorcbren-

geo.

Dit is een twistappel. LiNNiaus zege,

dat volle Bloemen nooit Zaad geeven, dewyl

zy in 't geheel geen Meeldraadjes hebben (*j;

terwyl gezegde Heer , in de Bloem van de Hya-

cinth, genaamd /e Fainqueur ^ dat is de Over*

wmnaar , dezelven zeer duideiyk aantoont.

Niemand, nu, zal dezelve niet voor een vol-

bladige Bloera houden. Ook is 't in de Balfa-

minaas en anderen bekend , dat dubbelde Bloe-

men fomtyds Zaad geeven. Maar zodanigen

houdt LinnjEüs niet voor Volk ^ of gelyk

men gewoonlyk zeggen zou , volkomen Dubbelde

Bloemen Ct)« ^^^ t>lykt uit gezegde Afbeel-

dingen , dat de dubbelheid der Hyacinthen niet

voortkomt uit (lippen van den Rand > maar uic

weezentlyke Blaadjes, niettegenftaande de Rid-

der

r () p'cnus Flos, ciim Corolla adco muUlplicatut , ut Sta»

mina cmnia escludantur : Stcriles ergo funt Pleni ; illi enii»

Eunuchi evaferunt, adcoquc femper abortiunt. Pkil. Botau»

$. 121, ISO.

(t Pauci Flores, ut Papéiver ^ Kigella , potius wö//»-

pllcati dicendi quam perft^e pleni , Semiiia peificiunt. Uid,

$. ISQ.
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der zulks verzekerde (*). Dan die geeft ftoffe V,

tot nader Waarneemingen (fj.
Afdeel*

Ten tyde van Clüsiüs waren nog geen hoofd-
anderen , dan Enkelde , van deeze Oriëntaal* stuk,

fche ) Afiatifche of Konftantinopoiitaanfche Hya- ^yacimhef^

cinthen bekend. Hy maakt echter van eené

gewag , die een Kelkje van drie Blaadjes in 't

midden hadr, zyndede Bloem eenigszins groen-

achtig en deeze was ook met Meeldraadjes

voorzien. Uit zodanigen zullen vervolgens

,

door *t zaaijen , die uitmuntende Tros -Hya-

cinthen voortgekomen zyn 5 wier fchoonheid

thans tot zo veel vermaak ftrekt. Immers men
verkiest , om Dubbelden te teeien , onder de

Bloemisten te Haarlem , liever het Zaad van

Enkelde dan van Dubbelde Hyacinthen zegt

gedagte Heer ; dewyl hetzelve volkomener

llaagt , en 'er geen voorbeeld bekend is, dat

het Zaad van eene Hyacinth , 't zy Dubbeld

of Enkeld, ooit de zelfde Soort voortgebragc

hebbe , uitgenomen de Kleur , die doorgaans

eenigerraaate (land houdt. Sommigen verkie-

zen het Zaad van zodanige Bloemen , die eeni-

(*) Flores monopezali per laclnias Vimb'i , Polypetali pee

Peiala implcntut. $. 1*6. Vervolgens § 150, Staraina excres-

cnnt in Fetala.

(:}•) Zie ten dien opzigte het Vertoog van Doktor Hill ,

©ver de Manier, om uit Enkelder Bloemen dubheldi voort ta

brengen ^ door een regel^»aatig beloop van Kwssking, Uitgtz^

yerhand, VU. Deel. blads. 67, enz.
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V. ge B'aadjes bevatten of half dubbeld zyn^ ge-
Afdesl

jy|. j^^^ ,j. i^Qgf^j . ap(3eren hebben andere op-

HooFD' mcrkïngen ; doch het is gebeurd , dat men ük
stukt enkelde geele HybCinthen, fiaauw van Kleur en

Byaeintkn.^lQl^ van Gewas , de fchoonde Dubbelde ,

zwaar van Bloem, hoog van Stamden volmaakt

fchoon van Kleur, bekomen heeft.

De Liefhebbery der B'oemisten heeft , in

deeze Eeuw^ onder de Dubbelden zelfs aanmer-

kelyke onderfcheidingen gemaakt. Men heeft 'er

die ten deele en die geheel gevuld zyn ; in fom-

migen leggen de Blaadjes van binneft regelmaa-

tig op de buitende Slippen en op elkander; in

anderen zyn zy, op veelerley manieren, doof

één gevlchten en verward. Sommigen hebbcfi

het Hart of middelfluk van de zelfde , fommi-

gen van een geheel andere Kleur als den buiter*

rand. Voeg hier by,de trapswyze verfiaauwin^

gen of verheffingen van Kleur , in eene zelfde

Bloemt om nu niet te fpreeken van derzelver

figuur 5 die in fomm^gen Klokvormig , in an-

deren Roosachtig uitgebreid is , g'^lyk ik be*

voorens heb gezegd. Bevend jen komt in aan-

merking de geftalte , die zelfs fommige Eokel-

den bevallig- maakt.

In de witte Hyacintben is de mergeh'ng van

het Roozekleurige, paarfch of roode , een voor*

naame fraaiheid met veelerley veranderingen (^*y*

Nies

('j Zodanig- eene , van ongemecne (choonheid , is door

den
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!Niet minder • fierlyk fpeelt het zwarte of vio- V*

lette met hec blaauwe in de Blaauwe, en het j^^^
groen in de Roode Hyacinthen; terwyl defjooFo-

Geele aanig met wit of rood gemarmerd zyn.srqic»

Men heeft ook verfcheide Witten, in 't mid-^^^'*''^'*^''*

den geel , en onder de Enkelden zyn fommigen

in veel achtinge. Onder allede Kleuren vindt

men *er, die een aanmerkelyken Prys waardig

geacht worden , waar in de nieuwheid en zeld-

zaamheid , of ook de fraaiheid in alle opzig-

ten, de Markt ftelt. Jaarlyks komen nieuwe

Soorten te voorfchyn en de onvermoeide vlyt

der Bloemisten , in het aanteelen , heeft ge-

maakt, dat 'er hedendaags naauwlyks Kleuren

te bedenken zyn , welken men niet in dee?e

Bloemen aantreft. Men heeft 'er Blaauwen

die byna geheel zwart zyn , ook helder He-
melsblaauw en oneindige tusfchen - foorten

:

men heeft paarfchen , Agaatkleurfgen en Por-

feleinen, zogenaamd : ook geftreepten en on-

der de Rooden, van Roozekleur of incarnaac

tot Scharlaken en Vuurkleur, zeer veele ver-

anderingen, In 't Witte en Geele zelfs zyn
aanmerkelyke Natuurfpeelingen

; gelyk men
witten vindt , wier Hart byna Goudkleurig is.

Dit alles maakt , dat men thans te Haarlem

byna tweeduizend van deeze Orientaalfche

Hy-

den fchranderen Miller , in zyn Kruidkundig ÏV^rdea-

ioeki op Plaat 143, uitgefchildeid.

II. D££L. Klit DSEL« ^
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V. Hyacinthen, zo enkelde als dubbelde , by Naa*
AFDEEL.jj^gji vindc aangetekend : wier verfcheidenheid ^

Hoofd- wanneer zy op Bedden in bekwaame orde ge-

sTUK. plaatst zyn , het Oog der Liefhebberen onge*

Hyacintien,meen verluftigt.

Ruim een Eeuw geleeden , kwamen de dub-

belde Hyacinthen nog in geen aanmerking,

S w E R T ! u s geeft , in zyn Florilegium , dat

tot een Verzameling der Afbeeldingen van al*

lerley fraaije Bloemen ftrekte, die van veertig

Soorten van Hyacinthen , of daar omtrent

,

waar onder zig gecne Dubbelde bevindt Na hec

het verval van den Tulpen -Handel, voorheen

*Biadz, gemeld * , begonnen echter de Hyacinthen al-

* lengs het hoofd op te fleeken , en dus vverdt

van dezelven langs hoe meer werks gen?aakCa

Maar men lette toen flegts op de zwaaiheid der

Bloemen , de fraaiheid der Kleuren en de aan-

genaamheid van Reuk. Men verwierp , ooder

de Nieuwelingen , alle, die van de gcv/core

regelmaatigheid afweeken , en gaf dus in 'c

geheel geen acht op Dubbelden, welken men
voor wanfchapen aanzag , verkiezende flegts

de 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 dubbelde
Hyacinth

, by toeval uit de Enkelden gefproo-
ten en bewaard gebleeven , bekoorde eindelyk
de Bloemisten om dezelve voort te tecJen

;
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\ V^elk aanleiding gaf tot het begin der tegen- V;

wocrdige Liefhebbery. Dit moet niet veel ^j]^j*^^

voorden aanvang deezer Eeuw geweest zyn,HooFöJ

aangezien de zogenaamde Koning van Groot '^uk.

Brittanniey die tegenwoordig voor de oud (te
^^''^"'***^

gehouden wordt , thans maar omtrent tagtig

Jaaren is bekend geweest* Deeze Bloem werdc

oneindig meer geacht dan de and- ren en het

ging zo ver , dat mea *er meer dan duizend

Guldens voor betaalde» In warme Landen

overgebragc , ontluikt hy veel fchooner dan te

Haarlem en flaagt xo wel op den blooten

Grobd als in Broeibakken , maar vergaat in

een koud vogtig Terrein.

Sedert dien tyd , dat is geduurende het be*

loop deezer Eeuw 5 heeft men zig met zo

veel vlyt toegelegd op ïiet aaoteelenvan nieu-

we Soorten en op allerley manieren, door ver*

betering van den Grond , de aankweeking ea

Voortteeling zodanig bevorderd, dat het getal

ontzagiyk is vergroot. In plaats van veertig

of vyftig VerfcheideDheden , die men voor

honderd Jaaren kende, v/aren 'er, in 't Jaar

1767, te Ha^lem reeds zo veelen met Naamen
onderfchèiden , . als ik bevoorens , van de Ver-

fcheideoheden der Bloemen ipreekende, in een

Tafeltje opgegeven heb p). Hetzelve had

ik ontleend uit de Lysten der Naamen, door

den

(} II. Deels L Stuk van deeze Natmrl^t^ Hijitrkg

bladz. 213*

Eb
n DlEl, XII, IIDK,
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V. den meergemelden Heer , Marquis de St. S i-

Atdeel jjion , die zo uitvoerig over de Hyacinthen

Hoofd- gefchr'ceven heeft, verzameld. Die Heerzegt,

gTUK* in zyn Werk, verfcheide maaien; dat men 'er

^^atinthen^^Q Haarlem meer dan tweeduizend by Naamen

kende. De Catalogus van den Heer Dirk
Voorhelm, voor dit loopende Jaar 1779 >

bevat de volgende

Hyacinthen,

; pubbelde bruin blaaiwe. . 1S9

_ Porfelein biaauwe. 129

Agaat biaauwe en Grlsdeline. 54

^ Witte. . 53

., met Geel. . 3ö

— Geele. 3

^ Witte met Rood. . %6

_ met \^io!et of Purper. 87

. ^ met Vleefchkleur, 38

- Róode, . 126

. Roos- en Vieefchklearige. 80

' Enkelde donker Biaauwe. p2'

Porfelein biaauwe. 70

. Agaat -biaauwe. . 35

- V/itte • <?2

... . Roode en Rooskleurige. 55

^ . Geele. • 25

Dit mankt faraen een getal van twaalfhon-

derd een en vvftig, waar on:*er driehonderd-

s^eventig Eokelde ., van welken cok veelen een

aaQ«



OF BOLPLANTEN. $0^

aanmerkelyken Prys waardig zyn , inzonderheid Va

de Geele en Roode ; welke lanfcen , die voor ^^^^el»

dertig of veertig Jaareonog byzonder zeldzaam Hoofd-

waren , thans zo zeer vermenigvuldigd zyn ,
stux.

als men uit de optelling ziet en in raarheid ^^^'^^^x?.

plaats gemaakt hebben voor de Geelen, onder

welken deezen Zomer een Nieuweling by zyn

Ed. gebloeid heeft 3 die ik gezien heb^ 20 uit-

muntende 5 dat dezelve by het bezigtigea door

haare Konirglyke Hoogheid , de Princesfe

W I L H E LM 1 NA , met Hoogsc derzelver Naam is

verwaardigd (*).

Onder de Blaaawe en Witte komen nog wel de

hoogde van Prys voor; ^elyk ik dus, onder de

eerften , Marchil de Turenns , Monbijou, Tria*

non en VImportante van 40 GuMens; Frincs

Fredrie Henry , Fanciscus primus , en Ici Gen^

tillesfe ^ v'<in 2^ ; Duke of Newcaitle , Gekroonde

Moor , Grand Vi^orieux , Keurvorst van Trier ,

la Mode Frangoife van 10 ; la Belle Brunette

van 18 GuldeDS, aangetekend v^nd» Onderde

dub'oelde Witte is de Admiraal Generaal op

40 , de Erfjladhoiideres'e op 30 Guldens ge*

Iteid en verlcheide and ren op as a 20 GuMens»

Onder de Rooden vindt men la Republiqiie d'HoU
lan»-

(*) De nieuwheid der öeclen blykt te meer d^ar uit,

dat men in 't Kruidboek van Weinmakiö, nu luitiï dcag

Jaar geleeden •^^n. 't licht gekomen , onder da zo weele dub*

l)elde en enkelde Hyacinthen , als Plaat M 584 jgjf

vaorgeiteld zyn , geen ééne Geele of Geelachtige viadfc,

Bb 2
II, I>££L« XII. STUKf
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V* lande ,
(met reden de hoogde) , op 50 ; Prin*

Af PEEL.
^^J.ƒ^ Frederica Sopliia Wilhelmina ^ Duchesfe de

Hoofd Parma en Aimahle Caroline , op 30 ; anderen

STUK. op 20 Guldens en minder getaxeerd. Onder
Hyacinthen.^Q Enkclde Roode of Roozekleurige en Geele,

komen ook eenigen van 12 en ic Guldens de

Bol voor , enZ'

Uit de Catalogusfen der Bloemisten blykt ,

dat eene zelfde Naam, trj verfchillende Kleu-

ren toegepast wordt aan byzondere Hyacin-

then. Men vindt, by voorbeeld, een Gkria

Mundii zo wel onder de Ï31aauwen en Witten,

als onder de Roodcn. Sommige Enkelden zyn

met de Naamen der Dubbelden benoemd ; 'c

welk daar uit voortkomt , dat de Bloemistea

het onder malkanderen niet eens zyn , omtrent

de benaamingen. Ook verfchillen zy dikwils

met elkander , ten opzigt van de Kleuren , die

zo in malkander loopen , dat men tusfchen Rood >-

Roozekleur ep Vleefchkleur, geen regte onder-

fcheidiog vindt. MoQg hier by, dat de zelfde

Bol in de ééne Tuin een Bloem van hooger

Kleur geeft dan in de andere ; doch inzonder-

heid, dat het Rood in het ééne Saizoen veel

beter fiaagt dan in het andere ; gelyk ook de

KlifterSj van een zelfde Bol genomen, zo van

elkander als van den Moeder -Bol dikwils in

Kleur verfchillen. Men heeft ook Bloemen

vsn verfchilleDde Kleur op één Steel gezien.

Ik zwyg van de Gedrochtelyke vermengin-

gen, die men kaa maaken^ zo doorr.tvvee halve

Bol^
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Bollen aan elkander te lappen, als imders; om V.

Bog kortelyk te fpreeken van de Ongemakken ,

^^'

.jl

^*

welken deeze thans zo geaCihte BolDloemen n'oofd-

onderhevig zyn ; het geene den Prys onder de ''^^s*

raarften in (land houdt, en maakt dat veelen^^^'^^'"'^*'*"

te Haarlem een beflaan hebben uit de Ver-

zendingen , zo binnenslands , als inzonderheid

aan de Vorllelyke Hoven door geheel Europa.

Want, behalve dat 'er dikwils derven , zonder

dat men *er de reden van kan navorfchen; of

ook door blykbaare redenen, wegens de kou-

de en natheid van 't Saizoen , zya ibmmige

Bollen, in de Behandeling, van een geheel an*

dere natuur dan anderen ; waar omtrent gezeg*

de Heer Marquis de S t. S 1 i\i o n , van wien

ik veel ontleend heb, dus fpreekt (*).

,a De Franciscus primus is onder alle Hya-

„ cinthen - Bollen de gene die moeielykst voort-

„ teelt en de meefte zorge verqifcht voo» zyne

„ Klisters ; maar , tot vergoeding , is dezelve

5, het minst onderhevig aan verfcheide Kwaa-

„ len , welken de andere Bollen aandoen en

,^ vergaat niet ligt. Het is de eenigfte die

,

„ federc vyfentwintig Jaaren, op een aanmer-

„ kelyken Prys blyfc. De Rien ne me furpasfe^

5, een der fchoonlte blaauwe Hyacinthen , heeft

„ altoos een kwynend Loof , dat verdroogd is

j,5 en zelfs een weinig gekruld; men zou den-

j, ken

{*) !n zyti sangehialds Wetk , des Ja.-:irAba j di kar

\A.natomley reproitt^ion et Culture. Amft, 1768^

lï, D«Et. XII. ÏTUB,
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Vi ,3 ken dat de Bol ziek ware ; doch hy geefc
ArDEEt.

^^ ggjj j.|gj ^g mindÊr fchoone eu forfe Bloem»

Hoor*» 5> E'S blaaiiwe PrtJ[/è non plus ultra fchynt ook
«TüKo ^^ geen genoegzaam Sap te hebben tot onder-
^ymnth(K.^^

hoiid zyner Bladen, die vlak op den Grond

„ uicgefpreid blyven , hoewel zeer groen ea

5, gezond» Og Koning van Bafan , in legen-

5, deel , fchiet de Bladen zo hoog , breed en

„ regt, dat zy, zo wel als de Bloem, die van

,, een buitengewoone grootte is , [wit in 'c

5, midden geel,] alle anderen overcrtffe. De

5, Couronne du Roi heeft haar Loof ook al-

3, toos van een byzondere breedte en dikte.

35 De Parkelie Solaire en de Komeet hebbeo

,3 het Hart haarer Bloemen rocd en groen

5, gemengeld. Daar is vet! werk aan , om
3, decze laatfte van het Gicen te zuiveren 3 zo

33 dat 7y n:et behoiide dan het voortrefFelyke

,, Rood, 'i welke haar tot eene der fchcocflea

3, van alle Hyacintben maskr. De Prins Des-

33 fau heeft bet zelfde gebrek en 3 nog tra^ger

3, zynde dao de Komeet 3 is het veel moeie^

,5 lyker die te zien in alle haare fchocnheid*

53 De Thcatre IIdien ^ zeer fcfiOon rood van

35 Kleur 9 maar altoos laag blyvcrde, kon^t u't

35 den Grond met eco ilerkkleurige Aair en

3, naderhnnd vertoonen zig de Bladen , die zig

3, niet ontwikkelen dan na de Bloem, welke

^

53 om die reden 5 meer dan een andere van den

33 Vorst te du» ten heeft 3 waar door de Kop

?5 ligt Ycrfqhroeid wordt» Het juweel van Haar-

3, lem
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,5 km en de Prmcesfe Karolina hebben zo klei- ^*

3, ne en fmalle L>ioem blaadjes , vooral wanneer ^ jj^^**

j,, zy beginnen te ontluiken, dat men ze, zoh-Boofd*

,5 der op de manier van groeijirg te letten,^'^"'^-

3, naauwlyks voor Hyacinrhen aan zou ^ien.
^^'^^"''^''''

,, Ook behooren (^e ze toe de laatbloeijende,

5, De Admiraal de Ruiter in 't b'aauw man-

5, keert nooit een twetde Steng te fchieten,

3, 20 dra de eersre haar B'oemen begint uit te

5, fpreiden. De Marquife de Bonnac , w'^er

3, Kleuren zo fyn zyn, is meer dan een andere

», onderhevig haare Steng te verhezen , welke

„ voor 't open gaan der Bloemen dikwils ver-

5, dort , 't geen de Bloemisten veel moeite

25 hebben te beletten. Dit toeval doet den Bol

5, geen kwaad, die nietremin in de volgende

„ Jaaren op zyn tyd bloeit. Een der ver-

„ maardde Bloemkweekers heeft my gezegd,

„ dat hy dit toefchreef aan een gebrek van

j, dtn cmloop des Saps, 'c welk te veel van

,5 het middelpunt afweek, om zig inde zyden

„ te begeeven. De Alcihiade en de Beaure»

5, gard zyn ook dit toeval onderhevig, 't welk

j, men voorkomt met deeze Bollen in Novem-

„ ber, dat is ten Mannd leater , te planten,

5, dan de anderen. Sommige Soorten geeven

,, een groote meriigte van Klifiers
, gelyk de

„ Gekroonde Amflelland , die 'er altoos een

„ krir g van rondom de kroon des Bols maakt;

„ tf^rwyl anc^eren 'er zeer weinig uitleveren en

„ ieder Soort behoudt hier in haare eigenfchap-

£ b 4 ,, pen.
II. DE£L. XII* STUK9
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V.
3, pen. Die zig het minfte vermenigvuldigen

,

'^^if^* „ gelyk de Frandscus primm , StaaUn Gene^

HooFD' y% raal ^ Gekroonde Pieramiede ^ enz. vergaan

STUF jj ook zo ligt Diet als anderen. De Witten in

^^mlntkn.^^
't midden rond, paarfch of violet, zyn het

„ bederf meest onderhevig , verrottende ligt :

„ de Kontrolleur Generaal in 'c Witte, met een

3, Violetkleurig Hart , is het moeielykfte te

,, behouden en het ^emakkelyküe om voort te

3, teelen. De Gloria Florurn fuprerna^ welke

^, veele Liefhebbers voor de bevalligfte van

,, alle Hyacinthen houden , vergaat zeer hgt

55 en lleepü in het bederf alle de Klisters mede,

^, welke zig daar aan gehecht bevinden."

Wat de Bollen aangaat , die hebben, gelyk

bekeend is , eene zeer regelmaatige en fraaije

ftguur ; waar in zy byna alle Bolplanten over-^

treffen. Ook is die figuur in alle Hyaciothcn-

Bollen eveo de zelfde. De meeden zyn van

buiten met een Vlies van een zeer bevallige

paarfche Kleur bekleed ; doch fommigen mis-

fen altoos dit paarfche Vliesje, en blyven wit;

boedaoig ook de Kleur der Bloemen zy. On-

dertusfchen kunnen geoefende Bloemisten, niet-,

tegengaande die egaalheid van de figuur der

Bollen , de meefte Soorten aan dezelven on-

derfchciden. 't Verdient eok aanmerking, dat

\ dceze. Bollen eenigermaate den aart hebben varx

^e Zee -Ajuin, niet eetbaar en misfchien eeni^

. germaate Vergiftig zynde: zo dat zy door het

Ong^dJQrt j Rotten qjQ Muizen , dat «aar TuU
pei^,.
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pen. Bollen zo gretig is , zelden worden aan- V.

getast. ^^^f?^*
lil*

H00FD5
(7) Hyacinth met Trechterachtige getuilde $t\je.

opftaande Bloemen ^ die de Stengel korter vir*

dan de Bladen heeft ^ cTrymht
/uu
Getmlde.

Deeze Kaapfe heeft den bynaam daar van,

dat de Bloemen niet Aairswyze groeijen , maar

een Tuilcje maaken aan den top van de Sten-

gel (*J. 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 Trechcerachtige paarfche Blommetjes. De
Heer K o e w 1 g heeft deeze aan de Kaap ge-

vonden»

(8) Hyacinth met Klokvormige half zesdee» viiu

lige getroste Bloemen en Vliezige Meel* ^°"*^^^^'

draadjes»

Te

(7) Hyacmthus CoroH, Infiindibuliform, Corymbofi»,

Scapo foliis breviore. Mant. 223.

(*) Men ?indc wel Como/as in 5yyl. Nat, maar dit zal

een misflag zyn; alzo 'et Corymh/us in de Mantisfa ftaat

en nog een andere Soort met dien bynaam volgt.

(8) Hyatinthui Cor. Campaniilatis femi-fexfidis Race-

mofis &c» Mant, 224. Hyacinthus Comofus albus Belgicus*

Q, B. Pm. 41. Hyacinth. Comolus a'.bus, coeiuleis Staminl'

lïtts. J. B. FÜJi, II. p» j8t.

Bb s
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V. Te Rome korac dceze, volgens ódn Heer

^^^^^^^' CopELLER , van zelf, zo op Bouwl<ndea

Hoofd- als in de Tuinen voort. Zy heefc Bladen

iTUK* die zeer lang zyn , een Vinger bre. d , ea

eene lange ronoe Tros van menigvuldige Bloe-

men , die g-fteeld zyn , met kleine Vliezige

ftompe Blikjes, Zy zyn Klokvormig (f Cy-

lindrifch Eyrond , over de helft in zesfen ge-

deald , wit, rr.et breede Vliezige Meeldraadjes

en blaauwe Meelknopjes.

IX. Cp) Hyacinth met Eyronde Bloemen, die aU

Muskee- J

cende.

3, Üit Konftantinopo^en en de nabuurige

,, Tuinen , over den Bosphorus gelegen , is

5, allen erst aan ons Europa deeze Plant me-

5, degedeeld , (zegt G l u s i o s
,
) welke ik, we-

5, gens den aangenaamen Re uk ^ niet kon voor-

st bygaan. Zy heeft een wi^achtigen Bolwor*

„ tel, die groot is, en uit veele Schilfers

„ beitaat als een üijen. Deeze geeft vyf of

5, zes langwerpige Bladen üit , over den Grond

3, verfpreid , taamelyk dik en Sappig, dikwils

35 fchoon rood of paarfch van Kleur. In 't

„ Voor-

(9) Hyaeinthus Corolüs oraris omnibus xqualibus. //

€/#» I2<s. Ups 85. K. Lugdh 28« GOUAN Momp. 178.

Hyac-nrbus Racemcfus Moschatus. C. B. Pin. 4J. Muscari

obfo^etore Florc CluS. Hifi, I. p. 17S. PANH. Ie» pt ^ox»

TJpcadi Chakedoniuru. Ld. /<« 109,
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55 Voorjaar fchïet uit derzelver midden eenvry V.

„ dikke ronde Steel, niet Hevig, in ds boven-
'^^J*^^^'

„ fte helft Troswyze mee Bloemen on:^i'iiigd, ^qq/j,,

,3 welke als aan elkander kleeven» Zy gclyken >tük.

5, nair Bekertjes , en zyn in 't eerst fomwy.

„ len paarfchachtig of groen, vervolgens uit:

„ den groenen witachiig : fomiyds blaauw of

„ zwar tachtig in 't begin en vervolgens bleek.

3, Als zy verflenzen willen ^ dan geeven zy

33 een zter aangenaamen Moskeljaat of Krui-

,, derigen Reuk: hoewel die geel zyn naarNar-

3, cisfen ru ken. Ik verflaa, dat zy ook geheel

33 wit of l-oog rood voorkomen: doch zodani-

5, gen heb ik nog niet gezien. Op alle volgen

3, groote, dnekantige en als gevinde Hoofdjes,

3, bevattende een zwart rond Zaad , dat taa-

3, melyk groot is , als kleice Erwtjes, Zy be-

3, gint van onderen op te bloeijen 3 gelyk de

,y andere HyacintheD» De vermaarde Cor*
33 T ü s ü s heefc eerst de Bollen , hier van

,

3, aan den grooten Liefhebber van Kruiden in

3, Nederland , myn Vriend B r a n c i o n?, on-

3, der den naan van Tipcadi toegezonden. Te
3, KonHantinopolen zyn de Bloemen ^ als aller-

3, aangenaamst van Geur, onder den naam van

3, Muscari of Muschurimi beken:! (*}." Zy groel-

jen in Langueüok in 'c wijde , zo Goüam
aantekent."

(*) 7.^ zyn 'er tot Minn^aryêa 'm gebruik, wordende aan

eene Beminde tcegezondesi, zo TOUBNIJOST yechuftlt,

21. DxfiL. Xil. Stuk,
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V* (lo) Hyaeinth mit hyna Eyronde Bloemen^

Hoofd- ^^^ deeze Monjlreuze Hyaeinth gezegd kao

STUK. worden byna Eyronde Bloemeo te hebben »

X*
, besryp ik niet. De gene, ten minfte, die ik

wo«7?rö/tt5. daar van gezien neb, gelykt in Loof wel naar
Monftrcu-

^^ Hyacinthen , doch de Bloem , hoe fraay

ook door haare fchoone paarfchachtig blaauwe

Kleur, gelykt in. geenen deele naar dezelven ,

dan door de trosachtigheid ; zynde als het over-

blyfzel van een Tros , daar men de Druiven

afgeplukt heeft, zo Column a aanmerkt.

De Bloem , die Kegelvormig gepluimd is

,

- duurt lang en vergaat eindelyk zonder eenig

Zaad te geeven. De Soort niettemin blyft be-

houden door de Afzetjels of Klifiers, waar

mede men dezelve voortteeit. CoLUMNa
heeftze naar den Kardinaal Sannf,siüs ge*

Doemd , in wiens Tuin zy zig ten zynen tyde

bevondt. Sommigen willen , dat zy in *t Land
. omftreeks Pavia , in Lombardye, zou gevon-

den zyn. Anderen denken, dat het eene ver-

bastering zy van de volgende Soort, en dat

is niet onwaarfcbynlyk. By W e i n m a n vindt

menze , onder den naam van Koraalen - Hya-^

. cinth^

(lo) llyacinthus CoroIIis fubovatis. yir. CUff^ 28. R^
Litzdh. 2S, ^, Hyac. Floïibus panieulatis monftro!ii. H,

CUff. Ii«. Hyac, paniciilS coerulea. € B-. Pin. 42. Hyacin.

tlms Sannefms ,
panicula ctmofa. Col. Eephr. p, 10. X

{
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cinth, om dat de Bloesfem zig als Takjes Ko-^^p^Jj^.

raal vertoont , zeer wel afgebeeld (*). UI.

Hoofd-

(11) Hyacinth met hoekig Rolronde Bloemen
j^'^^^*

ds bovenjlen onvrugtbaar en langer ge- Hyaeinthus

de,

In de Velden der Zuidelyke deelen van Eu-

ropa , zelfs in Vrankryk , Duitfchland en Swit-

zerland , groeit deeze , die in 't Franfch F'ac'

cel genoemd wordt. Veelen houden dezelve

voor de Hyacinth van DioscoRiDEs,en
misfchien niet ten onregte. De Kleur , immers

,

voldoet 3 en wat de kromte van de Bloem-

Aair aangaat , hier omtrent is zyne befchry-

ving duider. Gemeenlyk wordt dezelve, in

Duitfchland, Akker - Hyacinth geheten* Men
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 Elle

hoog wordt , met een zeer lange Aair. De on-

derfle Bloemen zyn flets van Kleur, Rolrond>

van

(*) Hyacinthus Calaraiftratus, Weinm. Tl. N. 583.

Lett4 a.

(11; Hyacinthus CoroII» anguIato-CylindïIcJs &c. Afant»

366. GOUAN Momo. 178. Muscari Atvenfe latifolium pür-

purascens. TouRNF. /«/?. 347. Hyacinth. Comofus major

purpureus. C. B. Fin. 42. Hyacinthus. Cam» Epit. 79%*

Hyac. Comofus fpurius t^rtius. Dod. Pempt, 218. Hyac.

pioscoridis comofas major» LOB. Ie. io5, WEiNM, uts. Lett. k*

lU DEEfc. XIÏ. STUX,
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V. van binnen mee Honig gevuld en Vrugtdraa-

^Tll!*'
gcnde. AiH den top zyn zelfs de Steeltjes

Hoofd» paarfchachcig blaauw, zo wel als deBloenien,
STÜK» (jie 2eer fchraal zyn en misdraagen , maakende

een Kroontje boven de aödereu , waar van de

bynaam. Het enkeie Gezigt maikc het blyk-

baar , dat de voorgaande Soort uic deeze kan

zyn gefprooten.

3fH^
(i'^) Hyacioth met Klootronde eenvormige

UyarAnthui Bloeiuen en Sleufachtiiï Rolronde Eeflrek-
Botryoides, ^ m j

o J

Druif- te Bladen,
achtige.

xifr. (13^ Hyacinth met Eyronde Bloemen y debo^

ccnoste^'
yenjlen ongefteeld^ de Bladen flap.

Deeze beiden , in de Zuideiyke deelen vaa

Europa, a^s ook in Duitfchland en Switzerla^d^

groeijende , verfchillen weinig. Behalve het ge-

ne in de bepaalingen is aan ge (tipt , merkt de

Ridder aan , dat het voornglamlte verfchil daar

in

^ (ït) liyMlnthus CoroIL GIobo(ïs unirorniibus, Fol. Cana-

üculato - Cylinddcïs ftridtis, Gouaim Jïonsp. 179, Kyacinthus

Corollis globofis. H^ CHf^ it6. Ups. 8 5. B.. Lugib. 28.

Hyac. RacsmoHis coerijleus major- C. B. Pin. 4£. Hyac.

Botryoides purpureu* tcstius* ClüS» Hi,'}* I. p> 28i. Hyac.

Sotr coer. amc£nus> Lob,* Ic 10 s.

(i3j Hyaeintbus Coroll. ovatis , faoina's fesflltbiis , Fol»

1 laxis Sauv. Mcnsp. 17» Hyac. Ps.acetn. coerul. minor jiin-

cifolïus. C. E. Pin. 43. Hyac. Botryoides prinms. Clos.

Hi/i. I. p. ï8i. Pann. T. 205 j 2o5. Hyacüithus rvKetiicfuSo

DOD. Pempt, 217.
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in beftaat , dat de Bloemen in de laatRe ^^^'
^,^\j^..

riekende en de Bladen hlf neerhini?ende zyn. \i^^*

De eerfte heeft dezelven , buiten -ien , veel Hoofd-

breedei* dan de laatfte , die derhalve Biesbla-^TUK. -

dige doorB A u H i ^ ü$ gt b\naamd wcrdt. Ook

valt dezelve kleiner. Tournefort maakt

derhalve , doch inzonderheid wegens de K'eur

der Bloemen , wel agt of negen Soorten van

deeze Druif - Hyacinthen in zyn Gedagt van

Muscarii dat door de Kógelrondachtige Bloe-

men van de Hyacinthen onderfcheiden wordt.

De beroemde H aller betrektze^ met on-

zen Ridder , tot de?elven en noemt de laatfte,

Hyacinth met gekielde, de andere met Gras-

achtige Bladen , welke de Kogelronde Bloemen

eenzydig heeft , en de Aair met wat minder

beladen , twintig of dertig naamelyk , daar de

Getroste 'er wel veertig of vyftig in ééne

Aair heeft. Deeze , zegt hy , ruiken ngar

Pruimen , en zyn vol tlonigzoet Vogt, maar

aan den top vindt men dikwils misdraigendc.

De Stcnge^jes vallen maar een half Voet hoog*

'c Gemeene Volk, in Provence, noemt dee?:e

Druif- Hyacinthjes BarHUts zegt Lob el, om
dat de Bloemen naar Fiefchjqs , [ik zou den-

ken naar l'onnetjes,] gelyken en in Languedok

geeft men aan dezelven , zo wel als aan de

Gekroonde Hycinth , voorgemeld , den naam

van lou Couguouy zo Goüan verzekert. De
Kit u^ ,

geiy!^ me;j ze or4c hy ooze Bloemiüen

vindt» is blaau machtig, wit of incarnaat.

(14)
U» DEEI.» 211. STVS«
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Vi e 14) Hyacinth met zesdeelige Bloemm , ds

^^nï*^'
^r/e buitenjle Blaadjes korter.

Hoofd* », ,

STUK. 5j Van den jaare 1758 , tot nu toe, heefc

^
xrv. ,, deeze dikwils by ons gebloeid, (fchryfc de

o'^aMT.,9 ^<^Q^^* L* BüRMANNUs,) verfchillende

fc^^^'^/g'^^^"
,,

grootelyks , zo in hec Loof, als in groot-

„ te , in de kleur de Bloemen en in de Vlak-

„ ken , warar mede de Steng en Bladen ge-

<,, fprenkcld zyn.'% Drie verfcheidenhcden geefc

*er de vermaarde Breyn van op, allen van

de Kaap afkomftig, welken zyn Ed, Vader in

de Tuin van Mevrouv/ de F l i n e s bioeijende

hadt gezien. Twee derzelven waren grooter,

met de Stengel een Voet hoog en twee Wor-
telbladen van een half Voet lang , bleek groen j

maar de eene hadt dezelvén , zo wel als de

Stengel , ongevlakt , de ander met bruine Vlak-

ken getekend. In beiden was de Stengel , op

de manier der Hyacinthen , bezet met buikig

Rolronde Bloemen , ieder door een Blikje ge-

fchoord, daar de Meeldraadjes een weinig uic»

Haken en deeze Bloemen hadden de drie bui*

tenfle Slippen veel korter dan de binnenften.

'

De Kleur derzelven was in de ongevlakte blaauwf,

in de gevlakte Zwavel geel. Een derde hadc

gee.

(1+) Hyaeinthui Corollis fexpartitis, Petalis tribus exterio-

ïibus brevioribus. Hyacinth. Orchioides Africanus major hl-

folïus maculatus &c. Bkéyn Prcdr. lil, p. 24. t. ii f,

1, 2, s. Orchis anguftifoiia raaculata. Büxb, Cent, lil» jy,

10, ï. iS» EUBM, Predr» 10,
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geene Bladen ; de vStengel was geel en bruin V;

gevlakt, de Bloemen , uit den witten gcelach-
i^^j

tig, maakten een korte digte Aair ut» Hdofd«^

Ik heb dergelyke Verfcheidenheden deezer^"^^^'

Soort van de Kaap ontvangen 3 waar onder

ééne eenbladige , gelyk deeze Hyacinth by

W E I N M A N afgebeeld wordt (^) : doch de

Bloemen gelyken 'er weinig caa en de twee-

biadige, die hy daar nevens opgeeft, fchynt

door den Wortel nog meer te verfchillen van

deeze Soort , die een ronden Bolwortel heeft,

(15) Hyacinth met Wollige Bloemen in een xv.

Takkige Stengel.
ilUlllfs'^

GewoldCf

Deeze , die zig In de Leidfc Akademie".

Tuin bevondt , welke de Hoogleeraar A. vam
RoYEN genoemd hadt , Hyocinth met eea

Takkige Stengel en Woldraagende Bloemen,

badt de Heer Linn.eüs niet gezien en wist

f)ok de plaats der afkomst niet.

Onder de Kaapfe Planten telt onze Hoog-

keraar N. I^ B ^^ r m a n n u s , ook de Paarfch*

achtige (Amethyftïnus) en misfchien de Orien-

ïa/fxofgewoone TuiD-FIyacinth. Ik heb Kaap-

fe Exemplaaren naar deeze beiden gelykende.

Ale-

^*) Hyacinthus Afilcanus Orcliioides Serpentarias B.Tabi

(is) Hyacmthui CoïoUïs Lan^ris , Caiile Rawiofb» Hya-

cmih, Caule Ramo'fo , Corollis Lanigeiis» JR., Litgdb^ ^7,

- Cc
:i, Dsu- xn. STOK.
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HoOFD'
STUK,

402 Zesmannige Lelie-

Al e t r 1 s.

Die Geflagt hadt een Trechterachcige ge-

rimpelde Bloem, ook in zesfen gedeeld zynde,

met de Meeldraadjes in den voec der Slippen

ingeplant en hec Zaadhuisje driehokkig» De
volgende uitheemfche Soorten komen 'er thans

in voor; naamelyk:

T. (i) Aletris die migeftengd is, met Lancetvor'

Capenfis. wifg^ gegolfde Bladen , een Eyronfe Aair
Ka«pfc. Qn knikkende Bloemen*

Na dat de Heer LiNN-ffiüs die Kaapfe

Plant > onder deeze bepaaling , voorgeleid hadt

,

werdt dezelve door gedagtea Heer N, L. Bna>

MANNUs omflandig, op de volgende manier, be.

fchreevea.

j, De Wortel, een Kegelachtige Bol , van

5, onderen plat als een Koek, met omgeboo-

„ gen Vezelen. Lancetvormige, gegolfde Sap-

j> pige , zeer gladde Bladen , die de Stengel

3, Scheedswyze,tot het midden toe , omvatten

,

3, welke anderhalf Voet lang is , eenzaam , m.et

„ paarfche Vlakken. De Bloemen aan den

„top

^1} Aletrh acaulls , Fol. Lanceolatis Undulatis , Spica

ovati , Flcribtis nmtantihus* 5^y?, Nat. Sïï« Cen. 4x4. yeg,

Xin. Gen. 4£8. p. 277- BUBM. Fi, Cup, Prcdr. \o, M'JR*

BAV Golt 2ü5. ^<f? Stok^olut 1770. p. 229. T. 5. Vck.

heimia» Gled- A^. Bsrol, 1771. Orchis Hyacindioides Fol»

Caule et flor. znaculatis. BtXB. Ont, UI» p. 12. T. sa.
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35 top van de Steng , knikkeDde, Pypachng, V.

„ aan de tippen zestandig. Zes Draadachtig '^'*>^j?^*

,^ dunne Meeldraadjes , in het Ëioempypje in- Boofd^
j», geplant , mee roodachtige Knopjes, Een ïxur,

„ langwerpig , driehoekig , driehokkig Vrugc-

5, beginzel , met een Elsvorffiigen geboogen

,i Styl-

Het is , volgens den Heer M ü r u a y , de
zelfde Plant , waar van wyleö de beroemde
Heister den Bol van de Kaap ontvan^ea
badt, en die, in den jaare 1760 in de Helmllad-
fe Akademie Tuin gebloeid en ryp Zaad gedraa-

gen hebbende , in 'c jaar 1763 wederom bloei-

deC*J> geevende toen veel forfer Bloernfteel;

waar uit de Heer FABaicius dezelve als

ern byzonder Ihg van Plant, tusfchen de Alo'é

en Hyacinth middelflagtig ^ befchreef. „ De-
„ zelve geleek, (zegt die Autheur), ten op-

„ zigt van den Wortel en Bloemfteel volmaakt

^, naar de Pcruviaanfche Hyacinth, Twaar zya
„ Ed»dit Gewas op volgen Iaat); in het Loof
,5 naar de Hcsmanthüs Colchici folio van D i l-

„ LENius ; maar, wat de Bloem -Aair aan-

„ ga^t, volkomen naar die Plant, welke 4/ri-

3, kaanfs Alöè\ mei zeer lange fmalle driehoe-

», ki*

(*) Dk blykt duidelyk uit de woorden van den Hoog'
ieeraaT FABaicius , die zegt : cjuae nunc , Menfe JanÉarid

176}, iterum Scapum Hoiidam adhuc vegetioretti ex eodeoi
Buibo piotulic. (Enam. Metb, Plant. Hort, Hel^Jiai. 17^3,

Ce 2
£1^ D££L. 211» Stuk.
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V» „ kige Bladen en geeleftinkende Bloemen , van

llT^* 5, CoMMELYN genoemd wordt :

" welke de

Hoofd- Ak'é (thans Aletris) Uvaria is f*).
sTüK, Gezegde GctLJDger Hoogleeraar M u b r a y

in de Kruidtuin aMaar, in den jaare 1769, twee

bloeijende Plsnten daar van voor Oogen heb-

bende, gaf daar van, in de Verhandelingen deE

. KoDiDglyk Sweedfcbe Alcademie te Stokholm,

een uitvoerige Afbeelding en befchryving , waar

van het voornaamlte hier op nitkomt.

35 De Plant heeft een Klootronden
, gerok-

5, ten , Vioktkleurigen of bruinachttgen Bol,

^, die van onderen veel lange witte Vezels

5, heeft , welke taamelyk dik zyn , met fyne

j, Veze'tjes doorvlogten. Zes Wortelbladen

„ heeft dezelve van ongelyke breedte , de

,, buiten Iten als een Handpalm , Lancetvor-

3, mig • Eyrond , Sleufachtig geplooid , op de

5, kanten gegolfd, donker groen, met paarfch-

5, achtige Vlakken. Zy zyn half zo lacgalsde

,, Stengel , die fcheef tusfchen dezehen op-

»> ftygt»

(*) In de Manthfa altera van den Heer Linnjiüs , wordt

de benaaming vsn Scllla^ Rcdke fol'da , Corymho contorté

Conico : FABR. Heimftad, aj ; zeer verkeerdclyk als een 5y
vttnymum van deeze Plant opgegeven ; daar dezelve de Soorr-

naam ii van de gedag te Peruv'aimfche Hyacinth y met eeu

vitieufe vefdraaijing van contorto voor conferto ; 't welk roen

uit de agter gevoegde L Sp. 4, penaegzaam had kunne»

bcfpeuren. 't !s te verv/onderen , hoe men door verhaafting

kan roistasten : want het blykt zeer duide'yk, dat fABBio

ciüS niet in zyn hoofd gehad heeft , gedagien naam te

geevcn san dit vreemde Gewas.
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99 ftygt. in 't eerst krom , verder regt, rond, V;
^

„ taamelyk dik, twee Voeren lang, met der- jj|^

„ gelyke Vlakken » aan den top gekroond met Boofd-

„ een dikke digte Aair of Tros, van menig-sras,

„ vuldige , kort gedeelde , knikkende Bloemen

,

5, ieder met twee Borftelige Blikjes , die bo-

9, ven een klein Kroontje maaken. De Bloc-

„ men, orgekelkt , zyn byna Rolrond, Pyp-

5, achtig, drie Duimen lang en maar twee Ly-

,, ncn breed , aan den Mond doorgaans een

5, weinig ingefneeden , Reukeloos , wiiachtig

,, met Vleefchkleurige Vlakjes. Zy bevacten

„ doorgaans zes Meeldraadjes, die, op twee

,, derden der langce van den bodem af, aan

„ den wand der Bloemen aangegroeid zyn, en

5j by den Mond eindigen , met langwerpige

„ Meelknopjes en een geel StuifmeeL Het

3, Vrugtbeginzel , op den bodem zittende, heeft

„ den Styl een weinig korter, Eisvormig,

„ met een flompen StempeU Het Ziadhuisje

„ is groot, driekantig Eyrond, met drie Vier-

„ ken, Bloasachtig , twee Duimen lang, fprin-

,5 gende van boven open , en bevattende maar

,, weinige Zaaden."

Gezegde Heer heeft in die beide Planten

cenige verfch i 11endheden opgemerkt. In de groot-

fle hadt de Aair wel zestig, in de kleinfte maar

twintig Bloemen. De onderften hadden den

Mond in zevenen of agten gefneeden , en ook

zo veel Meeldraadjes t^ terwyl de bovenden in

;fesfen gedeqld waren , met zes Meeldraadjes.

C c 3 Voorts
U. Deel. XII. Stuk.
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V.

III.

Hoofd.
STUK.

IT.

Jiletris

Vvaria,
Ceuoste.

Voorts merkt hy te regt aan , dat deeze Plant

van de opgegevene Kenmerken der Aletris in

die voornaame afv/ykt , dat de Bloemen geens-

zins gerimpeld, maar volkomen glad zyn. Het

eerfte hadt L i k n ^ u 3 van de VirginiTche

Soort , welke den bynaam van Mee-ig droeg

,

ontleend ^ en , niettegenftaande dezelve thans is

uirgemonftfrd en ik weet niet waar gephatst,

beeft zyn Ed* nog dit Kenmerk , op geen

der tegenwoordige Soorten pasfende , behou-

den (*). Bovendien komt de inplanting der

Meeldraadjes geenszins met deeze Soort over-

een en de gedaante der Bloemen verfchilt groo-

telyks van cie Hyacimhoides , gclyk wy zien

zullen; zynde zelfs ook niet Trechtcracht^g ;

des het byzondere Kcnmeik van dit Geflagt

byna verdwynr.

(a) Aletris die ongefiengd is , 7net Degènvor-

mige gefleufde gekielde Bladen,

Dat

() Ook wordt eld^rrs daar van gczfgd : Staraina non al»

teinantia cum Coio^rx r&^mentis , fed iisdem oppofita , ut

et Coïolh rugofisüm^ et tere Farinicea, diftinaisfiinuin red-

dunt Genus. ^^ta. Acad. lil. p. n. Hoe weinig flrookt dit

in€t de thans opregevene Soorren !

(2) Aleiris acau'is , Foï. EnfiFormiSus Canaliculatls c3ri-

nntis, Sy/?, Nai, XUi. />ë Tjyaria. Sp. PUnt. 4Ö0. Akë
poL Lineatibus Radic. Meinbranaceis. H. Cliff, 133. R.

Lufdh. IX, A'roë AfrJcana , Folio triangulari longjjfimo et

anguftisflmo, Tot. luteis foetidis. Comm Hert. U. p. 2 9#

T. Ï5. SEB. T/J«* I. p. 25. T. IJ>. f. 3» WeINM. Kruidb,

Tab. N. 45. Knorr* Theu Rei lltrbarU Hortenfisque» Neur.

Ï770. Tab, A. is« optïnic.
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Dat deeze van de voorgaande afgezonderd ^»

moet worden , is blykhaar uic het Loof, ^^^^
n^^^^

zy zeer lange fmallc driekantige, gefpitfte^De H>ofo«

genvormige Bladen hcefc, uit hoofde van Vv'el-
''^^^»

ken VAN Stapel haar oudtyds Iris Uvaria

genoemd heeft, zinfpcelende tevens op de Ge- ,

troste Bloemen , die echter in 't allerminfte niet

naar de Bloemen van Lifch gelyken : des deze

naam weinig past» Toe de Aloë - Planten

kon zy ook niet gevoeglyk behooren , gelyk

de Heer Bürmannüs den Ridder erinnerd

heeft : hoewel de Bloem . zo min als éiQ der

voorgaande Soort , met de opgegevene Ken-

merken der Aletris flrüokt Ten opzigt van de

gedaante der Stecgel eo Bloemtros komt zy

byna volmaakt met gedagte Kaapfe , zo wel

als in de afkoerst overeen,' doch heeft denStyi

en Meeldraadjes een weinig uitfteekende, ea

de hoogte van 't Gewas verfchilc aanmerkelyk.

Haar t laden en Stengel hebben wel vier of

vyf Voeten hngte ; de Bloemen zyn gcflooten

rood , ontlooken geel en ftinken ; de Wortel

is geen Bol , maar een onrcgelmaatige Knob-

bel, die zydelings dikke Vezels liirgeeft. Jn

de Holiandfche Kruidhoven is zy taamelyk be-

kend en bloeit 'er op *t laatfle van den Zo-

mer.

f3) Aletris, ^zV ongeftengd is , met hreedeplaU nr.

te Lancetvormi^e Bladen» Niet- , .^^""i^^ LmguAfor»

(3) Akt^ii acaulis, Foüls latis, planis , Lanceolatis, Mihu^t' »,

BuaM. Cap. Prodr. 10. Buxs. Cent. III. T» ao. ^ige.

Cc 4
II. DEEL. XII« STUK.
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V. NiettegeBÜaande de aaogehaalde Afbeelding;

^
nïT^*

van B ü X B A ü M door den Heer L i N n .e u s

Hoofd- tot de eerfle Scort becrokken is, geef ik hier

STUK. nog plaats aan de gene, ^ elke de HeerN. L.

BüRMANNüs Tongaehtïge , wegens de figuur

der Bladen , tytek, Dezflve , zcgtzynEd.»

hadt in de Maand April van *t jaar 175-8 ge-

bloeid en kwam in Gewas mee de eerstsiemetde

overeen; doch hadt de Steng korter, ongevlakt

en de Bloemen eens zo groot. Een dergelyk

\erfchil heeft plaats in de StaDdelkruidige Hya-

cinih j als boven is gemeld.

IV.
^ (4) Aletris die ongeftengd is en tweebladig,

JJT"^^** Ik ZOU van deeze , die ook een Verfchei*

denheid van de eerfte fchynt te zyn , geen ge»

wag maaken , indien *er niet in een Verzame-

ling van no^5 niet uitgegeven Planten , uit

het Kruidboek van Büchodz, een Afbeel-

ding van aan 'c licht gekomen ware, die in ge-

italte aanmerkelyk van de voorgaanden vcrfchilr.

De Bladen omwinden de Stengel , welke yl

met Roirondï l^loemen is bezet , waar van

eene afzonderlyk geopend verioont wordt.

Volgens die figuur fchynt my de Bloem tot

aan den voet verdeeld te zyn , dat met de an*

,

de.

(+) Aleifii ncaub's , Foliis binatis. Mihi. BnilM» Cup^

Froir. 10. EclogA Botaniea per WIR SIN G. Norimb. i778*

FoU Tab. 3,

.

I

digc.
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deren geheel Itrydig is. Zy was , in dat Kruid- V.

boek 5 een Soort van Oriëntaalfche Hyacinth ^'°^^^

genoemd; 'c welk myns oordeels beter Itrookc.aooFD-

C5) Aietris die ongsflengd is ^ met Lancetvor- v.

mige Fleezige Bladen en twedin^fe Bloe- r^^^^
men, thoid^s,

Hyacm»

Veel twyfeüng heeft deeze Plant veroirzaakt

,

als zeer lang zonder bloeijen in de Holland-

fche Tuinen bewaard geweest zynde; zo dat

daar van zelfs Afbeeldingen , met enkele Bla-

den, aan 't iicht gegeven zyn, onder den naam

van Aloë , wegens de gedaante ; doch men
heeft naderband ontdekt , dat dezelve, in fi-

guur der Bloemen , nader kwam aan de Hya-

cinthen of aan die Geflagt, toe het welke zy

eindelyk is t'huis gcbragt. Men meent daar

coe zo wel een Ceylonfche als een Guineefche

te behooren; maar dezelven verfchillen mer-

kolyk in *t Loof, als volgt.

De Ceylonfche f*) heeft de baitenlte Bladen a;
T ^_ ZeyUnica,
^^"'

ceyion.
fche.

(s) Aletrli acsuüs F0I. Lanceolatis Carnofis , Floribus

geminatis. BüRM. Fl. InL p. 83. Aloë Myacinthoides. Sp,

rixnt. I. p. Uï. Aloë Fol. Lanceolaris pUnis redis Radica-

Jibus. H. Cilff. \n> Ups, %5.Fl, 2eyl. iio. Kam Kapd.f/.

Mal Xï. p. 8j. T. 4a ?

(*) Aloë Zfjlanlca pumila FoL variegatis» Comm Hort.

JI. p. 4U T. il. Pluk. Aloi, 19, T. zsö f. 5. WErNM.
Kriiiih. Tab. N. 74. Aloë Fol. exterioribus Lan:eoIatis p!a-

nis eredis Radicalibus Sec. K. Lugih» 23«

Ccj
n. DsEL. xil. Stuk*
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V* Lancetvormig plat regtopftaande , de binn^nden

Afd!"El. £|gvormig half Rolrond, gefleufd en ved lao-

Hoo^D- ger : allen in 'c donker groene met b ceker

$TüE, Vlakken , als een Slangehuid getekend. De-ze

Bladen komen voort uit een dikke roodachtige

Wortel, die van binnen wit is en Üerk voort-

loopt 5 zo dat menze ligt kan vc rmeniMvuldi-

gen* Eens heeftze in de Keizerlyke Hof- ruin

te Weenen gebloeid , zo de Heer J ^ c Q u i N

aantekent; die bevondt , dat de Bloemen rage«

noeg met de volgende overeenkwamen /zynde

zeer fyn geflipt , en de Stengel maar een Voec

lang, de helft dunner hebbende.

B De Guineefche C^) heeft de Bladen wel op

G««w«A/. dergelyke manier, in 't donkere, nsamelyk,

lihlr'"^^* met Golfswyze licht groene Vlakken gete-

kend; doch dezclven zyn altemaal Lancetvor-

mig en plat , hoewel insgelyks ilyf overend

Itaande. Deeze werdt door éen vermaarden

CoMMELYN, uit de Hortus alhier, ook zon«

der Bloemen in Plaat gebragt, als wanneer zyn

Ed. opmerkte , dat zy een Wortel met Kniet-

jes heeft , die van buiten geelachtig Js en de

Bladen komen op een geheel andere wyze voor,

zynde ook met een roodcn rand gezoomde Dus

ichynt zy vry veel van de voorgaande te ver-

fchillen. Hy hadtze, in den ja-ïre 1702, eene

Blccmfleng zien fchieten 3 van twee Voeten

hoog

,

(*) Aloë Gumcé'n/ts f Kndkc gCRicuhtS, Fcliis e viridi

et atro unduhtim vaüegatis. Comm« Hort, II* p 39» T.

2©. Prd. S^. T. 33.
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hoog, rond en uit den groenen paarfchachtig, V*

met vcele witachtige eenbladige Bloemen*
^^n.^'

Dtfeze waren Pypachtig , in zes diepe omge- Hoofd-

boogene Slippen verdeeld, hebbende in 't mid-*'^"^

den j» behalve den Sryl , zes wicachtige Meel-

draadjes, met dwars daar op leggende Knop-

jes, Deeze Bloemen vergingen in de Herfst

altemaal , zonder Zasd te maakeo. Het fchync

dat van dezelven twee by elkander aan de

Stengel voortkwamen , 't welk de reden zal

zyn van de gemelde bepsaling» „ Zy gelyken

„ naar die der Hyacinthen (zegt de Ridder)

3, ook door de drie Honigvoerende gaatjes van

5, het Vrugtbegiczel ; J a c q ü i n, niettemin ,

„ achtze tot dit Geflagt te behooren (*)."

(6) Aletris die gejtengd is , met Lancetvor- vr.

mige Jlappe Bladen.
frftam

Welrie*

Dceze Plant , in 't laatst der voorgaande
^^"^^*

Eeuw in de Hortus Medicus gebloeid hebbende,

werdt docr den geleerden Commslyn op
twee Plaacen afgebeeld* Dezelve hsdt toen

een

() Ik vind dar zyn Ed. dczsive tot de Hyacinthen, of

tot een nieuw Geflagt , met d? volgende betrokken wilde

heShen : aeggende , dat zy jd?r!yks in de Kcizerlyke Hof-
Tuin bloeit. Vird. 30S.

fö) AlHri% Caii'escens , Fol. Lanceolatfs laxis, JacQ; V^ind»

jop. Aüoë Arricana ArOotescens Floribus albicantibus fra-

grantisfimis. Comm. Hort, II, p. 7. T. 4. N. 1 , 2. & I.

p. P3. T. 4P.

II. Deel. XII« Stuk.
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V. een Stam van vier Voeten hoogte, aan 't bo-
Afdeel.

v^^neinde , op de wyze der Mays , met Bladen

Hoofd- bezec van anderhalf Voet langteen drie Duimen
STUK. breedte , fpits uitloopende en donker grenen ,

van onderen met eece dikke Ribbe gekield niet

flevig, D ar tuslchen fchoot zy een Stengel

of Bloemfteel van anderhalf Voet hoogte

,

beladen met veele Trosjes van witte eenblade.

rige iSloemen , met een in zesfen gefoeeden

omgekrulden rand ; dus veel naar die der en-

kelde Hyacimbpn gelykende , en met roode

Üreepjes overlangs getekend. Zy gaven een

zeer aangenaamen Reuk , als de Tuberoozen

,

itortende , gelyk de Boomachtige Aloë , een Ho-

nigzoet Vogt. Vroeg in 't Voorjaar bloeide

deeze Plant, om de twee Jaaren, in het Win*
terhuis; vervullende; hetzelve met haarea aan-

genaamen Geur. Zy was uit Guinee afkom-

ftig en moest derhalve warmer gehouden wor-

den dan de Kaapfe Planten. Hy hadtze Booni'

achtige Afrikaanfche Jkè\ met witachtige zeer

geurige Bloemen, getyteld.

Maar éénmaal hadt de Heer J A c q u r n dee-

ze Plant bloeijende gezien indeKeizerlykeTuin

te VVeenen, alwaar het zeergroote Winterhuis

ook met derzelver aangenaamen Reuk vervuld

werdt. De deelen der Vrugtmaaking ondcr-

zogt zyn Ed. naauwkeurig en bevondt de Bloem

als gezegd is , aan den voet Buikig , als het

Vrugtbeginzel influitende, 't welk Eyrond was

met een langen Draadachtigen Styl , die een

Knop-
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Knopje hadc als uit drie Stempels beftaande. V*.'

Deeze Styl ftak buiten de Bloem uit, vanlang- inf^*
te zynde als de Meeldraadjes , die de omgeboo- [ïoofd- ,

gene Bloemflippen bykans evenaarden , zynde ^''^^'^« '

aan derzelver voet ingeplant, zes in getal , met

langwerpige draaijen'le Meelknopjes.

Dit doet dan blyken , dat deeze Plant , zd

wel als die van de voorgaande Soort, geenszins

tot het Gedagt van Aloë, dat de Meeldraad-

jes 5 volgc ns Linnjeös, in den Stoel moet

ingeplant hebben , behoorde. Tot de Hyacin-

then kon zy ook , wegens 't gemis der drie

Honigvoerende Gaatjes in 't Vrugtbeginzel

,

niet t'huis gebragt worden. Hierom was niets

nader dan dit Geflagt, tot het welke zy, vol-

gens de op:4egevene bepaalingen, meer behoor»

de dan de eerlle Soorten.

(j) Aletris die hyna geflengd is^ met deWor- ^j*

telbladen Êyrond , gejleeld , en Klokvormige ^ ^^'T^

Bloemen, japanché.
Piraat

Tot dit Geflagt heeft ook de Beer T hun- Bg, i*

B E u G een Plantje betrokken , dat zyn Ed. in

Japan geplukt hadt; hetzelve, als een nieuwe

Soort, noemenóe Aletris Japonica. Ik heb, vol-

gens myn daar van ontvangen zeer fraaije Ex-

emplaar, de Afbeelding in Fig. a, op Plaat
LXXXIV,

(7) Aletris fubcaulescens , Fol. radicalibus ovatis petiola?

llSt Flor. Campanulatis. Mihi,

IL Pl^EL* UU STUK,
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.
V. LXXXIV. medegedeeld; ïn Bladerloof ve^

UI.
* ^^^^^^ hetzelve vaa alle de voorgaanden niet

Hoofd- minder dan in de figuur der Blceriien ; bet
STUK# v/elk ik door de bepaaliiig getracht heb eeni-

geriBaate uit te drukken.

De Steng of Stengel fchynt taamelyk lang

te zyn , doch hoe lang kan ik niet vastftel-

len (*). De Wortelbladen , in een Plantje daar

nevens gevoegd, zyn Eyrondachtig , overlangs

geribd , mrt zeer lange Steelea en Vliezig dun,

zo v^el als de Stengbladen, die Laticetvormig

en naaüwlyks gedeeld , allengs verkleinen tiaar

^ boven > en ieder aldaar üit zynen Oxel eert

Bloem uitgeeven 5 vvelke van een dun Pypach-

tig beginzel zig Klokvorcïiig uitbreidt mee zes

fpitfe punten^ De Styl des Starrpers is geknopt

en langer dan de Meeldraadjés , die echter ook

buiteo de Bloem uitfteeken en ingeplant z\n

in de w^ndeö, daar de Trechter eindigt, gelyk

ttiy Uit de opgefchètirde Éloem is gebleeken.

De Geflagten van Tiicca , Jloé'en /^gave ^

hier op in het Samen ftel der Sexen volgende

»

zouden volgens de gedaante der Bloem ook

wel tot de Lelieachtigen hebben kunnen t'huis

ge*

(*) of het een Sfeng (CauUO {3nn een Stengel of Bloern'*

ftéel (Scepus) te noemen zy , is ray even zo rfjïo blykbawi

HcÉ onderfcheid daar tusfchen (chynt niet volfttekt bepaald

te zyn. In PAU. Bot» ondeifcheidc Linn^üs Ssapm van

CauUi , doordien de eerde ènkei Bloem en v,ugt,d2laat[ie

ook Bladen draagt .:
dienvolgens zoa dit een CauHs zym

Doch men vindt ook wel Scapi genoemd , die Blader» draa-

gen en Cauks zonder iiladcn»

!
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gebragt worden: maar, om dat de Gefcalte te V.

veel van de Bolplaoten afweek, heb ik die ^^^^j^^'*

rteds elders befchreeven (*> Dus volgt danHooFU.

hier het Geüagt van stuk»

Alstroëmeria»

•t Welk de Bloem zesbladig, byna tweelip-

pig heeft, met de twee onderfte Blaadjes aan

den voet pypachtig , en afgeboogene Mêd-
draadjes Het is naar dan Sweedfchen Bota-

Dist Alstroemkr getyteld en bevat de

drie volgende Amerikaanfche Soorten.

(1} Alfcroemeria met een ópgeregte Steng. t*

ria pelegri-

De natuurlyke Groeiplaats van deeze Soort »'«•

is op het Gebergte ^ omtrent een Uur gaans ^
^^^

benoorden de Stad Lima in Peru, alwaar de

Plant, wegens de fi rlykheid haarer Bloemen,

Pelegrina f dat is Uiimuntencle , van deia-

wooners geheten worit. Pacer FEuiLLée
befchryft ze aldus. ,, De Wortel is als een

„ bos-

(*) Men vindt de Yucca , ondier de Heefter - Gewasfen , tn

het IV. STUic, bladz. 441: de Aloë - Planten in het Vill,

Stü», blailz. 353 enz. , onder de Kruiden voorgeileü.

(i) Alftroemaria Cauie eiefto. Jfv/?, Nat. XII. tGen. 42S.

Vej^. Xlll. Gen. 431. p. 279. Jacc^ Hort. Tab. 50. Planta

Alftromeria» Af». Acad. VI. p. 247. fa!?. Hemcrocailis Flor,

purpurascentibus raaculatis. FEüiLt. /Vrftv. n. p. 711, T. 5,

IL DsBL. XII. Stuk»
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V. 35 bosje Franfche Raapen , van twee Duimen
Afdeel.

^^ laogte, en in 't midden byna een half Duim

Hoofd- » dikte* Zy maakt ecu Stengetje van een

STUK* ^, Span hoogte, zeer dun, doch overend (laan-

5, de, onrcgelmaatig bezet met eenige Blaadjes

5, van anderhalf Duim langte en vier Lyneu

3, breedte, dat puntig uitloopt. Op 't end der

5, Steng zit een Peerachtig , overlangs gefleufd,

3, Vrugtbpginzel ,
gekroond met eene Lelieach-

5^ tige Bloem , die tot aan den bodem in zesfen

5, gedeeld is en de Bladerige Slippen zeer ver-

„ fchillende heeft. Drie derzelven hebben,

55 by de tip , de randen inwaards gevouwen ^

3, en loopen uit in eene fpitfe geelachtig groene

j, punt; terwyl het midden fchoon Karmozyn-

3, rood is , met Roozekleur tot aan de kant ge.

„ zoomd. De langte is twee Duimen en de

,5 breedte, naar de punt toe, ruim één Duim.

„ De drie anders Slippen , maar een half DüIti

•5 breed, zyn plat, ten halve naar de punt t02

„ rood , met donkerroode Vlakken rege'maatig

„ bezaaid: de helft naar den voet geel, met

s, bleekroode Vlakken. Zes Foozekleürige

5, Meeldraadjes komen uit het midden der Bloem

5^ en het Vrugtbeginzel heefc zes Hokjes, ie-

„ der met Zaad gevuld."

By geval kwam gedagten Heer Alstromer te

Kadix deeze Plant te voeren , die dezelve nader

onderzogt en het Zaad naar Üpfal overzondc,

alwaar zy opgekomen is , en fcxlrrt overbly-

vende de Oogen verluftigd heeft door de on-
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gewoone fraaiheid haarer Kleuren. In de m» V'.

dcre befchryving , welke daar van gegeven ^^^^^^*

wordt , is gemeld , dat de r31aden ongeplooid Hoofd-,

xyn en de Steng hadt aan 't end verfcheid© *'^^«»

JBIoem deeltjes. De Bloem was tweelïppig, be-

llaande de Bovenlip uit één breede en twee

fmalle 5 de Onderlip uit ééne fmallc en twee

breede Slippen of Bloemblaadjes. De Meel-

<3raadjes waren , drie boven ^ drie beneden , ia

de hellende Bloem, van den Styl afgeboogen,

welke Draadachti?; , aan *t end drie dunne ge-

Icnopte Stempels hadu Het Zaadhuisje , van

grootte als een Vingerlid, was driehokkig^ be-

vattende veele rondachtige Zaadjes.

(a) Alilroemei'ia met een opjlygende Steng, ,"•
^t/t rfff»

meria Ligm

Deeze^ welke ruim zo ve:l naar het volgen- w.

de Geflagt gelykt , werdt daarom , naar alle
"^^^«"^**

gedagten , van Pater Feu i LLéE met den

iaaam van Hemerocallis beflerapeld en de Rid-

der achtte weleer deeze> zo wel als de voor-

gaande en volgende , tot de Lelie - Asphodillea

te behooren (*). Gemelde Pater nam dezelve

langs de Rivier waar , die door *t midden der

Stad CoDception^ in 'c Ryk van Chili, vloeit.

Hier-

Ci) ytljireemifia Caule jdfcenden':e. flemerocallis Floribus

purpurascentibus fttiatis. Feuill. Peruv, il, p. jig,

(; Hort. Ciiffbrt. p. iit.

Dd
II. Deel. xii. Stub.



Zesmannige Lelie*

V. Hierom is 't zeer zonderling , dat L i n

n

^ o§

/^^fff
^* ^eeze j zo wel als de volgeode, koo zeggen

Hoofd- ^^^^^ natuurjyke Groeiplaats te hebben io Li-

STUK, ma, de Hoafdltad van Pero (*).

Gemeenlyk werdc dezelve Ligtu geheten ,

zegt F E ü j L L é E. De Wortel boort fchuins

in den Grond , xynde rond , eien vierde Duims

dik, ais in Leedjes verdeeld, met eenigeHaair-

vezeltjes oan ieder Lid. De Steng verheft zig,

in de zelfde flreek, tot ceo Voet hoekte, zyn-

de rond , bruiDachtig rood , bezet met Lancer-

vormige Blaadjes en met zes of zeven aan \

end gekroond. Hier tu&fchen fchiecen even zo

veele Bloemtakjes uit , ieder verfcheide Bloem-

fteeltjes draagende; 't welk een fierlyk Kroon»

tje maakt. Zy zyn getopt met een langwerpig

Vrugtbeginzel , dat geribd is en een fchoon roo-

de Lelieachiige Bloem dréagt , in zes Blaad-

fts verdeeld
,

gelyk de voorgaande. Twee
derzelven , die fmaller en puntiger zyn dan de

anderen j hebbed witte Streepen* De langte der

Bloem was omtrent anderhalf Duim. Hy had£

'er geen ryp Zaadhuisje van gezien.

(*/ ?an de voorïge had ik nog kannen goedmaaken , dat

zyn Ed. zeg^t : habitat in Peru et Lima : doch ven dceze

twee te zeggen, hAkitct in Lima ^ komt my geheel onge-

lymd voor Hnd zyn Ed. gctegd hantat in Peru ; dan zou

ik denken , dat hy *£ Ryk \?<n ChiJi vuor een gedeelte vdo

Pes-a mo£t houdcii .' muar nu vind ik voos zyn zeggen geeis

vetlGhoonmg,
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(3) Alftrbeiïieria mt een windeMê Stehg, ^.

ïn de fchuinte van een Gebergte, in \ RykfjooFD*
van Chili , vondt gezegde Pater ook deeze , stuk:!

aldaar Salfilla genoemd , als welker Wortel ^
nr.

gelyk die der Salfaparilla en tot de zelfdcrl^///^^^

Kwaaien, door de Ingezetenen des Laftds ge- ^g^'"^"*****

bruikt wordt. Dezelve is , zegt hy , met een

donkeren Bast bekleed , van binnen wit j Hou-

tig en dringt zeer fchuins in den Grond, Zy
heeft een dunne Steeg , welke zig op de ge-

woone manier der klimmende Planten , dat is

van de flinker naar de regter Hand , om de

Stammen of Takken van *t Geboomte windt (*).

In zyne Afbeelding was het, door éi omkee-

ring van den Plaatfnyder , dat veel gebeurt ,

Verkeerd vertoonde, De Bladen ^ overhorks aan

de Steng groeijende, warea zeer fpits Eyrond^

öchtig, drie Duimen lang en OiHtrent een half

Duim breed , met een ^kort Steekje, glad en

fchoon groen. Aan 't end kwam ook een Kroon-

tje , van roode Bloemen, in zesfen zeer on-

gelyk verdeeld (f), „ Be-

(3) Aljïroemetid Caulé voIii')ili. Hemetocallis fcandens

i^loribus purpureis. Feuïll Feruv M, p. 713. T. 6.

(''') Dat is met dé Zon om ,
gcïyk men gemecnlyk 2egt.

Hy hadt \itt tegendfel roaar in ëene Pealdraagende Plant

gttzien: maar *£ is zeker, dat men sn de Klokjes. Winde

(CoHvolvülus) zo wel als in de Tuikfe Boanen (Phafeolut)

en verfcHcide anderen j eene wrndirtg tegtn de Zón cp waar-

neemt, Vid. PhiL Botan p. 39.

(f; 't Is zonderling , dat hy de Bloemen va» alle deeze

Dd 4 dïic

il, pfi£L« UU Stuk,



410 Zesmanniüe Lelie-

V. ,, Behalve 't gemelde gebruik dat de indt-
Afdeel,

^^ aanen van deeze Plant maakten , bedienden

HoGFD- ,> zy zig ook daar van tegen Maagpynenjlaa-

STUK. jj tende dezelve, êéne nagt lang, koud in ge-

5, meen Water trekken , en dan hetzelve nee-

5, mende voor hunnen gewoonen Drank.'*

Hemerocall is. Dagfchoon.

Dit Gefiagt onderfchcidc zig door eene Klok-

vormige Bloem , nïct een Rolrond Pypje en af-

geboogece Meeldraadjes. Het bevat de Lelies

Jffodillen van den beroemden Tournefort,
dus, wegens de Lelieachtige Bloem en Affb-

dilachtige Wortelen, reeds voor hem geroemd.

L I N N iïi u s dien naam , als famengefteld , ver-

werpende , geeft 'er deezen > welke Dagfchoon

betekent , aan , om dat de Bloemen vroeg open

gaan en wederom vroeg verwelken , op den

zelfden Dag. Hier van zyn bekend de twee

volgende Soorten*

^•^^^_ (i) Dagfchoon met geele Bloemen.

sallis fl&'

Geele.
drie Soorten in 't Franfch rood of roodachtig fröö^w) en wel

in de tweede d'un beau rouge , dat is fdioon rood , in de

eerffe Karmozyn -rood (d'un beau rouge cramoiji noemt, en

In 't Latyn paarfch of paarfchachrig.

(i) Hemerocallls CorolÜs flwis. Sy/I> Nat, XII. Gen. 429.

Veg. Xlll. Gen. 433. p. 179. Hemerocallis Scapo Ramo(b
Cor. n^onopetalU. //. Upi. 88. Gouan Montp. igz. Hem.
Rad. tuberofê &c. H. Cl'f» 128. R, Lugd^. 26, Gmel.

I

i
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Deeze, die in 'c OodeDrykfe , in Hongarie V,

CD in Siberië , wild groeit op drasfe , vetce Gron- jjj^^^*

den, is een gemcene overblyvende en fierlykcHooFo-

BloemplaDc in de Tuisen van ons WereldsdeeU^^'^'K.

Ook is zy in Switzerland , en in de Bosfchen

by Idria , aao de Adriatifclje Zee , waargeno-

men. Men hceftze Lelie -AfFodil genoemd of

geele Lelie , om dat de Bloemen hyna de fi-

guur en Reuk hebben van de gewoone Witte

Leliën. Hierom noemde Dodo Neus deeze

Plant, Lelie zonder Bol ; want de Wortel is,

gelyk ik gemeld heb , a's die der AfFodillen.

In 't Franfch noemt menze ook Belle de Jour

dat is Dagfchoon , naar den Griekfchen naam

Hemerocallis , welke aan dit Kruid door de Ou-

den zou gegeven zynf*): hoewel anderen dien

op fommige Leliën toepaslen , gelyk wy gezien

hebben. De Engelfchen noemenze , om de

zelfde reden, Day- Lilly i dat is Dag -Lelie.

Uit den Stoel der Wortelen, die een Knob* '

belige Tros uitmaaken , van buiten geel zynde,

van binnen wit en zoec van Smaak , gcefc het

een

5i>. I. p 37. Lilio- Asphodelus luteo Flore. Clus. Hi/i. I»

p» 137. Liliasphodelus luteus- Pann» T. 344.. Lob. Ie. 91.

Lilium lureinn Asphodeli radice. C. B. Pin go^ Liüiitn

non bur3oimn. DoD. Fempt. zo4% ^^ Lilio- Asphodelus lu-

teus niin«r. Tot'RNF. Injl, 3J4.

() Liliasphodeluoi nonnulii appellant , nonnulli Liliaj^i-

ncm, plericjue Liliaftrura : Veteres autcm Heraerocallida di-

3|.ei:unt. Dod loc cit»

D d 3
II. D&Kl" ^n* STUKt



4^2 Zësmammi^e L{:lie

^* een F,ebeel Bos vaa lange gekielde Degenvof-

111. ï^^gG Bladen , donker groen van Kleur , waar

pooFD* tusfclien dunne ronde Stengels , van meer dan
§?W?» ^Q^ £jje lang , aan 't end gekroond met Takkir

ge JBlcemiteelen , waar cp Blocmea van ge-

zegde figuur en fchoon geel. De Zaadhuisjes,

j^ynde dikke driekantige Haauwen, bevatten eeu

rond zwart Zaad.

Een aanmcFkelyk gebruik maaken de Tartaa-

ren, in de Ooltelyke deelen van Siberië, van

de.eze Plant. De Bladen , verdroogd zynde ,

wryven zy tusfchen de Handen , en van de over-

blyvende Vezels weeven zy zekere Klee-

den, dlc haar, onder de Beeften - Vagten , tot

een foort van Linnen verdrekken. Hier van

hebben deeze Bladen , by de Rusfen, ook eea

byzonderen iiaam.

II. (i) Drgfchoon met Jwogrocde Bloemen,

'iooae/ Behalve de Kleur en grootte der Bloem ,

fcbynt dcezc oi k da^^r in van de voorgaande^

volgens G M E L ï N , te verfchillen , dat de

Slippen ^tï Bloem als twee ryën maaken, LiN-

N^j s vondc buütn 't gemelde geen verfchil ,

dan dat dceze grootcr is en wat laater, naa-

meat-

fa) HemêroealUs CoroJlfs m'vis, Lilio- Asphodelus puni-

ceus. Clis Hi/l. I. p. IJ7. Liliura rubruixi Asph. radice. C.

$. Pin. 80. Liriosphodelus phcenjccus. Lob Ie, 53, Lil. non

Bulb. obfolete colore rubens» Dao. Pmpt* flo^. GARip^

fnv. p, :^8ó, T. <?i^ .
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iïientlyk in de Nazomer, bloeit. Zy b m de "V^

Veiden , omftreeks Pouriéres in Provence,door ^^'^^^^*

den Koninglyken Hoogleeraar F o u q u e ge« Hoofd-
vondee en door GarideI/L afgebeeld. Ins^^Xf

Switzerland , tusfchen les Posfes en Fenalet,

fchyFit ay ook waargenomen te zyn. Sommi*

gen Hellen de Kleur fiets- , anderen hoog-,

anderen Oranje rood. De Bloem i^ van niet

langer duuring dan die der geele. Onze Rid-

der heeftze uit China afkomüig gerekend.

Hier volgen, in het Samenflel van Ltn-
N^ ü s , ecnige Geflagten , met eene geheel ver-

fchillende gedake van Bloem- en Vrugtmaaking,

gelyk de Acorus ^ Ormiium en Calamuso^Rot-

ting-Riet , reeds onder de Kruiden befchre -

ven 5 dan de Juncits of Biezen , nog ond r c^e

Grasplanten te befchryven ; voorts de Achras
,

Frinos , Burfera , Capura onder de Boomen ;

(1q Berberis f Loranthus^ Hillia onder de Hees-

ters en anderen onder de Kruiden voorgefteld

:

waar mede de Rang der Eenwyvigen t' n einde

loopt. Maar tot denzelven behoort nog een

nieuw Geflagt.

By gelegenheid , naamclyk , dat een Kaapfe

Bolplant , welke de vermaarde Heer Thun-
n§;8Gnaar zynen Reisgenoot in Afrika, den

Eögeirchen Heer i\l a s s o n (*), benoeinci heefr,

te-

ef') zie het Dsgverhaal der Reizen van dien Heer, van da

Kaap Nooidwaards , in de jaareii 177a , 73 , 74 , in het VI.

Dd 4 .
^^^ts

II. DSEL. XII. STUK.



4^4 Zesmakkïge Lelie^

V. tegenwoordig, nu ik dit fcbryve, in *t middett:
Afdeel. ^^^ December des jaars 1779, andermaal bloe'H

HooFD^ de, hadt deKrudkundige Hortalaous , de Heer
ITui* Storm, de goedheid, van my daar van twee-

JBloemen mede te dee^en , die ik om de zeld-

zaamheid hier, in Fig, i, op Pl, LXXXV^heb-,

m *t koper doen brengen» Ik zal derhalve ook

een kort woord zeggen van deeze Plant^

M A s s o N I A«.

De Kenmerken zullen zyn, een Klokvormige:

Bloem , die in zesfen gedeeld is, mee omge--

boogen Slippen en inwaards gekromde MceU
draadjes.

De eenigfle Soort , misfchi<in , daar van toi.

I, heden bekend (i), geeft uit haare Bol of VVor-

^asfoMiA (gi ^^QQ Bladen , die tegeoover elkander vlak.

'^eergVop den Grond leggen, zynde vaa ovaalachtige

^/lxxxv fig""^ ^" donker groen. Zy geiykcn veel naor

FiS' !• de Bladen van dea HaimaDthüs , zo als die

zyn na 't vergaan vaa de ijloem. üicr tus»

fchen konu een ronde Knop te voorfchyn van

een halven Vui^t groot ^ die aan den omtrek

bezet is met Bloemen ^ welke zig vervolgens

over de geheele rondte uitfpreiden. Een dee-

zer Eloernen vertoont zig by c, alwaar men

(ie gedaante ziet van bet onderftuk, dat vrit-.

aqb»

Deei.S n. StüXC d&x HedeHdaaeJeèeVaderlatjd/cèe LettereeJ}r^n%

]



OF Bolplantin. 425

achtjg is en van de omgeflagen Slippen, die V»

groenachtig zyo. De holte van de Bloem ver- ^^^Y"^*
ftrekt voor Honigbakje , als zynde met eeo h-l-HaoD*
der , zoet, Vogt gevuld: welks rand in *tron-8TüK.

de gekroond is met zes taamelyk dikke Rooze-
kleurige Meeldraadjes , binnen waards gekromd

en op 't end langwerpige Meelknopjes hebben-

de» Op d^n bodem van hec Honigbakje zit een

EyroLd Vrugtbeginzel , met een Roozekieurigea

Styl , die zig tot de hoQgre der Meeldiaadjns

verheft , hebbende een naauwlyks blykbaaren

Stempel , als io de geopende Bloem by b zeer

duidelyk zig vertoont»

Nu gaa ik over tot den Rang der Driewy-

yigen onder de Zesmannigen , alwaar eersc

voorkomt het Geflagc van

Melanthïüm.

Welks naam 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 bevac de

volgende Soorten , die naar de plaats der af-

Jiomst onderfcheiden zyn»

(I) Me-

(*jZle II. Deels IX. Stük, bladz. 176,

Dd 5
II. DS£L. XII. $TUK.
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V. (ï) Mclanthium v^st gsmgelde Blosmhlaadjes.

Hoofd- Dit Kruid , welk Plükenet als met de

STüE* AfFodillen naverwant aanmerkte , hadc Tak-

jJelaK' ^^S^ Stengen en fletfe Bloemen naar die vaa

thium rir- *c Vogclmelk gelykende. Zyne Afbeelding ver-

vTrginirch. t<^°^^ hetzelve in een fraaije gedaante. Men
vindt het by Clayton genoemd, Nigella

met eene flets gecle Bloem en Grasachiige

Bladen. Flet is, volgens de befchryving van

wylen den Oeer Growovius , een Plant

van één , twee Voeten of hooger, met een

roede Stengel als een Halm en Bladen als van

Koorn, overlangs geribd? dun en flap. Op den

top is de Stengel, zegt hy, gepluimd met on»

telbaare Bloemen , doch allen Vrouwelyk zyn-

de, dat is j zonder Meeldraadjes. Hierom vraagt

de Ridder, of het ook tot de Twcchuizigen

behoore.

Een fraaije Afbeelding van deeye Sjort

,

door den beroemden E h r e t getekend , vindt

men in 'c Werk van den Keizerlyken Lyf-

Arts, Trew, in welke niet alleen de Bloe-

men met Meeldraadjes maar ook in 't midden

van

(i) MeUnthium Fetalis Unguiculatis. Syji, NaWni. Gen.

449. J^eg^ Xllï. Gen. 454- pag. 287. Gron. Virg II. p,

55. Melanth. Fel. Linearibus integerrim^s longisfirais. Gron.

. Virg. i. p. 59- Asphodeio affinis Jloridana , Ramofo Cau-

Ie, Flor. Otnithagoli obfoletis. Flue. Amilth. 40. T. 434.

f. 8. TREW. Ehnt^ T. 81.
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van ieder Blaadje met een aanig Honigbakje V'.

zyn voorzien (V* ^'^[^^

Hoofd*
(2) Melanthium met mg^nagelde Bloemhlaad^nxi^^

Melati.'

Op verfcheide plaatfen, in Siberië, \s deezeLrw*'

waargenomen, wier Bloemblaadjes, in verge^^^^^"^^^*-'^'*

lykiüg met de anderen, ongcnage'd zyn (f).

Gmel ï n noemt liet Kruid Ornithogalum , om dat

het , wat de Bloemen aaogait ^ ook vee! naar

't Vogelmelkgelykt, 't Heeft een langwerpig Bol-

letje dat Grasachtige Blaadjes , van een Span,

of een Voet lang , uitgeeft en een duo Sten^

getje , dikwils twee Voeten lang , fomtysis

roodachtig. Dit is, in de bovenlte helft, Aairs*-

wyze bezet met Bloempjes , zo aan de Stengel

als zydelings. Dezelven zyn zesbladig, uit den

groenen witachtig, en hebben de Mecldraadjes

van onderen breed, allengs verfmallendeen de

Meelknopjes taamelyk groot, in 't eerst paarfch-

achtig. Zy komen voort ter plaatfe daar het

Bloemblaadje is aangegroeid aan 't Honigbakje:

doch geenszins uit de verlangde Nagelen der

Blopm ,

(*} Trew Ehret. T. 81.

(z) Mela.*ithium Pejalis fesClibus. Am* Acad. II. p. 349,

T. II. Ornithogalum Spiets Flor longtsHmis Ramofis. GmEL»

SiK I. p. 45» T. «
(f) De Nagel (Un^uis) is du langwerpige Steelachtige

gedeelte , waat mede d» Blcetnblaadjes in den Stoel of Kel|e

?yn ingeplant.

Ih DVLU XII« STUK«
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V.^ Bloem , alzo dezelve geen Nagels heeft : ten

^^fn^^'ware men de Honigbakjes daar voor neemen

Hoo/d- niogt. Ondertusfchen zweemt dit Kruid naar

STUK. 't gedagte Virginifche , in Gellake, zeer. De
Vrugc beftaat uit ^rie famengevoegde Scheed-

jes.

lil. (3) Melanthium metgejiippelde Bloemen en Huih-
Meiüii'

aclitige Bladen.
tktum Ca* • rt

fen/e.

ïcaaps» De befchryving , welke ik van dit Kaapfe

Plantje vind , is als volgt. Een geheel eenvou-

dige Steng , van een Handbreed hoogte. Lar-

cetvormige Bladen, die omvattende, doorboord

of Huikachtig zyn , of onder Scheedig, met

de Scheede opwaards uitgebreid. Vier zodani-

gen aan de Steng , het hovende en onderfte

kleinst. Een Tros aan 't end. Ovaale Bloem-»

blaadjes , eenigermaate genageld , en geftippeld.

De Meeldraadjes byna in den Stoel ingeplant.

Drie Stylen.

IV. (i) Melanthium met Liniaal» Lancetvormige

jndicum. Bloemblaadjes en Liniaak Bladen.
Oostin-

^Ifch.

By Tranquebar vv-as deeze door den Heer Koe-

NiG gevonden. Het Kruid , dat de GeftaJte

van

(3) Melanthium Petalis pundatis, Folüs ciicullatis. Am,

Acai. VI. Afr. 12.

(4] MtUnthium Fetalis Lineari • Lsnceolaiis , Fol. Linea««

bus. Mant. 426,
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van het Geele Vogelrnelk heefc, komt uiteen W
Bolwortel voort. De Steng is ook eenvoudig,

^^^i^^*
een Handbreed hoog , regtopftaande , glad , Hoofd-

met drie Liniaale Bladen , die langer zyn , be- stuk.

groeid, Aan *c end komen doorgaans twee

Bloemfteekjes , het eene één- , het andere twee-

bloemig; met twee korter breeder Blaadjes by

de Bloemen. De Bloemblaadjes , fmal Lancet-

vormig , zyn donker paarfch , met de Meel-

draadjes en Stamper korter: het Zaadhuisje is

driekantig , effen , van grootte als een KofFy-

Boon.

(5^ Melanthium met de Bloemblaadjes van n
binnen Jamengegroeid en cmgeboogen; de tii^^spi

Bladen ge/pitst en onigekromd. eaium,

Deeze Soorc heeft onze Hoogleeraar, N. L. lxxxv'
B ü R M A N N ü s , by dit Geflagt gevoegd , doch ^ig* 2*.

geeft daar van geen nadere befchryving. Ik

heb by den Leidfen Hoogleeraar , D. van
Ro Y E N , onlangs op dien naam de zelfde Planc

gevonden , welke voor twee Jaaren by my
uit Kaapfe Bolletjes , die ik toen ontvangen

had, gebloeid heeft, en welke ik nog gedroogd

bewaar» Onder myne van de Kaap overgezon-

den Planten heb ik 'er twee Exemplaarea

van ; het eene , gelyk het voorgemelde , dac

by

(5) Melanthium Petalis interne concretis reflexlj , Foüis

icuminatis recurvis. BüRM. Prodr, 11.

I!»Di.EL, XII. Stuk.
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V. by my in een Pot bloeide , zeer donker paarfeh
AFDEEi.

g^ i^yp^ zwart van Kleur , het andere met wit*

Hoofd- te BloemeUi ^^an het eerfte gaat in Fig. n ,

STUK* Plaat LXXXV,de Afoedding Levensgroot-

te, hier nevens.

De meergemelde Heer THUKBERG,dat
I Exemplaar by my diende, verzekerde my^ dat

de Ridder LiKNiÉus die Plant elders als

een nieuw Gefl/jgt , onderden naam van Sparr-^

MANWiA^ naar den vlycigen reizenden Botanist

deezes naams , hadt voorgemeld- Ik heb het

,

tot nog toe i ner2;cnvS kunnen vinden , en der-

halve breng ik ze hier onuer den opgegeven

Soortnaam , als een Soort van MelaoEhium ,

.., naar welk Geflagt zy veel gelykh
^ De Bloemblaadjes ^ immers, in figuur naar

die der voorgaande Oostiiidifche EWeemende,

doch Sleufachtig hol , geeven , als *t ware > uit

hunne Nagels , welke famengegroeid zyn , ieder

een Meeldraadje ; gelyk men in de eenmaal

vergroote Blnem ^ by (^, dui:^elyk ziet, wier

gëele Meelknopjes op de zwartachtige Kleur

der Bloemen zeer , en byna eveneens als in

het Witie Nie^kmïd , affteeken. Dit maakte

myn bloeijend Plantjis zeer fraay en het gedroog-

de, dat zyne Kleur behoudt, nog niet onaartig^

Maar het byzonderfte is , dat deeze Bloemen

,

%Q veel ik 'er heb kunnen onderzoeken, geheel

van Vrouwelyke deelen onrbloot zyn. Die van

myn Exemplaar met witrchtiae Bloemen , ia

Êegendeel ; zo veel kleiner, dac men eenc der-

zd-



ze!ven, by fl,vyfmaal in Afmectingen vergrcrot V.

ziet, hebben allen een Vrugtbeginzel, met Styl- ^^^^^^^^^

tjes^ wier getal fomtyds drie oFook vyf of zes boofd*

en meer is; fchyneude dit , zo wel als 't getal srot.

der Meeldraadjes , af te hangen van 't getal der

Bloemblaadjes of Slippen , die ik hier vyf ,

zes of zeven , bevonden heb. Ondertusfchen

heeft dit laatfte de zelfde Geilake a's het an-

dere : zo dat dit Plantje ook tot de Klasie der

Tweehuizigen of Veelwyvigea zou fchynen te

behooren»

T R I L L I Ü M.

Een driebladige Kelk en een driebïadige

Bloem onderfcheidt dit Geilagt , welks Vrugt

is een driehokkige Bezie. Daar toe behoorcn

de volgende Noord -Amerikaanfche Planten.

(i) Trillium met een gejteelde knikkende
y.

Bloem.
'^"^*^''*'»

cernuuvi.

In Karolina heeft deeze haare Groeiplaats,

zynde een Kruid met een Knolligen Wortel

,

die twee of drie Sceelen uitgeeft van ongevaar

een S]pan lahgte , volgens GATfisEY, op 't

(i) Trillium Floie Peduncuhto cêrnuo. Syj2^ Nat, XU,
Gen* 451. f^eg. SUL Gen. 456. p. as;* Paris FoL ternis

Blore PedancuUto nutante. COld. Nomh, 81. Solawum tri»

phyllam, Flora hexapetalö Carneo. CATBSB CareL l, p 4?^

S£LI6M. Vog, I. Bana. Pi. 90.

EI« P££I.. tlU S7UX.
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V. end van welken altoos drie Bladen groeijen,
Afokel.

gjj ^J^. derzelver midden komt , zegt hy , een

Hoofd- zesbladige Vleefchkleurige Bloem voort, met

STUK. OQgelyke Meeldraadjes. Het Zaadhuisje is

rond en in een Kelk van drie omgeboogcn

Blaadjes gevat,

TI. (2) Tritium met esn gefteelde opgeregte
Triilium Wrprt

Opgeicgt.

Niet alleen in Virginie, maar ook in Kana*

da en 7e]fs in Braiil , dat tot Zuid* Amerika

behoort , fchynt dit Kruid te huisvesten , dat

men , gelyk het voorige, tot de Nagtfchade

betrokken beeft gehad. Vorens CoRNtJTi
beefc bet ook een Boïworrel, die een Sten-

gecje uitgeeft van een Voet langte , dat oni«

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 beflaat die

korter en drie donker paarfche, v^elke langer

zyn. In 'c midden groeit een klein Appeltje

of Bezie , byna gelyk in de gewoone Nagt-

fchade, zwart van Kleur, met fyn Zaad. Het
Brafiliaanfche , dat Baühinüs befchryft,

fchynt hiervan aanmerkelyk te verfchiilen»

f3)

{z} Triilium Flore Pedunculato erecbo. tsth Pol. ternis

&c. Am. Acad. I. p. 154. Solanurn triphyllam Braf^lianutn.

C. B. Pin» 167. Prodr. 91. Solanum triphyilutn Canadenfè,

CORN. Canad. I6ö. T. 167. MoaiS. Hijl, ill. p. 532» S. IJ.

T. 3. f. 7.
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(3J Trilliöm met een ongefieelde opgeregte V»*

Blo&m. ^^
ni.^'

„ . , . ,.. .
H00FD5

Een zeer aanig Plantje , dat m Virgmie ensTUK.

Karoïina vry gemeen is, maakt deeze uit. Het iiï.

, 1/. TT 1- f Triïlium

heeft ongevaar een half Voet hoogte , en be- /ei/üu

ftaat üit een enkel Steeltje, dat aan 't «nddrie^g^Jf^*'

groote groene Bladen heeft; waar tusfchen in 't

midden een Bloem voortkomt , met drie ovet-

endflaande lange paarfche en drie nederleggen*

<ie <^f omgeboogene groene Bladen , welke voor

Kelk verftrekken.

De Wortel is knobbelig en geftreept van

dit Plantje , zegt de Heer C L a yt o n , die

van eene Verfcheidenheid daar van gewag maakt,

door wylen den Heer Gronoviüs genoemd

;

Triilium met drie byna Eyronde (lompe Bladen

,

een ongefteelde , opgeregte, eenzaame Bloem,

welke de helft kleiner dan de Bladen is. Deeze

fchynt , inderdaad, zeer weinig, dan in Kleur,

ie verfchillen. De Bloem, naamelyk, was wit

en welriekende.

COLCHICUM.

Dit Gefiagt heeft een Bloemfcheede. De
Bloem

(3) Triilium Florc fèsfiH ere^o» Cropï. Virg. II. p. ss,

Sobnudi Vitginianum triphylliim 8fc. Fltik. Mm. 352» T,

iii« f. 6. Solanum tnphyl!« Florc hexipetalo *:c# CATE8B4

Car, L p, jo^T. jo. Seligm. l^og^ I» jBand. T* lOö»

Ee
IZ* DEEL* XII. STUK.
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V. Bloem is zcsdeelig en haar Pypje komt uit dcrï
'AiPEÈL.

^Qj-^ei Yooi-t, Het Zaadhuisje beftaac uit drie

Hoofd- famengevoegde opgeblazene Hokjes. Hier ko-

$TüK* juen de drie volgende , Europifche Soorten , in

voor.

\' (O Colcbicum met platte Lancetvormige op^

jiutamnaie. fiaaude Bidden,
Laatbloei-

Zo vreemd als de voorgaanden , zo bekerd

is dit Kruidje onder den naam van Colchicumy

den Griekfchen Colchicon naboorzende , welke

daar aan gegeven was , om dat het veel op 'c

Eiland Colchos groeide. Het komt zo wel m
Engeland en Ooftenryk , als in de Zuidelyke

ëieelen van Europa , op Velden en A1<kers voort,

In Karniolie is het op de Velden , na h afmaai-

jen van het Hooy , een zeer gemeen Plantje,

de voorlooper van den Herfst, zegt Doktor

ScopoLi, die het aldus befchryfL (*).

„ Een geelachtig , langwerpig gefpitst Bol-

,j letje , ontvangt in zyne gefleufde holte een

(i) Colchtcum Foliis planis Lanceolatis ere(ais. Syji. Nat,

II. Gen. 45^»/^^^. XJII. Gen. 457. p. 287. ^. Ciif. 140.

Ups, 90. R. Lugdh* 41. GOUAN Mensp^ I8p. COEHMi

Lips, 19. FABR. Helmfi. 13. Colchicum commune. C. B.

.Pm* 67. TOüRNï, Inji, 348. T. |8i , 38i. Colchicum.

DOD. Tempu 460. Colch. f. Strangulatotium Epbemerum

Crocifolium. Lob. U, 143* ^^ Colchicum Floie pleno. C.

B. Pin. 67.

{*) Fkr, Carnigi. p, iip*
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ji geworteld Pylaartje , dat twee Bloemen V.

„ draagt. Decze hebben een half rolrond ^^f^^^-*

39 Pypje uit twee Vliezen beftaande , waar Hoofd-

,, van het buiten fte de • groote Süppcn der stuk.

„ Bloem, het binnende de kleine voortbrengt. ^<'^**'^«wi*

j) Tusfchen dat Pylaartje en den voet van 't

j, Pypje legt het Vrugtbeginzel , dat llegts in

5> 't volgende Jaar een Doosje maakt, in het

,, dorre gefcheurdeen vervvyde Pypje der Bloem

,, beflooten en bevrugt met veele witte rond-

>, achtige Zaaden."

De beroemde Heer Haller, die het een

weinig omflandiger waargenomen heeft , be-

fchryft het (*J als volgt, „ Een Bolronde,

„ Vleezige , Scheedige Wortel , aan de eene

j, zyde verhevenrond , aan de andere plat , ca

„ aldaar uit een Sleuf een nieuwen Stengel

„ uitgeevende , brengt in de Herfst de Vrugt

,

3, met de beginzels der Bladen, onder de Aar-

5, de voort. Na dien tyd en even zo in 'c

5, Voorjaar , in de Vcrfcheidenheid B , komt

„ 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

5, paarfche Bloemblaadjes» In 't naaftö Voor-

5, jaar , (of omftreeks de Maand Juny in de

3, gezegde Verfcheidenheid ,) volgen Bladen ,

„ die Lelieachtig , zeer groot , Eyrond Lan-

3> eet-

(*) Helv. incbtat» H, p, 125,

Ee 2

II. DEEL. XII» STUK,
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V; „ cetvormig zyn , bevattende de ongefteelde

Hoofd- De gezegde Verfcheidenheid is het Foor-*

STUK. jaars' Colchicum^ „ dat by Roche, (^zegc zyQ
^olehicumn^^ Ed.) in de Velden omftreeks Rennaz, over-

,, vloedig is , groeijende ook by Zurich en

„ Dyon. Dit brengt insgelyks de Bloem een

„ weinig voor de Bladea voort , welken te ge«

„ lyk met de Bloem overblyven. De Bladen

^, zyn niet Liniaal, noch uitgebreid, maar zo

,, wel als de Bloemblaadjes een weinig fmaller

55 dan in het andere."

Zyn Ed» hadt de Bloemen aldus befchree-

ven. „ Een Pypje ^ uit den Wortel zelf ge-

3, boeren , lang zonder weergaa , zeer naauw

„ en vervolgens in drie grootere, drie kleine-

„ re, famenluikende , ovaale Slippen verdeeld..

3, ZesVieeldraadjes, uit het onderfte derBloem-

j, blaadjes ,
['t welk de gezegde Slippen zyn,]

3, fpruitende. Drie Stylen , ook buitenfpoo*

,5 rig lang. Draadachtig , uitloopende in krom-

„ me Haakjes. Een groote, Eyronde, drie-

5, bokkige, veelzaadige Vrugt,"

Men behoefc flegts de aangehaalde Plaaten

van T o ü R 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 Plant , welke ook gemakkelyk des

Winters , tot onderzoek , zyn te bekomen» 't Is

naamelyk , bekend , hoe deeze Bloemen des

Winters , zelfs buiten den Grond , uit de Bol-

le-
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letjes voortkomen. Dus vindt mecze doorgaans v;

by de Bloemisten en op de Markt te koop. -^^j^j^^^'

Men heeft 'er aanmerkelyke Verfcheidenheden Hoofd»

van, zo ten aanzien van de breeder of fmaUcr'^us.

en ook bonte , Zilver- of Goudkleurig geftreep-
^«^^^'''^«'«*

te Bladen , als ten opzigt van <ie Kleur der

Bloemen, die, met veel veranderingen, van 't

witte in het bleek en bruin paarfche fpeelen,

als ook geflreept
,
gevlamd en dubbeld of vol-

bladig voorkomen. Men heeftze ook met veel

Bloemen op één Stengel en geel van Kleur (*).

De geflalte van de Bloem zweemt zo zeer

tiaar de Crocus, dat menzCjop fommigeplaat-

fen, Wilde of Veld -Saffraan noemt, gelyk in

Engeland en Italië. De Duitfchers heetenze

Zeitlüfin of Wiefenzeitlofen , dat is Tydelo'zen-^

een benaaming , welke by ons aan de Naakte

Juffertjes of ook aan de wilde geele Narcisfen

gegeven wordt * , om dat zy zo vroeg in 't ,
* zie

Jaar en dus buiten den gewoonen Bloeicyd, voor-^'^^^*'^^'

komen ; even of zy de Tydrekening misten.

Met meer regt mag die naam dan op de Colchi-

cums worden toegepast, als welke doorgaans

midden in de Winter bloeijen. De Franfchen

geeven 'er den naam aan van Tue - Chien , of

Mort au Chien ^ dat is Hondsdood : welke voor "

een geheel ander flag van Planten , doch om
de

(*; Vid. LOB, /?. 144» A^ ^*^*-*-° ï Co'chtcum candidum

Fannonicyiai polyanthon Clulii & Colchicuin luteum. p. i'{7^

item TABtRNEM.ONT. Herb. 33 !•

Ee 3
II Deel» Xllt Stuk»
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V. de zelfde reden , gebruiklyk is (^) ; dat 'er

Arrjijsï^» naamelyk cene verworgende kragt aan toege-

HooFD' fchreeven wordt.

STUK. _De Reuk is walgelyk en van het veel eeten

cMcum,
^^gj. fioemen was een Kalf geflorven, dat de

Maag zeer gezwollen en hard en de Bloedva-

ten van dat Ingewand met zwart Bloed opge-

vuld hadt, fchryft Doktor Scopoli. Men
verhaalt zulks , ten opzïgte der Wortelen , ook

van andere Dieren, Men heeft, in Engeland,

met Honden daarvan de proef genomen. Door

twee Oneen der Bolletjes op te eeten, wierdc

een Hond blind , en van een half Loot flierf

en ander , met geweldig braaken en afgaan.

Men vondt de Maag , in dit Dier , zeer Tarnen

getrokken en ontdoken , de Darmen vernaauwd ,

met harde Vuiligheid opgevuld en van derzel.'

ver Vliezen was de Hond, zo boven als onder,

kwyt geraakt (t)-

Ten cpzigt van de Menfchen was het Col-

chicum ook in een zo kwaad gerugt, dat men

het , met Dioscorides, veeleer onder de

Vergiften , dan onder de Geneesmiddelen tel-

de» De verfche Wortel is zo fcherp, dat hy,

gekaauwd zynde , de Tong en het Gehe-

nielte verfchroeit en als gevoelloos maakt, voor

eenige Uuren ; doch , gedroogd zynde , verliest

dezelve byna zyn gehcele kragt (|> Dit heeft

^

'" " /; '; ;
" '

^ ee@(

() zie II» Deels Viu Stuk, bladz, 740, 7^7,

i,\) SToBCK de Coichico.p. 21 , 2i, 23, ^ '

(I) STOaCK. de FuI/aiiUa, p. 5^,
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een byflere t^gecftrydigheid , omtrent deszelfs
Aji-dfei^;

eigenfchappen , onder de Geneeskundigen ver- IIï,

oirzaaku Men leest van geweldige uitwerkin- H^ofd-

gen 5 daar van waargenomen op de Watcrloo !Jf,^*
.

zing en Afgang. De Artrekzels daar van , 'c

zy m^t Water, Wyn of Wyngeest, waren by

uitfleic bitter en fcherp en van het gebruik der

Wortelen, in zei fHandigheid, waren vqrfcheide

Mecfchen geftorven. Anderen verhaalden , dat

men de Wortels eeten kon als Hazelnooten ,

hebbende dergelyken Smaak;

Veel gerugts maakte, voor eenige Jaaren jge-

lyk het Extra&um Cicut^s , zo ook het Oxy-

ml ColchicL De Weener Geneesheer Storck ,

door het beproeven van verfcheide zogenaam-

de Vergiften , ter Geneczing , Wereldkundig (*3,-

zette den Wortel , in 't voorfle van den Zomer

verzameld , op twaalfmaal zo veel Azyn en

maakte van het Aftrekzel, met Honig, een Sy-

roop. Hier van tot zes Drachmen in Kinderen,

tot anderhalf Once in Volwasfen-n eens, of

tot twee Drachmen om de twee Uuren gebruikt

zynde , kreep;en zy daar van, fomtyds, zulk ^

een llerke Waterlooxing, dat zy dagelyks ne-

gen Fond Pis kwyt raakten ; d^Qs zyn Ed. daar

mc«

(*) zie myn breedvoerig en naauwkeurig Eerigt dien

aangaande, teij opzigt van de Dolle Kervel, zo in het II»

I>EELS » Vllï» STUK, deezer Natuuriyh Hi/iorie , bladz. 37

en vervolgens ; als in de Uitgezogte ï^ahandelingen ^q^ VCI»

fcheide plaatfea , aldaar aangehaald»

Ee 4
11, pEEj., xil. Stuk,
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Vi mede verfcheide Waterzu2;tigen genezen had'r.

^^^fj^^*Borstkwaalen waren ook door die Middel weg
Hoofd genomen; weshalve het daar toe, inzonderheid^

STUK. v^anneer men gedag?en op een Borst- Water-
Cö/iAtcftw.^iugt hadt, naarzyn voorbeeld, van andere Ge-

neesheeren ock voorgefchreeven wcrdt. Doch
dit Oxymeel voldeedt , zo min als het zo be-

yugte Exirakt van Dolle Kervel ,, aan de ver-

wagting» Een Poolfch Geneesheer , Cra«
TOCHWYLL genaamd, maakte zelfs de Wor-

tels van Colchicum voor kragteloos uit, heb-

bende van vyf Orjcen van dit Oxymel , op

éénen Dag gebruikt , geen de minde uitwer-

king waargenomen. Het zelfde hadr hier plaats,

en in Engeland heefc men ook de Pisdryvende

Icragt des Wortels fchrifeelyk c'eenemaal ont*

kend.

„ De vermaarde S t o r c k derhalve (zegt de

j, Heer Hall er f*) , van wien ik dit ont*

3, leen,) bekent, dat hy in KarDiolie deWor-

„ tels van het Colchicom onfchadelyk bevon-

„ den beeft , zo dat hy zonder nadeel daar

3^ van een geheel Bolletje kon opeeten , en

,

„ zelf de proef herhaalende^hebik in de Herfst

5, den Wortel zonder eenige Smaak of fcherp-

„beid bevonden. Is misfchien , gelyk Ma-
i> RAJSTA gewaarfchouwd heeft, de Wortel,

«in

(*) Hij}* Stirp. Helv. inchoat. Tom> II. p. ny , ic6»

Het hovenftaande is een kort begrip van zyn Sd. uitvoerig

Bcrigt dien aangaande , kunnende zyne aanhaalingen, waas

by hec van daan hadt, aldaar nagezien woideü:*
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,, in 't Voorjaar zeer bitter , in de Herfst zoet ff)? V.

„ Maar, in de Proeven van anrlerenoniltondc,
^'^ll^^^'

3, op het gebruik van Oolchicum , gelvk ook Ho jfd«

3, MoNRO meldt, een geweldige prikkeling stuk

„ tot en pynlyk Wateren. AnJere Genees- ^''^'*^*^»'»*

3, heeren maakenze zwakker dan de Zee-A-

„ juin : anderen evenwel hebben gezien dac

3, het Oxymel de Pis ilerk afzette , met een

„zeer gewcnfcht g^vol. In de Proefnee-

„ mingen , eindelyk , van Cratochwyll
„ zelf, ftierf een Hond van twee Oneen dee-

3, zer Wortelen met Ontl]:eek!ng van *t Gedarm-

3, te. My koDt het zeel onwaarfchynlyk voor,

„ dat een Hond van twee Wortelen zou fter-

,, ven , en een Me.Ubh 'er vier zon kunden

3, verdraagen : want in 't algemeen kunden de

5, Honden grootcr Giften van Geneesmiddelen

,

,, dan de Menfchen , uitftaan Cl)»"

(2) Colchicum met Liniaale zeer uits:ebreide „ }J*
j,. ,

° Cnlehiium
niaaen* mnnanun.

S aiibladig*

De

ff) LOBEL fchryft dit groote vetfchil aan denLandaait
toe; zie zyn Idruidh^ p. 175.

C4.) Behoudens de achting rin den grooten Halieh vcr-

fchilt het vee! , welk looit van Honden men de Proef op
neeme» Van een Bulhond zal dit laatfte waar zyn ; doch

niet van kleine of Schoothondjes. En of *et in 't voor-

gaande ook een Drukfeil fchuile , dat het twee Drachmen
Wortelen moet zyn ; is my onzeker.

(z) ColchicHitt Bol. Linearibus patentisflmis, LOEFL» Hii^»

Ee 5 i»»

II. Deel, XU, Stük^
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V. De Smalbladigheid onderfcheidt voornaame-
Afdsel.

]yj^ (jjt; Berg-Colchicum , 't welk in Spanje en

PooFD Switzerland valr» Op Heuvels by Salamanc^

sTüK. plikte Clüsuis hetzelve in de Meymaand
Coichicum,^^^ dcD Grond , met een ftevige Stengel, van

een Spnn lacgte , die op den top een driehoe-

kig FeuJtje hadc , met klein, roodachtig, bit-

ter Zaad bevrugt. In Nederland overgebragc,

zegt hy, heeft dezelve, fchooo eeDige Jaaren

gebloeid hebbende , nog geen Zaad voortge-

bragt. Men noemde het aldaar Merenderas en

by fommigen Villorita*

De Bladen vergeleek hy by die der Duitfche

Hyacinthen , drie of vier in getal , een Vinger

lang zyndp en ruim zo breed >, maar donker

groen en glanzig , op den Grond uitgefpreid,

|l3p wordende roodachtig en zuur van Smaak^

Eerst kwam da Bloem te voorfchyn , doch werdt

fchielyk van Bladen gevolgd en als voorrge-

flooten , die den geheelen Winter overbleeven

tot den Zomer toe. De Wortel was EoUig,

niet groot, met veele ros en zwarrachtige Rok-

ken bekleed, van binnen digt, wit, zoet met

eenige fameotrekking.

Overvloedig vondt de Heer Loefling die

Colchicum by Madrit groeijen, 't welk van hec

GemeeEe, zo hy aanmerkte, genoegzaam in

het

19 , 26. Colckicum Montanum anguftifoliutn. C. B. Pin. 68.

Coichjcum Montcnurr^, Cl«js, Hh^, 266* T* lé7, Hiji, I.

p. 2co. Lob. Jc, 145.



o F B o L P L A ^ T E N. 443

het Loof, door de geftalte, kleur en tyd, onder- V.

fcheidqn is; hoewel de Bloemen eveneens zyo /^^^j^^-»

en by achtte het moeielyk te bepaalen , ofHooPo-

het een byzondere Soort dan eece Verfchei-sTur»

denheid ware van de andere» Het bloeit zo

wel in de Herfst als die.

(3) Colchicum met gegolfde uitgefpreide Bla- m.
^„„ Colchicum
^^^^ variega.

turn.

D^ Bladen yan deeze hebben volmaakt dej^j^^^f

gedaante van een Tulp, zegt Linn^us f*).

'^*

Door die uitdrukking , hoe duister ooJc , zal

hy zekerlyk hebben willen zeggen , dat de Bla-

den van deeze Plant naar die der Tulpen zwee-

men. Zy komen ook als zodanig voor by Aio-

RisoN, die door dezelven haar van een ander

Bontbloemig Colchicum , dat vlakke Bladen

heeft , onderfcheidt. Het hier bedoelde , van

't Eiland Chio, zo men wil, afkomdig, geeft

• pok in de Herfst zyne Bloem, die, gelykerwys

fommige Kievitsbloemen, van binnen Ruitswy-

ze gefchakeerd is met zwartachtige Plekjes,

ioopende in 't midden , overlangs , een witte

Streep

fa) Colchicum Fol. Undulatls patentibus. H. Cliff. R.
Lu^db^ 42. Colchicum Chionenfe , Flor. fmWWi^ inftar

tcsfulatis, Fol. undulatis. Moais. Hijl, lï, p. 341. s. 4. T,

3. f. 4. Colchicum variegatunn» CORN. Canai, Colcli. Fritil-

larïcum Chienfe. RAJ. Uiji. 1172,

{^) Folia hujiis faciem exa&te Tulip3e femnt. //*rj, Clij^,

II, DEEïf. XII. SïUK»
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V» Streep daar door heen» Midden in de Bloem ,

11^^*** ^^^^ '^ overige naar die van 't gemeene gely-

HooFD- kende , zyn zes Meeldraadjes met blaauwe

STUK, Knopjes. De Wortel, met rosachtig zwarte
CoUhkum. Rokken omwonden en met Woüigheid voor-

zien 5 is van binnen digt en wit , gelyk in de

andere Soorten. Na het bloeijen komen de

Bladen te voorfchyn , welke donker groen zyn

met gegolfde kanten , als boven is gezegd.

Veelen hebben de Wortels, 't zy van deeze

of van een andere Soort
,
gehouden voor den

Hermodadtyks 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 zy door den Landaart , 'c zy

door het Saizoen
,
plaats heeft , en dat fommigen

derzelven zoet en onfchadelyk zyn. T o ü rn e-

FORT verzekert, dat deHermodaclyli de Wor.

tels zyn van die Soort, welke CasparBaü-
H I N u s genoemd heefc , Colchicum , welk den

gedroogden Wortel wit heeft, Hy hadt dezelve

dikwjls in Klein Afie aangetroffen met Bladen

en Vrugten van Colchicum, „ Men heeft dan

5, de minite reden niet, zegt hy, om te twy
j5 felen of de Hermodaélylen de Wortels van

5, een Soort van Colchicum zyn; alzo ik de

3, Plant , waar van menze afrukt, bevonden

„ heb , overeenkomftig te zyn met het ge-

5, meene Colchicum , door haare Bladen en

5, Vrug.
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„ Vmgten (*) Rauwolf heeft ook in V.

Syrië , by Aleppo , een Soort van Colchi-
Afdeel,

cum, tusfchen de Olyfboomen groeijende, ge-tJooFD-

vonden , by de Ingezetenen Kufam genaamd , stuk,

*t welk de Hermodaftylus zou zyn. Dit wordt

van fommigen voor een Soort van Iris gehou-

den , als boven is aaogemerkt (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, hoeweide geftalte anders veel naar die

der Weegbree gelykt. Het bevat de volgende

Soorten»

(i) Helonias met Lancetvormige geribde Bh' i-

t Helonias
«^»» hullata.

Belbloc-

Wemige.

(*) ToURNF. de la Mau Md. Par. 3717, Tom. I. p»

567 , 168.

(1) Iris tuberofa» bladz» 86.

(i) Helonias Fol. Lanceolatis Nervofïs. Sy/i, Nat^ XII.

Gen. 45 3» f^fg» XIII. Gen* 4^8. p. 287, Helonias Fo!.

Radicalibus Lanceolatis. ^m» Acad. in. p« iz T. ï. f» x.

Ephememm Fhalangoides Virginianum , Flosculis Aureis bul-

latis in Spicam dispofitis. Pluk» Alm, i}5. T* 174, f. 5.

MoBis. Hiji. III. p. 606. S. 15» T. i. f
, I. Veratrum Race»

sno fimplicisfimo , CoroUis patentibus , Staminibus longiod-

btts. MlLL. Je. i8i« T, 272»

IL D&5L. UU Stuk,
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V. Wegens de Bolachtige gedaaate der B'Oe.
Afpfel.

jj^gjj^ jjjg gaiitfch Diet groot zyo, heefc deexe

H'JofD. ^en bynaam, Zy groeit op Moerasfige plaat-

STUK. feo van Penfylvanie, als ook van Nieuw Jer-

iéy, in Noord- Amerika.

De Wortel is Vleezig, en geeft Lancetvor-

mige, Ribbig geftreepte, fpitfe Bladen uit. In

't midden derzeiven ftaat een geheel eenvou-

dige Stengel , die rond is , met eenige Lan-

cetvormige Schubbetjes , wyd van elkander,

aan den voet digter en Eyrond, bekleed. Op
*c end is een Eyronde, paarfchachtige. Bloem-

Aair, met blaauwachtige Meelknopjes»

Hier brengt de Ridder die Plant t'huis, wel-

ke M 1 L L E R genoemd heeft Feratrum , mee

een geheel eenvoudig Bloemtrosje , gaapende

Bloemen en langer Meeldraadjes. De Geftalte,

inderdaad ,
gelykt zeer , doch dat de Bloemen

zig plat open fpreiden , gelyk die Kruidkenner

zegtj wykt ongemeen af van eene Belvormige

figuur. Ook warende Bloemen geenszins Goud-

kleurig ,
gelyk in die van F l o x e n e t , maar

donker -rood en ten decle Mannelyk, ten deele

tweeflagtig: zodat de Plant , volgens Millers

oordeel, billyk, met bec Veratrum, tot een

andere Klasfe moest behooren»

ih (i) Helonias met Borfldige Stenghladen.
helorJas

t/iiphode' Dee*
leidfs.

AfFüdii-

liee, (^) ^^iomas Folüs Caulinis Setaceis» Asphodclus minac

atbus. Plu». Mant. 29, T. 34a. f. 3.
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Deeze, ook in Pen fylvanie groeijende, heeft V.

een geheel enkelde Steng ^ twee Voeten lang ,
^\li^*

ovêrhoeks bezet met Borftelige Bladen, en aan HoofD»

't end getrost met lang gefteeide witte Bloem- ^"^^^^

pjes*

Zeer gelykt decze naar de AiFodil, zegt Li n-

K/Eus , maar heeft drie omgekromde Stylen. Ik

twyfel of de aanhaaling van de kleine witte

Affodil , aic P L u k e n e t , wel regt be-

greepen zy. Immers , bet fchynt my toe ^

dat met die Figuur een andere Plant bedoeld

worde C*) 5 waarfchynlvk de ^Ie' ris Hya-

einthoides, hier voor befchreeven, Katu- Ka-

pel der Malabaaren.

Cs) Helonias met Liniaak Bladen en Takkige nr.

Stengeltjes. minuia.

Zeet klei-

Nevens het Vlek aan de Kaap der Goede

Hope, op Puinige of grof Zandigc plaatfea, is

deeze door den Heer Koenig gevonden, die

men ook in de Upfalfche Tuin gehad heefuBaar

W^ortel is een Kegelachtig Bolletje, van onde-

ren geknot en gerand. De U^ortelbladen Li-

niaal, Vleezig , fpits , langer dan de Stengetjes

of Bloemfteeltjes , welke rond zyn en Takkig,

rast witte Bloempjes , ieder op een Steekje*

Het

{i) Helonias ^oL Lineanbus , ScapisRatnofis«iïf^««.225.

II* Deel. XIU Stuk«
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V. Het Vrugtbeginzel is langwerpig , met drie

Afdeel. Vliezige Styltjes ,
pieramidaal famengevoegd.

HooFD^ Het fcheen een overblyvend Plantje te zyn.

iTüJK, Eer ik dit Hoofdftuk eindig, zal ik hier de

befchryving nog invoegen van een aartig Plant-

je , by my , nu v>f cf zes Jaaren geleeden, uit

Kaapfe Bloembollttjes , die ikgekogthad, ge-

bloeid hebbende en toen door den Heer Phi-
lips naar 't leevcn afgetekend. Het is my
nergens voorgekoraen en dewyl het, fchoon

driemannig, wegens de figuur der Bloem geens-

zins tot de Ixiaas bebooren kan, nrch ook, zo

't my voorkomt , tot eenig ander GeOagt in

de derde Klasfe, zo geef ik 'er den naam aan

van

HoUTTUÏNlA.

De Kenmerken zyn een éénbiadige Klok-

vormige of liever Trechterachtige Bloem, die

in zesfen gedeeM is, met een CylindrifchPyp*

je en drie opftaande Meeldraadjes , de Styl in

drieëu gedeeld.

libüttusnia Aan de eenigfte Soort , my daar van be-

X^pre. kend , kan ik niet gevoeglyker dan den bynaam

^^.F;L^3.^"^^"
Copew/ïx geeven. Men zou mogen denken

of 7y tot een der Sifynrichiay welke door den

vermaarden Comme lyn cp ééne Plaat, uit

den Hortus Medicus alhier , vertoond zyn

,

behooten mogte ; dewyl derzelver Bloemen ook

^it waren , met paarfchachtige Strcepen , gelyk

in
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in de myre ,• maar geen derzelven komt, in V,

andere opzigten , daar mede overeen, en hêi^^^^^^

fchynt my toe , dat dezelven Ixiaas zyn ; tot Hoofd-

welken dit Plantje , als de Bloem niet zes* ^'^^^

bladig noch tot het Pypje toe verdeeld heb-

bende , volgens de Kenmerken van dat Geflagt

geenszins behooren kan. Ook komen de Bloe-

men niet uit dergelyke Scheedjes, maar uiteen

afzorderlyk tweepuntig Kelkje , dat in een Blik-

je gevat is, voort. De Styl is Draadachtig dun,

in drie Stempels verdeeld , en langer dan de

Meeldraadjes , wier dikke langwerpige Knopjes

zig in de vergroote Blo m , by e , duidelyfc

openbaaren. Die aPtckening toen niet hebben-

de, was 't my in de andere voorgeko nen , dat

de Bloera zes Meeldraadjes had en daarom had

ik ze dus lang bewaard: ma^r naderhand heb ik

bevonden , dat die hoog paarfche Streepen , in

't midden van ieder Bloemfl'p, in de Keel der

Bloem, zig als Meeldraadjes verioonden ; doch het

niet waren : zynde die deelen juist in zodanige

vergrooting , ook , op m\ n order, ten naauw-

keuriglte afgetekend. Voor het overige was de

Bbem (geheel wit en , diestyds door andere be-

zigheden verhinderd, heb ik geen nader Waar-

neemingen daar op gedaan. Het Plantje federt

verlcoren hebbende, llrekt de Aftekening alleen

tot onderrigting van de Gellalte ; zynde de hoog-

te omtrent een Voet geweest.

Ff IV.HOOFD»
II, DEEL, XII. SlüK.
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IV.

Hoofd- IV. HOOFDSTUK.
STUK.

Befchryving derM anwyy tcÈ LèLiea c h-

TIGE of B o L P L A N T Ê K , rf^r g^W^TZ,

naameijk , wier Bloemen de Meeldraadjes of op

den Styl zittende, of op een'gerley manier diar

mede vereenigd hebben i als daar zyn^ de ver-

fchillende Gejlagten van Standelkruid en derge*

lyken.

De zodanigen heeft de vermaarde Hooglee-

raar, op onze Leidfe AkaderaieyA, van

RoYEN, tot de Palm(B betrokken en gerekend

dat zy als een middelflag tusfchen de Lelie-

en Grasplanten uicinaakien: zo dac zy, in my-

ce Natuurlyke Methode, ciat gevoeglyker dan

hier geplaatst konden worden. H a l l e r maak-

te *er een byzondere Klasfe van , onder den

mam van Liliaceis adfines , dat is de Lelieach-

tigen cabykomende , en Dokcor S c o p o l i onder

den tytel Satyria , waar van hy het volgende

zegt.

„ Met de Leliën komen zy overeen , door

5, een enkel Zaadblaadje , een fappigen VVor-

„ tel, onverdeelde Bladen en een onbekleedö

„ Bloem. Zy verfchillen daar van door een

„ enkele Stengel of Bloemfteel; een veelbla»

5, dige onregelmaatige Bloem ; twee Meei-

5, draadjes opeen eigen Kolommetje gegroeid,

j> mee
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5, met Wigvormige Meelknopjes ; geen Styl ; V.

yy het Vrugtbeginzel gedraaid en altoos buiten
J^y^*"

„ de Bloem te hebben ; als ook een ééohokkig Hoofö-

„ Zaadhuisje, dat driekleppig aan de hoeken stuk.

„ open fplyt en zeer veele Zaagzelachtige

„ Zaadjes, welke op drie ryën gefchikt zyn.**

De algemeene Kenmerken der Standelkruiden

,

achtte de Heer H aller te bellaan „ in die

„ Klootroode Balletjes, Kluwens naamelyk van

,5 Draaden, daar het Stuifmeel aankleeft, in

„ twee Huikjes verborgen en op den top van

,5 'c Vrugtbeginzel zittende binnen den Helm;

„ van welken , door een taamelyk open Ka-

„ naai , het Zaad bevrugt wordt :" zegt Dok-

tor Doktor ScopoLi. Haller hadt zulks

tot onderfcheiding der Orchis van de Hellebo-

line en aoderen voorgefteld , ,, in welken de

„ Meeldraadjes (zegt zyn Ed.) , binnen de

„ vooze zelfftandigheid van het opgeregte

5, Spongieufe Lighaampje geplaatst zyn" f*>

Het algemeene Kenmerk dcezer Planten, hadt

de beroemde Tournefort, zeer eenvoudig

en duidelyk, gefield in een ongeregeld veelhlad^

ge Bloem , mer Kdk de Vrugt wordt. Kelk

(*) Non pösfum , quin notem , vemm Charafterem

Orchidis, quo &b Helkhnne fepMf^atur, e^fe ftruétucam Sta»

minum. Testes enim G!o!jolï &c. (ut hnhet Scopoli , F/»

Cdru» p. »4-+-) In HelIe'jorSne vero , Calceolo, NidoAvis,

Statüina in fungofa fubftantia Corpusculi ere^i fpongiofi lo«

catitur. OPUSc. Sotan. p» J.

Ff 2

[ U, DlEL. XII. STUK»
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V. (Ca/yx) naamclyk , was by hem de algemeens
Afdeel.

beuaamiog van dat gedeelte waar de Bloem op-

Hoofd- ï'^st; raids tot de Bioem behoorende, 'c welk
STUK. daar uit blykt, dat hetzelve uitzet en eenZ^ad-

huisje wordt : zynde daarom gemeenlyk door

eenige dikte van, den Steel of het Steekje on-

derfcheiden. Hier is 't byoa het Bloemiteeltje

zelf. Zulk een eenvoudige fchikking verwer-

pende 3 heeft men de kenmerken in 'c alge-

meen vaQ andere omlbndigheden ontleend, en

is daar door in ongemeen e verwarring geraakt*^

Onze JRidder kwam zo ver , dat by het ver-

fchil der Wortelen en van 'c Gewas in aanmer-

king neemende 5 de overeenkomst der Plsnten^

welken hy tot den Natuurlyken Rang Vcin Or*

chidscs beirekt , byna zou hebben doen beüa3n

in de Bloemen of in de Kragten (*). De Ëloe-

men kernen in dat opzigt overeen , dat zy vceN

al, zeer grappig, de een of andere Menfche-

lyke of Dierlyke gedaante 3 'c zy van een Aap-

je, Vogeltje , Kapelletje , Vliegje cf derge-

iyken voorftelleii en aan de Wortelen wordt

eené Geüroaakende kragt toegefchreeven ,• doch

allen hebben zy v^/ederom dit oiec; zo dat de

groote L I N N ^- u s , na veele overdenkingen ten

dien opzigt , eindelyk het volgende daarvan ge*

boekftaafd heeft.

,5 Het is een Natuurlyke Rang, waar in de

99 Ge-

(*) zie het II. Deels I. Stuk van deeze Natuurlylf^

liijlme , blad/.. 177.
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-, Gcflafften byna alleen ten aanzien van het V.

5, Honigbakje verfchillen:welk Kenmerk ik vet-
j,j

>, re boven dat der, Wortelen verkieze* Ook Hoofl-

,5 heeft deeze Rang ecne byzondere plaatzing stuk,

„ der Teeldeelea. Het Vrugtheginzel is al-

,, toos omgedraaid. De Bloem beftaat uit vyf

,, Blaidjes, waarvan de twee binnenden door-

„ gaans tot een Helmpje famenluiken , welks

„ Onderlip het Bonighakje wordt , dat de plaats

5, inneemt van den Stamper en van een zesde

j3 Bloemblaadje. De St'^l is aan den binnèa-

,, üen rand van het Honigbakje aangegroeid;

„ zo datmen henijmet zynen 5^^mp^/ , naauw-

5, lyks onderfcheid'jn kan. Altyd vindt men 'ei?

3j twee zeerkürte Meeldraadjes f^), ieder een

„ Meelknopje draagcnde,dat van onderen final-

5, Ier is , naakt of zonder bekleedzel , en gelyk

„ het Merg der Citroenen deelbaar. Deeze zyn

5, gedekt met zo veele Celletjes ^ nederwaards

,, open , in den birnenrand zelf van het Ho-

3, nigbakje ingegroeid. De f^rugt \s cea één-

3, bokkig driekleppig Zaadhuisje , dat aan de

5, hoeken gaapt onder gekielde Ribbecjes. De

„ Zaadjes zyn menigvuldig , fyn sis Zaagzel

,

5, zittende aan een lang en fmal reepje ia ieder

5, Klepje. Alle deeze Planten zyn, door de

„ Ge-

(*; Des maiken deeze Planten, onder den naam van

Tvjeemamigen , den eerden Rsng uit in de Tvjinügjie Khs»

fe van het Satnenftel der Sexen , dse de Manwyvigen ; Gy
nandria) behelst. Zie het voorg. XI. STUK, bladz. i;3.

Ff 3
II. DEEL. XII« STOK.
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V*
^^ Geneesheeren , in 't algemeen als de Minne-

'iv!^ „ driften opwekkende erkend (f)." Zy voeren

Hoofd- daar van ook veelal den naam, gelyk blykt
STUK.

jjj t^gt Geflagt van

Orchis. Standelkruid.

D,at vj^n de figuur der Wortelen , die veel-

al naar Honds -Balletjes of Kulletjes gelyken,

den Griekfchen tyrel heeft 5 in 'tFranfch Couil-

Ion de Chien; in h Spaanfch Coyon; in 'c En-

gelfch Goats - Stones ^ Fools- Stoms ^ enz. Men
noemt het , in 't Hoogduitfch, Knabenkraut

,

Ragwurts en Stendelwurts y waar van misfchien

de HoUandfche naam.

,5 De Orchis (zegt de Heer H aller) heeft

,, de Wortels Boiachdg , gevingerd of onver-

„ deeld. Haare twee Meeldraadjes hebben

5, Vliezige Klepjes , diq als met een Kleedje

3, geflooten zyn, 'c welk opfcheurende , als het

,5 tyd is 5 de Meelknopjes uitlaat. Dit zyn

,5 geen Doosjes , maar Klüwentjes van een

„ opgewonden Draad , waar overal de Zaad-

je bolletjes aan zitten."

Dit Geflagt wordt van onzen Ridder door de
' Hoorn van 't Honigbakje,die zig als een Spoor

5, on-

(t) Voorts merkt de Ridder aan, dat men, in 't onder*

aoeken en vergelyken der Kenmerken van deeze Klasfe , al-

toos eerst scht moet geeven op den Stamper of 5/^/, niet-

tegenftaande ryn Ed. de Meeliraadjes tot de eerfte ondei-

fcheidiiig hadt gebruikt. Vid* eju$ Ctnera PUntarum,





Plaat lxxxv i
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cnder aan de Bloem vertoont, onderfchciden , V.

en bevat m^er dan dertig Soorten , welken op ^^^^el^

de volgende manier gefmaldeeld zyn» Hoofd-
stuk,

A. Met de Helm der Bloem gefpoord.

(i) Standelkruid met onverdeeLe Bolwortelen^ i*

de Bloemhelm twee/pooi ig, hkomiu
Tweehoor»

Déeze en de beide volgende verfchillen van^p^^^^

de andere daar in , dat zy de Helm gefpoord lxxxvi»

hebben. De eerde heeft twee Hartvormige
^'^' ^*

Wortelbladen en drie of vier aan de Stengel

,

Huikswyze dezelve omvattende. De Aair is

met Lancetvormige Blikjes voorzien , befchut-

tende de Bloemen , welke ieder een gewelfd

,

eenbladig Helmpje hebben , dat van agteren

twee Hoorotjes uitgeeft, langer dan het Vrugt-

beginzel , en op hetzelve leggende. De twee

zydelingfe Blaadjes zyn breeder dan de flippen

van het driedeelig 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-

toont.

(2) Stan-

(i) Onhh Bulbis undivins , Corollis Ga|ed blcalc^rata.

Syy?. iVtfr. XU, Gen. 1009, Veg, XIlI. p. 673. Am. Acci,

VI. Afr. $0. Orchis lutea , Cauie genicalato* BuxB* Cent^ III.

p. 6» T. BURM. FL Cap» Prodr, p. 30,

Ff 4
XI* Deel. Xll. Stuk.
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Afdeel»
IV.

Hoofd*
STUIT.

II.

Orchis

hiflorai

Twee-
bloeinig.

lil.

Cérnuta,

Ceh ornd.

LXXAVU

Cs) StandeÏKriiid ?72^^ oTzreri. i>ofwor^ de Bloem.

helm êénfpöorig ... met uitgebreide F'leugels;;

de Lip g^fpitst Lancetvonnig,

Deeze , ook vao de Kaap aficomflig ^ heefe

eenige kleine Eyronde Wortel blaadjes en eea

Draadachtige Srengel met Bladerige Scheed-

jes, doch doorgaaDs maar twee Bloemen aan

den top hebbende. Een kort gefpicst boven-

Blaadje loopt van acteren in een Spoor uit ;

twee bipnen - Blaadjes verbergen de Teeldee*

len, en de Lip, een gefpicst Blaadje, is tua.

fchen de twee zydelingfea die langer zyn, ge-

plaatst*

f3) Stnndelkruid met onverd* Bolwort. d&

Blostcihelm eenfpoorig m^t uitgebreide Fleu*

gels 5 de Lip zeer kkin en bykans Ej^

rond.

Veel Bilden heeft deeze aan de Stengel

,

die groot en- Lancetvormig zyn , van ondercD

Scheedig : een losfe Aair met LaDcecvormige

Blikjes , langer dan de Bloemen , wier Helm

gewelfd is 3 langwerpig, van agtereneenHoorn-

tje üitgeevendea dat flomp is en kort. De
twee

(a) Orchh Bulb. indiv. Coroll. Galei unicafcarata ; Alis

patentibu^ i Labio Lanceolato acaminato. j^m. Acad. VI.

(O Orchis Bulh. indiv. CorolL Galei unicalcarata , Alis

patentibus , Labdio minimo fubovato. Am, Acad» VI. Afr*

91,
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twee zydelingfe Blaadjes zyn langwerpig, de ^^'

anderen korter dan de Helm en daar onder ^^^'

bykBES famenluikende , met een kleinder ovaal Hoofd-

irJddel lipje, Men ziet de Bloem van deeze**^^^*

Kaapfe, die in Fig, a, op de gezegde Plaat is

afgebeeld , vergroot by b, Myn Exemplaar

heeft twee Hoorntjes of Staartjes, Mooglyk

heeft men 't eene over 't hoofd gezien of,

gelyk alhier, Diet kunnen zien.

B, Met onverdeelde Wortelbollen,

(4) Standelkruid met onverd, Bolw. de Lip ï^*

van ^t Ronigbakje ^ dat krom gehoornd is ^ San&a^

Lancetvormig vyftandigi de Bloemblaadjes
^^^^^^*

famenluikende^

Deezè Soort , in 't Beloofde Land groei-

jende , heeft de Steng een Voet lang , ten

gootlteu decle naakt, boven met een of twee

fpiLfq Blaadjes, De Tros isyl, met Lancet-

vormige Blikjes en drie fpitfe Bloemblaadjes,

welke een langwerpige Helm maaken. De Lip

is breed Lancetvormig , in vyf fpitfe Tanden

verdeeld, waar van de middelfle langst.

(5) Standelkruid met onverd» Bolw, de Vleu- v.
» Sufanmt»

g^" Sufannaat,

(4) OrchU Bulb. indivifis ? Labio Lanc. quinquedentato

,

Cornu incurvo, Petalls conniventibus»

(5) Orchii Bulb, indiv. Neftarii Alis arapUoribttS ciliatis.

Ff 5
^^'

U. D££Li XII. STUSi
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V. gels van 't Honigbakje grooter en kant»

STüx. Deeze wordt byRüMPHiüs Sufanna • Bloem

genoemd , Daar zyne Beminde , die hem in 'c

opzoeken 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 eene zeer

aartige figuur. Op zyde hebben dezeïven twee

gedraalde Vleugels , boven een Helm , van ag.

teren een Hoorn , Spoor of Staart , die byna

een half Voet lang is en de Bloemen zyn zo

groot als gewoone Narcisfen , hebbende een

flaauwen Lelie - Reuk. In 't midden zyn de

deelen der Vrugtmaaking vervat en het Steehje

levert het Zaadhuisje uit, gelyk in de Standel-

kruiden in 't algemeen. De Groeiplaats was

voornaamelyk , zege hy , op de Bergen van

Leitimor , by het Kafleel Vidoria , naar het

Ooften , onder laage ruigte , daar de Cajupoe-

tie-Boomenflaan.

vï. (6) Standelkru'd met onverd* Bolw* de Lip van

cSiris!
'^ Honigbakje Lancetvormig kanthaairig:

Kant- met een zeer lange Spoor.
haairig. jU

Orchis Atnboinenfis Fl. albis fimbr. Herm. Far. p, T. *09»

IPlos Sufannae, Rümph. Amb, V. p. zg«. T. p9»

(<>) Orchis Bulb. indiv* Ke<^aiii Labio Lanceolato &c.
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In Virginie en Kanada komt deeze voor, V.

die niet minder aanmerkelyk is , wegens de ,
^^^^^*

zeer lange Staart van haare pioem, welke geel Hoofd-

is van Kleur en aartig gepluimd. Zy heeftsTUK.

fmalie geftreepte Bladen. Aan deeze wordt , door

Banister, een gepalmde Worcel toege-

fchreeven.

(7) Standelkruid met onverd, Bolw.de Lip van Jf^\\

*t Honigbakje driedeelig ; de zydelingfenHaknaria.

Borftelig en een Braadachtige Spoor ^ tien-^^^^ *

maal langer dan de Bloemblaadjes^

Op 't Eiland Jamaika , in de Westindicn ,

is deeze 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

een Duim lang in gefpitfte Blikjes gevat. De
drie bovenfte Bloemblaadjes luiken famen en

zyn eenigérmaate gekarteld; de twee zydeling-

fe Eyrond langwerpig , uitgebreid , en het on-

derfte , dat de Lip maakt , is in drie lange

Slippen gedeeld.

(S)

AB. Upi. 1740. p^ 6. Gron« Virg. U. 136. R. Lugdb. 15»

Orchis palmate elcgans lutca Amcacana &c. MORis. Hijl,

IIU p. 499» Orchis Marilandica grandis et piocera. Raj.

Suppt. 58g.

(7) Orchis Bulb, ....... Nedatii Labio uipartlto &c» Am,
Acai, V. p. 408 Satyrium cicdttru , Fol, obiongis &c,

BROWN* Jam* 324*

II. DESI.4 Xll. ^Vi'S^
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V.
Afpeel.

IV.
Hoofd-
stuk.

vuu
Orchis

iifoiia.

Twee-
bladig.

CS/Standelkruidwef onverd* Bolw. de Lip van

't Honigbakje Lancetvormig effenrandig;

een leer lange Spoor en uitgebreide Bloem-

blaadjeu

Deeze Soort , op drooge Velden door ge-

heel Europa hier en daar voorkomende ^ wordt

ook by oDs in de Duin - Valeijen 2gter Hille-

gom 5 en op fieyvelden in Vriesland gevonden

,

zo de Heer de Gorter aantekent > die ze

iosgelyks ia Rusland aan de Neva en elders

waar?:eDomen heefc. Wegens de Wortelen

telt menze onder de Fosfe - Kulletjef , hoewel

de Engclfcheo haar , veel deftijj^er , Butterfly-

Satyrion heeten , om dat de BloQm eeniger-

maate Raar een Vlindertje gelyken zou. Lo-

BEL, nogthans , oordeelt, dat dezelven de fi-

guur van eene Mug uitdrukken, en zegt, dac

menze daarom , in 't Neerduitfch , Muggen

noemt. Zy bloeit Iaat , zegt H a l l e r , en

geeft

(i) Orchis Bulb. indlv. Neélarti lahlo Lanceolato in!:eger-

rimo &c. Jïdat. Med> 411. Gort. Bel^. 25 5. A&, Ups,

1740. p. 5. Fi. Suec. 7ZS , 79}- DALIB. Par, 273. Ger.

Frov. 127. SGOP Carn. 2+4* KRAM. Aufïr. 26 J. HALL.

Thr. T. is. Orchis aiba bifolia minot Caicari oblongo» C#

B. Pin. 8}. V'AILL. Par. i5l. T. 30. f. 7. SIC. ^eron, T.

35. f. 10. Orchis Serapi3s prittjus, Dod, Pempt, 237. Testi-

culus Vulpinus primus. LoB, /ff. 178. Testiculi Sp« quinta.

CAM* Epit. 615. ^» Orchis trifolia minor. C. B, 83. y.

Orchis bifolia altera 8? latisfiina. C. B. Pin. 82 Orchis Radir

clbus oblongis , Labeilo Lineari. HALL, Helv. inchaat. lU

i46. Tab. f. %, Oed. Ddfit T, £j5.
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geeft tegen den avond , als ook in de vroege ^*
,

morgenflond, en zeer aangenaamen Reuk. ^

'Ivf
Ongemeen heeft deeze Kruidkenner in 'ttiooFD-

Geflagt der Standelkruiden uitgeweid en zeer^'^'u^*

fchoone Afbeeldingen van de genen , die in^

Switzerland groeijen , gegeven. Daar onder is

ook deeze , die dus ODgelyk fraaijcr by hem

voorkomt , dan byCAMERARiDs, Lobel
en DoDON^üs» Vaïllant heeft de

Bloem ook zeer naauwkeurig in Plaat gebragt

,

die wit is en aan haar fmalle voorwaards afhan-

gende Lip, niet minder dan aan het lange Staar-

tje of Hoorn tje (*) van agteren, kenbaar» In

langte echter komt hetzelve by de naastvoor-

gaande veel te kort (-f). Da opmerkzaame

Heer ScoFOLi befchryft dus deeze Bloem,

5, De Lancetvormige Wieken maaken een kruis

iy met het ovaale Schildje en de Lip , die lan-

„ ger is dan het Kapje. Het byna vierhoekige

„ Hoorntje, eenkleurig met de Lip, is eens

„ zo lang als het Vrugtbeginzel. Het groen-

5 , achtig Blikje is langer dan hetzelve en kor-

„ ter dan het Hoorntje. Het Huisje der Meel-
'

5, draad-

C*) In de bepaaling noemt LlNN^US het een Hoorn; in

M^ntisf, alt. zegt hy Calcar Subulatum longisfrmum* H&LLEE
noemt het ook een Spoor.

("j") Die groeit in de Westlndiën , gelyk ik aangetekend

heb , des men daar agter , in Syjl, ^eg* Ed Xlir» zeer

yerkeerdelyk , Oed. Dm. T 235, geplaatst heeft, 't welk

deeze is , die ook geen Calsar longisfimtsm heeft , als in.

Mantis/a wordt gezegd.
'

I

II. Ofi£L« xilt Stuk.
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A ^*EL *' ^faadjes is^ groen getopt, van agterenknob-

iV. 5, belig , met afltandige beursjes. De Meel-
Hoofd»

^^ koopjes zyn geel: de Reuk is aangenaam.*'
>Tüx«

Voorts moet men aanmerken dat deeze Soort

de Geftalte der andere Standelkruiden heeft,

maar voorkomt met een byna naakte Stengel

,

van een Span of een Voet hoogte, naar den

Grond (*J ; hebbende om laag twee of drie

breede Bladen , waar hy uit fpruit en: van on-

deren twee langwerpig getcpelde ronde Wor-

telboUetjes. De Stengel is onder met eenige

kleine Blr.idjes bezet , en boven met Bloemen

en Blikjes, maakende een lange yle Aair.

Hier toe behoort ook dat Breedbladige at-

lergrootfte Standelkruid , welk de groote Clu-

siüs, nu twee Eeuwen geleeden' , by het Kas-

teel Greben § m Opper - Ooftecryk , eenmaal

waarnam met twee Bladen , zo groot als die

van 't Witte Nieskruid , ftcrk geaderd , van

boven groen en glanzig. De Bladen, naame-

lyk, van deeze Soort, zyn de grootft^n in dit

Geflagt. ! nfM r

IX. (9) Standelkruid meJ onverd, Bolw. de Lip van

fiexao/l!
'^ Hcnigbakje geplooid ; twee Draadachtige

Bogtig. verborgene Bloemblaadjes en een bogtige

Stengel.

Aan

(*) Caulis CuHtalh zegt de Heer Haller. Ky moet

zekerlyk Ctthitus op een halF EUe hebben gefioraen.

(9) Orchis Bulb, iridiv» Ne£iarü Labio imbricató, Fetaüs duo-

bus occultatis FilifQrraibus , Scapo flexuolb, ^.tj. Jcad. V'l.

Afr, is*
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A au de Kaap valt deeze , die de Wortel- . V.

bladeö Eyrond , de SÊengel een Voet lang A™^^*

heeft , overhoeks bezet met kieme Scheede-nooFD-

blaadjes, en aan 't end met kleine Bloempjes ,

^

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 , breed en golf-

achtig geplooid.

(10) Standelkruid met onverd. Bolw: de Lip x.

van 't Honigbakje driedeelig ; de ^^o^m-^jjj;^^'"

blaadjes famenvloeijende en een naakte Gekapt.

Steng*

In Siberië groeit deeze, die door haar drie-

tandig Kapje van alle anderen verfchilt, zo de

Heer Gmeljn aanmerkt. Zy is nogthans

aldaar, of ook in Rusland, niet ongemeen , en

wordt van hem een zeer fchoone Plant ge-

noemd. Zy heeft twee rondachtige Wortel-

bladen, het Stengetje een half Voet of een Span

hoog, met een iosfe Aair van Bloemen, die

paarfchachtig zyn , hebbende de Lip ook drie-

deelig en een kort krom Hoorntje,

(11) Stan-

(10) Orchis Bulf). indiv, Neftarii Labio trifido, P«talis

confluentibus , Caule nudo. Orchis Rad rotundi, CacuUö

Midcntato. Gmel. Sii. h p. 16. T. s» f. 1.

' IX* de£l. xil stuk.
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V. (li) Standelkruid met onverd* Bolw* de Lip
Afdeel; van 't Honigbakje omge/lagen , drïedeelig^

Hoofd- ^^^ ^^ middelfte Slip uitgerand : een korts

STüK. Spoor en de Bloemblaadjes Elsvormig ge-

Orchis '

Ghhofa,
Rod- Wegens de rondachtig Kegelvormige Bloem-

Air voert decze den bynaam , die de Steng

ook ongevaar eéa of and rhiif Voet hooglieefc,

met Laiicetvormige Bladen bezet en langwerpig

rorde Wortelen. De Uloemen zyn bleek paarfch

en flaauw van Reuk, Men vindc deeze,zo wel

in Ooilenryk als in Swiczerlaod^ op laage Berg-

velden»

XII. (12) Standelkruid i met onverd, Bolw» de lip

Pyr4uni' yan 't Honigbakje tweehoornig , driedeelig ,

Pietaraie» egaal y

daal.

(Il) orchis. Bulb. indiv. Nctfiaril La';io refupinsto ttlfiJo

&C. jACq_ l^ind. Z9Z» Hall. Flor. 27, Orchis Rad Conicis

&c. HALL. Udv, 29J. Opuic. zz6. Orchis Fiore glo loio. C^

B. Pin, 81. Orchis Flore globofo. C. B. Pi». 81. Orchis

Rad fubrotundis , Spica denfisilma Sec. Halt.. Helv. in.

choat. N IZ7Z. T. 27. f 1.

(\%) Orchis Bulb. indiv. Neéïrarü Lalio bicorni ttlüio a»

quali inïegemrao • &€ Gort. Belg. zss- GoitAN Monsp,

469. Ger» Prov» 1*7» JAC(^ rind. 292. Fl. Suec. 11. N.

758. //. C/iy» 4.29* SEG. rer. T. 15. f. 11. RAJ ^«gA 3. p.

377. T. 18. Cynofocchis Ivlilitatis mofitana Spicê iu':enfe

conglomcrata. C B, Pin. 81. Prodr. g8. ^. Cynos. latifolis

hiante CucuUo a!teia. y. Cynos latif Spica conspaaa. C. B%

Pin. 8ï. Cynoibrchis tertiiis. DOD. Pempt, 2? 5. Cynos. ma-

jor alt. nofttas, L02. /e* 174. HALt... /ïi?/-j* ir^cèoat. N, I2 3(J^

T# IS. f» I. B.iV. iïfx. T. 24.
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tgaal , effenrandig : de Spoor lang ; de ^*

Bloemblaadjes byna Lancetvormig, ' 'j^
*

HOOFD-

Aanmerkèlyke VerfcheideDheden komen van^^'^^*

óeeze , dïe door geheel Eut-opa gemeen is en

ónder de Honds -Kulleijes gebeld v/ordc, by

de Autheuren voor. lu 't algemeen en !er-

fcheidc zy zig doei* haare Aair , die wel rond-

achtig , p:elyk in de voorgaande , doch tevens

eènigermaate Pieramidaal iè, Zy vale zelden

meer dan een Voet hoog. Het is éen fraaije

Plant , zegt de Heer Hal l-s^r , die haar zeer

iierlyk afbeeldt, en aanmerkt, dat de Bloemen

fchoon paarfch zyn. In Sweeden vondt de

Keer BERGins haar flegts een Handbreed

verheven. By ons groeit zy omftreeks den

Haag en elders in de Duinvelden. Haar Blat-

den zyn taamelyk breed , Lancetvormig , doch

hier in heeft , zo vvel als in de digtheid van

de Aair, fomtyds eenig verfchil plaats.

(13) Standelkruid mst cnverd. Bolw, de Lip jriit;

yan 't Honigbakje driedeelig (imgehoogen c^^f^'^^^

en wa"fs-

^ ,

dcaagead.

(13) Orchis Bulb. indiv. NeiJiaiii Labio trifido reflexo cre-

nato &c. GOüAN Momp, 469. Geu. Fr9v, 117. Dalitj. Par»

zyz. Orchis odore Hirci minor. Vaill. Par» 149. T. jr.

f. 30, 3t , 3i. Rrv Hexandr, T« 20» Tragotchis minor Fio-

re faügtnofö^ Raj* Hiji. izij, Trag. minor et verior Gcm»

niac. LOB. Ie, 177. HALL. Heiv. inchoAU H. I4j. N» 2284,

II. DESL. XII. STUK*
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V'é' en gekarteld ; een korte Spoor en faimri-

i\^^*
/^a'^m^'^ Bloemblaadjes*

HOOFD-
3TUS. De Bloemen van deeze hebben iets , dat naaf

de fi^iuur van Weegluizen gelykt, zo Lob e l

wil 3 of de Stank der Bloemen heeft reden

gegeven tot de Griekfche benaaming Coriosmu

tes en Coriophora : 't één mooglyk met het an-

dere gepaard. Van fommigeo wordt die Rtuk

Bokkig gekeurd, en deswegen is de Plant Tra-

gorcMs genoemd geweest. Zy komt op ver-

fcheide plaatfen in de Zuidelyke deelen van

Europa , ais ook in Duitfcbland en Switzer-

land voor, en beeft de Bloemen doorgaans don-

ker groenachtig of bruin , doch ook wel uit

den paarfchen ziende , welke de zesde Bata»

vifche Orchis is by C l u s i u s. Ik vindze ,

nogthans, onder de Planten van onze Provin-

ciën niet opgetekend. De hoogte komt nage-

noeg met die der voorgaanden overeen : de Aair

is langwerpig , dun, twee Duimen lang, met

kleine Bloemen» Zy heeft van de grootfle

^. N Wortelbollen , ongevaar aïs de Ballen van een

Bokje, en deswegen wordt zy , in 't Engelfch,

Goats ' Stones gQheten,

XIV. (i^ Standelkruid met onverd^ Bolw* de Lip

c^bitalL
^^^ '^ Honighakje Draadachtig driedeelig,

üocg, met de middelfte Jlip Eyrond^ en de Spoor

korter dan de Fritgtbeginzels, Schoon

(X4) Orchis Bulb, indiv, Neétarii Labio tiifido Fiiiformi ,

ia»
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Schoon aan deeze Ceylonfche eebe Steng V",

van een Elle hoogte toegefchreeven wordt , ^^F!^''^ *

vind ilc die , in de hefchryving^ maar op an* Hööi d*

derhalf Voet gefield : zo dat men hier de Cu- «Tua,

bitus ook voor een half Elle neemr. De Wor-
tel is Vleezig en zo het fchynt eenigermaate

Testikelacbtig , als in de anderen» Om laag

heeft de Steng vier of vyf Bladen j> die Lan-

cetvormig en Scheedachtig zyn : het overige

is naakt met fpitfe Blikjes^ en boven een zeer

fmalle Aair van byna een Span langte.

(iy) Standelkruid mét onverd^ Boh\ de Lip X'^

van 't Homgbakje vierdeelig , gekarteld ; Mor'l,

met eenjiompe opjlygende Spoor ^ enjlom» Haiiekyn,

pefamenluikende BloemblaadjeSi

De Bloem zig eenigermaate als een !Éots-

Kaproen vertoonendé ,
• heeft men deeze en de

volgende Mono geheten, en byfommigen jyi"

orchis , als fomtyds drie Wortelbolletjes heb'

ben*

itttermediSi 0\rat^ , Cornu GerminibuS brevioré. Fl. Zeyl,

Sao. Orchid» fpecies Caiile CuSitali. HERm. Zeyli, 23.

(15) Orchis Bulb. indiv. Ne£fcarii Labio quadrifido crenu-

lato &c. Mat. Md, 41a. GOE*. Bdg, 256, GouAN Mompi

469» R. Lugd. 15. FL Suec. 724» 794. DALiB. Par, 27?*

Sisö. P^er^ T* 15. f. 7. Öïchis Morio foemïna. C, B. Pin.

82. VAILL. Par. T. 3i. f. 13, 14* OBd, Daiz.T,4i7' ttALLi

Helv, ihchoat, II. I4J« N. \i.%i^ T« 5J* f. 2. CynosorchiS

Moilo foemina , Orchis Delphinia C. Gemtnae, LOB. Ic, \76k

Tesiticulas Morioiiis foemina. DOÖ. Pempt^ zi6» Triorchis

Serapias mas. FucMS» Hijl^ 559.

Gg3
1I,D£EL. ZII, STUK.
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V, ben ie. Anderen tellenze mede onder de Cy-
^^j^^-^L. ^ojoYcUs of noemenze, in 't algemeen y Kuile-

Hoofd- kens- Kruid* 't Is zeker dat de Bloerorn/door

«TüK, den gezegden Kap, de gellreepte Vleugels en

gedippelde Onderlip , veel hebben dat naar

een Harlekyns Pakje zweenit. Zy is op dorre

drooge Velden y door geheel Earopa , mooglyk

wel de allergemeecste, komende in onze Pro-

vinciën ook veel voor. Zy vak dikwiis 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 geftip^-

peld en in twee Kwabben gedeeld, ttisfchea

welken een klein middelllukjea é^i uitgerand

zynde twee funtjes maakt; waar door' de Lip

zig vierdeelig vertoont. De Spoor is eeniger-

maate opgewipt en van langte als het Vrugt- -

beginzel of Steeltje der Bloem.

De Wortel - Bolletjes worden in het Elec*

tuarium Diafatyrion geeifcht, als hebbende een

byzondere kragt om de Vermogecs van den

Menfch te verfterken. Oudtyds werden zy tot

wegneeming van de Mannelyke onmagt ter

Voortteeling , door Tovery veroirzaakt, voor-

gefchreeven ; doch hedendaags heeft men zo

weinig gedagten van het Middel als van de oir-

zaak der gemelde Kwaal. Hierom zal het ook

weinig verfchillen , of daar toe de Bolletjes

. van het Tweebladige , dan van dit StandeN

kruid 3
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kruid , onder den naam van Satjrli radix ) ge- V;

Ejomen worpen (*^.
Afdeel;

(i6^ Standelkruid met onverd* Bolw, de Lip-^^y^^

van ^t Honighakje vierdeelig , gekarteld ^ xvi-

met een ftompe Spoor; de ^ug^laadjes JilctlL

OmgebOOgen, Mannetje»

Deeze, Mannetjes -Harlékyn by óq Autheu-

ren genaamd, voerc by de Engelfchen , om ge«

dagte reden , ook den naam vao Fools - Stones ,

dat is Zots - Ballen, De Bloem komt in het

hoofdzaakeiyke wel overeen 3 doch heefc de

Vleugels fpirfer en langer: ook is de middel-

flip van de Lip grooter dan de zydkwabben en

duiic^yker 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 voorige ,

jn[)a.ar de Bladen komen fomtyds gevlakt voor,

fpffityds pngevlak^. Het Kapje van de Bloem

is

(*j De Heer LiNN^üS hadt de BifoUa daar voor aangete-

Itend en deeze fchynt zyn Ed,, in dat opzigt, met de vol*

gende gelyk te ftelien. Vid. M^^t. Med>,

(ji^} OrchU Bulb. indiv. Neitarü Labio qaadrilobo crenu»

lato &c. Gort. ^ Belg. 255. Öouan Monip, 470. vaill.-

Par, uts. U I^. Testiculus quartus. CAM. Eph. €24. Cr"

chis Morto Mas Foliis (non> maculatis. C. B. Tin, «i*

J^pDB. El'js, II. p. 191, f, r. Testiculus Morionis mas. Doo»

Fempu 236. Cynofbrchis Morio. LOB Ie. 176. HALL Helvn

inchoat. II. p. 144. T* 33» f. i. Riv. Htx. T. I«. .

II. DUL.Xn. STOK.
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Vw is hier nooit geOooten , gelyk in de voorgaan-
Afpeel. ^q ^ j^^^j. ^g Bloem - Aair vale mede zo wel wit

Hoofd- ^Is paarfch,

iTUK^ Dit Mannetjes Harlekyn -Standelkruid groeit

zo wel by ons , als elders in Europa, op de

zelfde plaatfen 9 by het VVyfjes, voorgemeld.

Men houdc hetzelve voor het Satyrion der

Ouden, en fommigen willen de Wortels daar

yan ^ ten einde als boven, gebruikt hebben.

Dat 'zy 5' met Kruim van Brood geftampt eri

met Spaaofchen Wyn bevogtigd^ door ftooving

vermurwd , eindelyk door uitdrukking een roocj

Vogt geeven , gelyk van Heers heeft be-

vonden C^) , is zo zeer niet te. verwonderen,

als dat hetzelve de Miooaary begunftigen zou-

de. Zeker Vorst ^ immers , heeft een groote

veelheid van de gekonfyte Wortels , om- zig tot

Voon teeling bekwaam te maaken, ingenomen,

zonder, vrugt (f);
^ Hieruit blykt, niettemin , de onfchadelykheid

deezer Bolletjes , en alzo zy, gedroogd zyn-

de, door bevogtiging een lymige StofFe uitle-

veren, is 't gantfch niet onwaarfchynlyk , dat

de zo berugte Saleb , die ons uit de Levant toe-

gebragt worde , de Wortel van dit of cenig

ander Standelkruid zy. De Ti^rken en Perii-

aanen , zegt men , maaken van dezelven veel

werks, als zynde van eene ongemeen Verfter-

ken»

(^) Breil Samml. 1724»

(1) HALï.. Hslv, inchoat. Il, p. 145,
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|"Cende boedaüigheid, weinig minder dan de Nin* V,

zi of Ginzeng- Wortel. Zy komen echter van ^^^'"

geheel verfchiliende gedaante, fommigen lang- Hoofdi

werpig Eyrond ^ anderen aan 't eene end ver- stuk.

deeld voor, en deeze worden gehouden voor
^^^f^/*

de Wortels van een Standelkruid , welks Bloe^

men wel taamelyk naar die van deeze Soort ge-

lykeo , doch het welke maar één of twee Bla-

den heeft. Zodanige Worteltjes zyn , aan Draad-

jes gereegcn, overgebragt ; maar anderen , ge-

ïyk die men thans gemeenlyk los bekomt, heb-

ben eene meer Hartvormige figuur, hoedani-

gen de kundige Se ba van een andere Plant

afkomftig oordeelde (* ).

Dus is 't nog onzeker (f) , welke Gewas ei-

gen tlyk de Saleb voortbrenge , en te verwon-

deren , dat men door de hedendaagfe Reizigers

in de Oofterfche Landen niet nader daar van

verzekerd zy. By R a uw o L f vind ik 'er ia

't geheel geen melding van , noch ook by Has-

sEiLQoisT. FoRSKAOHL Ipreekt alleenlyk vao

een Orchis , welke hy by Mharras in Arabie

ypndt , *(die een Takkige Stengel hielt en groe-

ne

(*) Zie zyne T/jes. Vol. Il, alwaar, op Plaat LXXXni.
<je Afbeeldingen , zo van de Plant of Blcemdeng , als V3n de

IVortels , gegeven worden.

(t> In de Sweed/chs Vérh&nd, 17^4» P- ^Sly vind ilc wel,
dt de Orchis maicula de Salep der Perfên zy; doch dit zal

mooglyk fteunen op de Mau Med. Linn, welke tlians niet

op dezelve , maar op de Orchis Morio aangehaald wordt,

Gg4
II. DEBL. XII. STSK.
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' L E L I E-

^. De Bloemen ;) dat de Bladen gelyk waren aan de,

^^vm^u ^vj^^.p/^^^f (f^ . tjiaar ± vjnd niet dat hy

BooFp^ liie ergens heeft bcfcbreeven» Ook is het zon-

ITUR* derling , dat dergel^ke Wortels , als die vai;

't Standelkruid , door een half üur in Wacer

te kooken , doorfchynend worden en dan we-

derom gedroogd, vervolgens tot Poeijer ge«

maakt, geheel in Wai-er fmelten en hetzelve

Lymig maaken zouc^en (f). Niet minder vreemd

y
is 't, dat die Sakb , wtlke by ons bevonden

' worde zo verzagtende te zyn voor de Borst in

K^'l>kpyren, en ie;en den'BIoedlorp uit dien

hoofce dirpftig (1), de zelfde Wortel zyj

\^'aar v;.n de üoflerlingen tegen Onmagt en to^

Har' (lei king gebruik maaken. Ten dien einde.

fchynt iets Kruiderigs vereischt te worden, of

eenige bitterheid, met het Lymige vermengd,

gelyk men in de Ginzeng , Pedro del Porco,

Bezoar en Ambergrys vindt. Tot langduurigé

Verzwakkingen , door Üitteering, wegens in-

wendige Kwaaien of anders, zyn enkel Lymi-

ge middelen dienftig (§)•
De

(*) Folia fimilia Plant» Salab. Flor. <y£gypt^ AraK

p. 156.

(t; Vid. Exp. GeoffROY : Mem. de l'Acai. de Patis
,

I74O. p. 139, 5cc A6i, Stockh. 17^^ l fir/uche mit SeèivC'

iifchen SaUp von B-ETZius ; p. 253*

(4./ Men zegt evenwel bevonden te hebben, dat de Salebk

in de Roode Loop een gebrek heeft , van op te droogen en

se floppen. ZimmermAN von der Rhitr. p. 51?,

($ Nonne pleraque Anfileptica viscofa funt ? Ruttt Mau
Md' p. '*68»
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De Wortels van 't Satyrion werden door de V.

Ouden, in MeJk gekookc, tot opwekkinge der^^^^^^'

]Miörelust gebruikt. Men atze ook , ten dien Hoofd'
leinde, gebradtn of gekookt en fchreef 'er, insTUfr»

't algemeen , eene verz?igtcnde eigenfehap aan

toe. Tegenwoordig bevindt menze van .een

zoetachtigen Smaak , ea fchryfcze voor, tol:

yerfterking , in üitteeringen door Borsckwaa»

len veroirzaaktt

(17) Stande^kruid met onverd. Bolw, de Lip xvit.

van H Honigbakje vierdeelig en rutiw ge- ujililul

fiippeld^ met eenjiompe Spoor en afgezon-^^^^^H*

derde Bloemblaadjes.
\

Deeze en de volgende, door geheel Europa

pok taamelyk gemeen 3 voeren by de Autheu-

ren den naam van Orchis Militaris of Straten*

matica , om dat de Bloemen de figuur van

een gehelmd Mannetje voorftellen. Déeze
fchynt wegens de Pukkeltjes, welken zy me-

nigvuldig heeft , of paarfche Vlakjes , die op

het

(17) Orchis Bulb. indiv. Ne<Sb3rli Labio qijidrifido puyc-

fis fcabro ficc. GOOAN Monsp. 470. DALib Par.' 27 z, Fl.

Suec, 1x6 i 797' Oed. Dan, T. loj- Orchis Militaris Pra-

tenfis humilior. Vaill Par. T. 31. f* 35, 16. $eg. V^er. ^^
T. ï5. f. 4. Orchis Rad, fubrotundis , LabeiJo qu;i(irifij<j,

Calcare brevislïmo. Hall. Heh. inchoat, II, p. 138, N, 127?,

T. 28. f, i. Orchis Pannouica qiiarta, Clus» Hifi, I. p. 268,

Cynoforchis alter. Doo. Pempt. 234. Orchis Strateumatica

minor. LOB. Ic, 18^, Orchis Militaris minor, mininaa, Riy,«

Ibxcnir, T. 17.

Ggs
II. QSEL. ZII. STU«.
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V. het vvitce zeer af(teeken , den bynaam beko-
'Afpbel. ^q^ (g hebben. De Oelsnders m Swieden

Koofi> c^'emcnze, zo de Ridder aanmerkt, Krutbratif

^XüE* n^r^. De hoogre van de Stengel
. is een Span

of minder ^ rriec taaajclyk breide Bladen, en

een. korte Aair van kleine Bloempjes , die

korter gefpoord zyn dan in de volgende.

xvuh O^) Standelkruid met onverd, Bolw, de Lip
pfd/is

yQj2. 't Honigbakje vyfdeelig en ruuw ge-

Krï£s.* ftippeld 9 met een Jtompe Spoor enfamen,
"*^"^*

gegroeide pioemUaadies.

Veele Verfchejdenheden behooren tot deeze

Soort, die ook, doch zeer zeldzaam, in onze

Provinciën wordt geyonden. Wegens de Wor-
telen behoort zy, met de yoorige, tot de zo-

genaamde Hondskulletjes. Zy valt grooter dan

die 5 doch veifchilt zelf ook in grootte , ko-

mende fomtyds tot by de twee Voeten, fom-

tyd§

fis; Orchis Eulb. indiv. Ne6è.uii Labio quinquefiio panc-

x\s fcsbro ^c. Gort. Belg. 2><j* Gouan Monsp. 470. Da-
LiB. Paris %ji» FL Suec. 725, 798. Orchis Rad. fubro-

tundis , Spica Conict , Labelb quadrifido , Btachiolis et

Pedore peranguftis. Hall, Flelv. II. 140. N. 1277. T. 28,

f. I. Item^ Oichis Rjd. fubiot, Sp. longd , Labello quadri-

fido, Brachiolis angu0iv , Ciusculis lads ferratis- Uld. T. 31*

Cynoforchis latifoiia hJantc CucuIIo major et raiïior. C. B»

Fik. 8c, 81. him Militaris mr-jor, Ibid Orchis Militaiis

lïisjor. TouRKF. /«/? 4? 8. T. 247. A. Oichis StrateumAti*

ca f. Stratio[es major üve Militads» LOB» ie. is-fi
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tvds van anderhalf of éénen Voet voor* De V,

Bladen zyn in de kleinere fpitfer dan in de ^^^

"

grootere , doch in beiden Lancetvormig. De Hoofde

Heer Haller , die onvergelykelyk naauw-^"^"^*.».

keurig is geweest in 't onderzoek der Standel-

kruiden , merkt het gedagte grootftc byna als

hec fchooufte van allen aan. De Armpjes van

het Krygsmannetje , ( dat de Onderlip is der

Bloem,) zyn, zegt zyn Ed., in deeze langer en

fchraalder , de Schenkeltjes veel breeder en wy-

der gemikt, dan in de kleinere , die in Swit-

zeriand by de andere voorkomt» Van beiden

geeft hy zeer fchoone Afbeeldingen , zo van

de geheele Plant , met Wortel en Bloem-Aair,

als van de Bloemen in 't byzonder. Het klei-

ne puntje, dat tot ooderfcheiding der Sexe zou

kunnen dienen p) , neemt Linn^üs voor

het vyfde deel, en noemt daarom de Lip vyf-

deelig» Somtyds komt de figuur nader aan die

van een Aapje , en dan voert de Plant, hoe-

wel ook tot deeze Soort behoorende, daar van

den naam(t)* Zodanig is de Bloem, welke

(Je

(*) Men vindt dat Puntje ook wel in de voorgaande

Soort, doch hci is doorgaans kleiner en ontbreekt ook wel

geheel : zo dat men die Wjfjei zou kunnen noemen. C.

BAüHi NUS heeft van deeze Menfchdraagende Bloemen ,

om die zelfde reden , ook Wyfjes en Mannetjes gemaakt.

(|> Orchis Flote Simiara referens. C. B. Pin. %z. Or-

phis Zöophora Cercopithpcura expiimens Oreadcs. CoL.

'Ecpbr, .1, p. 320»

11. Deel. XII. Stük.
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V. de vermaarde Toürnefosit daar van zo
Arr^EL fraay in Plaat gebragt beefc , door de fmalte

Hoofd- ^^^ Armpjes en Scheükeltjes veel verfchilleDr

STUK. de; weshalve hy ze ook zegt de figuar van een

Baakc Meofch voor te Hellen : terwyl die der

anderen van deeze Soort een Mannetje vertoo-

een als met een Tabberd of in Turkfch Ge-

waad. Met eenige toegeeflykheid kan men zig

silerley veranderingen daar in verbeelden. Ook
gaapt jn de eene,het Kapje cf Helmpje meer

dan in de andere. De Kleur der Bloemen is,

gel^k in de voorige , van buiten paarfch , van

binnen bleek met paari'che Vlakjes of weer-

fchyceade met eenen blaauwen Glans. Men
vindtze ook geheel wit en Vleefchkleurig met

paarfche Streepen op den Helm en roode Stip-

pen 5 de Borst van 't Lipje rood gevlakt zyn-

de , zegt de Heer H A l l l r , die gedagte Ver^

fcheidenheden als byzondere Soorten aanmerkt.

XIX.
Orcbis Pa-

vijnder-

(t5)) Stacdelkruid met onverd, Bolw. de Lip

van 't Honigbakje grooter y onverdeeld y ge-

karteld , uitgerand ; de Spoor Elsvormig

;

de Bloemblaadjes Jamenluikende*

In geüaltè komt deeze, die door den Heer

Alt-

^ (i;^) Orchis Bulb. indir. Ne^arü Labio indlvifb crena*

to, emarginato , smpliato , &c. Orchis Papilioneiii cxpan-

fum lefcfcns. C. B. Pin. sj ? Orchis Ornithophora f. Ot-

nithes. LOB, h, 1 82. Cynoforchis guinius, DoD. Pempu
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Altstroemer in Spanje gevonden is, de V;

naastvoorgaande zeer naby , zegt de Ridder ^^|^;^^*

en heefc dergelyke Bloem , maar de Lip heeft Hoofde

de grootte vaneen Duim -Nagel, breeder zyn-«TUK.

de dan lang , onverdeeld, (lomp of uitgerand

en gelyk de Bloem paarfchachtig. Dat van

Baühinüs hadt een groenachtige Bloem ^

en kwam overeen met het Vogeldraagerde of

Vogeltjes - Standelkruid van Löbel, die de

Vyfde Soort van Hondskulletjes is by Do-
poNéüs. Lob EL noemtze Fyfwouters of

Pepels y dat oude Duitfche benaamingen zyn

van de Vlinders of Kapellen, Men zou deeze

Soort ÓQïhsilwe F'lind^rbloem küViUen heeten»

{20^ Standelkruid met onverd. Bolw. de Lip xjt*

van H Honïgbakjc veeldeelig Liniaal 'y een
J^J!^^^,

Hartvormig Blad, de Stengel^ die eenbloe^mana.
. .

°
, Burman*

mig iSi omvattende. n»fch*

Deeze , van de Kaap afkomftig , heeft de

Stengel een Span hoog, naakt en pluizig: een

enkel Wortelblad, Hartvormig , ftomp , gefpik-

keld : een zeer korte, gekapte Bloem -Aair,

met ééne Bloem» Deeze heeft, behalve drie

buitenfte Blaadjes , die Lancetvormigzyn en ruig,

twee langere Degenvormige , gladde, en een

bree-

06) Orehis Bulb. indiv. Nedarü Lablo multiparti^to Li-

nead, Fol. Cordato araplexicauli , Scapo \xnifioiQ., Am, Acad*

VI. Afr, 88. BüBM. Pfodr, p, 30.

. |2t DEEL. XII. Stuk*
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V. breede lange Lip , die in ontelbaare Liniaale

Afpesl. siippen is verdeeld. De Spoor, van agteren,

ilooFD. heeft naauwlyks de langte van het Vrugtbe-

sTüK. ginzel.

XXI. (2O Standelkruid met onverd, Bolw* de Lip
Orchis y^^ »j Honigbakje driedeelig effenrandigy

Bleek. een Jlompe middelmaatige Spoor en uitge-

breide Bloemblaadjes.

In Duitfchland, omftreeks Jena, als ook in

Ooftenryk en Switzerland , komt deeze voor

,

die van de bleekheid der Bloemen gebynaamd

is , welke echter de Lip geel hebben. De Bla-

den zyn zeer breed , doch de Stengel is laag ^

met eene yle Aair van weinige Bloemen, veel

naar die van het Harlekyn gelykende, maar

ongeftippeld. Zy ftinkt zodanig naar Katte-

pis , dat tedere Vrouwtjes 'er byna in zwyni

door vallen, zegt H Aller,

C. Met gevingerde Wortelbollen^

(22) Standelkruid met byna gevingerde regte

latifolia. JiOh
Breed-

(ti) Orchi* Bulb. iiidiv. NCiSlarii Labio trifïdo fntegcrri*

mo &c. JUMt» 29*. Orchis Bulbofa Fl. flavescentibus. Seo#

f^er. T. 8. f. 3. Orchis foetida Sylv. prarcox , Fl. albo Bar-

ba luteola. RüPP. Jen. II. p, 297. Oichis Pann, feptima*

ClüS. //i/?. h P* a^9. HALL. Helv^ inchoat^ N. 12 8 1.

T. jo.

(22) Qrchh Bulb, fubpalni. tt(k\s &€. GOB*. Belg, p. 257.

DA-
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Bolwortels
', de Spoor van't Honigbakje Ke- V.

gelvormigi de Lip driedeelig met de zyde- ^jy^*

lingfe Kwabben omgehoogen , en Blikjes Hoofd*

langer dan de Bloem, ^t:'^^

Op vogtige Velden , meest in de middelfle

deelen van Europa , als ook in orze Neder-

landen , komt deeze voor , die in 't Fianfch

Satyrion Royal getyteld worde , in 'c Hoog.
duitfch Kruisbloem^ De gemeene naam^by ons,

is Handekens - Kruid , misfchien wegens de JS»

guur der Wortelen, die knobbelig en als ge-

viogerd zyn. Dit oDdeifcheidt deeze en de

volgenden zeer van de voorgaande Teflikeldraa-

gende. Zy heeft de Steng ongevaar een Voet

hoog , Pypachtig hol , Scheedachtig over-

hoeks bezet met Lancetvormige breede Bladen
,

die overlangs geribd zyn en ook wel wat Vlak-

kig , opwaards verkleinende en eindelyk zig

tusfchen de BloeiPien als Blikjes invoegende;

zo dat zy de Aair fomtyds fterk gebladerd

maaken.

De

DAtlB. Par 274. F/» Suee» 743 , 801. Orchis Rad. pilmati*

&c. H. Clif, 429. Orchis palmata Pratenfis latifbJia, lon-

gis Calcaribus. VAILL, Par. T. 31. f. i —5. 0^ Orchis

palm. Palufttis latifolia. ^^ Orch. palm. Montana altera ^.

Orch. palm. Palufttis macalata. C. B, P'n. g<j, Oed. Dan.

a,66. Satyrium BafiHcum raas <?i foliofam. DOD. Pjmpt.

a4o, 241. Palma Chrifli et Sg-rapias raas Ijsvi folio. lOs. ie»

I88, HALL. N, 1279. T. 32. f. a»

II. DEEL, Xn* STUK.
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.
^* De Bloem, dié paarfchacbtig is of ook wlé

IV,
' öf Roozekleurig , zweemt eenigermaate naat

Hoofd, een Crucifix in deeze Soort. Haar bóvenüe
STUK*

Bloemblaadje , dat Eyrotid is ^ dekt twee an-

deren en de Kolom der Meel Jraadjt s , die

groene Knopjes hebben, Weder2yds is eea

fpits uitgebreid Blaadje , en nederwaards hangt

de Lip 5 die bultig is in drie Kwabben gedeeld.

De Spoor, korter dan het Vrugtbeginzel , is

krom en ftomp.

txin. C^3) ^tandelkruid met gevingerde Bolw. de

Orchis Spoor van 't Honi^hakje Kegelvormig : ds

vieefch- Lip flaauw dnekwahhig Zaagtandig ; de
kkung, J^uggeblaadjes omgeboogen. ,

Deeze komt in Sweeden, zo \ fchynt, aïs

ook in de Zuidelyke deelen van Europa , doch

met eenig verfchil voor. L i m n ^k ü s merkt

aan , dat zy van de voorgaande niet alleen ver-

fcbilt door de Bladen bleek groen en onge-

vlakt , de Stengel half zo hoog , maar oofc

wegens de Bloemen bleek Vleefchkleurig te heb-

ben , waar van de bynaam. Zodanig hadc hy

ze in Sweeden gevonden ; doch H aller
verwondert zig , waarom de Ridder dezelve

dien bynaam bad gegeven ; terwyl hy ze^ zo

wel

(23) Orchis Bulb» palm. Ne^aiü Cornu conico; Labioobs»

cutetriloboferrato, Petalis Dorfalibus reflexis. Fl. Suec.w N.

802* Orchis palmata lutea , Flor. Eabio maculato. Seg. Vtr»

lïl. p, 24^. T. 8. f. 5. H^JLL, N. 1280,
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Wel als S E G ü 1 s R in \ Veroneefche > met ^^^

geelachtige Bloemen vondt. Van de volgende ^^j^y^^*

acht by haar ; hoewel zy geen den minden Hoofd»

Reuk heeft, niet foortelyk te verfchillen. stuï:.

(24) Standelkrüid met byna gevingerde regte ^xiv.

Eolw. de Spoor van 't Honigbakje Kegel- Samhueina,

vormig; de Lip Eyrond^ byna driekwab * ^^^^'^'S*

hig \ de Blikjes van langts als de Bloe*

men.

Deeze , die in Sweeden zo wel als elders in .

Europa groeit, is door den Ridder zeer naauw-

keurig waargenomen. „ Men onderfcheidtze,

,5 (zegt hy) , van hiare mede -Soorten, zo

55 door de figuur van de deelcn der Vrugc-

3, maaking als door de Kleur der Bloemen ,

3, die geelachtig is met paarfchechtige Streep

-

5, jes en Stippen. Ook valt zy op vogtige

5, Bergachtige plaatfen en bloeit vroeger dan

,, eenig ander van onze inlandfche Standelkrui-

5, den , naamelyk met de Kroon Imperiaalen»

„ Men onderfcheidt ze ligtelyk van het Breed-

5, bladige , door weinige Bloemen , de Steng

5, beneden 't midden Üegts gebladerd, de Blik-

3, jes niet langer dan de Bloemen te hebben»

„ De

(24) Orchis Bulb. fabp^Ira. re<ais &c, F/. Suec. II. N.
803, Orchis palmata Sambuci odoie. C« B. Pin. %6. RuDl.
Elys, lU p» 213. f. 9. orchis Pann. odava. Clus. Hiji, I. p.

2.69. HALL. Helv, N. 1280. Var.

Hh
II. D£EL. XII. STUS«
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V. „ De Bladen zyn ook geenszins Eyrond Lan«
Afdeei.

^^ cetvormig , maar byna Tongachtig, ge.lyk

Hoofd- 33 iï^ ^^^ Gevlakte Standelkruid , waar van men-

STUK. 5, ze ligtel^k cnderfcheidc , door yler Bloem-

3, Aair,deLip Eietgekaueldjcen langer Spoor,

3, ODgcvlakte Bladen , minder wyd gemikte

,, Wortels , en door de gantfche Geitake." /y '

|;omc ook met v/itachtige en metpaarfche Bloe-

men voor en heeft een zwaaien Reuk als van

Vlierbloemen,

XXV. (^5) Standelkruid met mtgebreide gevingerde

^'f^*'* Bolw. de Spoor van 't Honigbakje korter

«aviakt. dan 'r Vrugtheginzel ; een platte Lip en

Ruggelingfe Bkemblaadjes.

Ten opzigt van het Breedbladige wordt dit

Standelkruid a^s het Wyfje aangemerkt , en

zoude dus Wyfjes Flandekens- Kruid genoemd

kUDHen wordec. Het komt op de zelfde plaat-

fen van Europa , als ook in onze Nederlanden

veel in de Duin - Valeijen en in laage Zandige

Veldtn voor, zynde op de Graslanden der Ge-

bersten in Switzerland zeer gemeen. Het beeft

de

(tS) orchis Bulb, paSm. patentibus &:c. GORT. £el^. 257.

GoüAN Mon.p. 47Ï. DALIP. Far. a;^» Fl. Suec^ 729, 800.

Orchis palmata Friteah's maculata. C. B. Pin, 85, hem^

Qich. palm. Montana mas. IbxcL VAli-L. Parit* 31» f
• 5 »

30. Rall N. 1178. ï. il. Satyimin Baiïlicura foêmirta»

DOD. Ftmpu 2.40. Paliiia Cbïiili Serapias foefflina PratenCs.



de Steögel wat hoogeï* dan het Ereedbladige » V.

niet hol maar digt ; de Blsden fm?.ller en met ^^^^^^*

veel donkerer Vlakken getekend , die dezelven FIoofd-

van boven gantfch bont rnaakeü. Wat dé Bloem stuk,

aangaat, die verfchik daar in, dat de twee zy-

deiingfe Blaadjes agterwaards uiiileeken ; dat

de middelflip der Bloem niet uicgefard is, de

Lip niet bultig maar vlak, doch ook met paar-

lèhe Streepjes en Stippen getekend.

> Voor 't overige merkt de Ridder ren opzigt

vnn deeze op Waterige plaaifen groeijende

Standelkruiden aan, dat de ééne W' orcei zwem-
mende 't Gewas uitgeeft, en de andere zinken-

de de Spruit bewaart van 'c volgende Jaar,,

jyiisfchien zal iets dergelyks plaats hebben ia

de Teüikel-draagende of rondwortelige, waar

vsn het ééne Bolletje doorgaans laager dan heü

andere , als ook fletfer en metr ingekrompen

bevonden wordr. De grcotllen dier Bolletjes,

in het Stinkende of Bokkige voorgemeld, zyn
ongevaar als een Ockcrnoon in de Bolller, of

als de Balletjes van een jong Bokje» De ge-

vingerde Staodelkruiden hebben de Wortels

ook dubbeld , maar als Kinderen Handjes , en

deeze noemt men elders Lieve VrQuwe Hand^
of gevingerde Orchis*

(16) Standelkruid met p-eving:erde Boïv^ ^^^J*
j o. » TT . , ,

Otihisodo^
de bpOGT van t Homgbakjs korter enrathftma.

n,.^ V/cIde«

ö'^- kende,.

{z6) Orchis Eulb. palm. Nedarli Cornö lecuryo breviore

Hh 2 ^^
II. Deel» XII« Stuk^
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V.
Afdeel.

IV.
HOOFD-

2XVÏÏ.
Orchh

Conop/ea^
Steek

-

vlicgig.

omgekromd ; de Lip driekwabbig : de Bladen

LiniaaU

Deeze , die ook hier en daar , doch meesC

in de gemaatigde deelen van Europa, groeit,

is ongemeen fl&rk en aangenaam van Reuk.

Misfchien is zy daarom Kruidnagelig of Anje-

lierig genoemd geweest. Zy heefc de Stengel

een Voet of anderhalf hoog , de Bladen zeer

fmal 5 de Bloemen bleek paarfch en veel naar

die der volgende gelykecde,

( 27 ) Standelkruid met gevingerde Bolw, de

Spoor van 't Ronigbakje Borjtelig en lari"

ger dan het Prugtbeginzel ; de Lip drie-

deelig met twee zeer uitgebreide Bloem'

blaadjes*

Naar^

Sec. GOUAN Monsp, 471. Orchis palmata anguftifolia minor

odoratisfima» C. B. Piz 86- Prodr. T, p. 30. Raj» Hiji»

li25» SEG. Ver» nu p. 250. T* S» F. 6* HALL» N. 1274.

T. 0,9* Orchis palmata Caryophyllata. J. r. Hifi, ^77, Lob.

(27) Orchis Bulb. palftï. H^darli Cornu Setaceo , Germ.

iongiore, &c. GoaT, Belg, 258. Dalib. Par. 275. Qb».

Dan, T. 244. FL Suec. 717 > 799- ^^- Cliff, 4^9. Orch»

Ksd. palm. Calcare longisfiaio , Labello obtufo trifido con-

ccJore. Hall. N. üS;. T. 29. Orchis palinata minor, Cal-

caribus oblongis. C, B. Fiw. i5« VAiLL. -P^r. T. 3®. f.

8, 8. R.ÜDB, Elyi, II. p, 212, f. 5. RiV. Hexap. T. xi.

Seispias minor rubello nitente Flore, L03. Ie, 189» Satyrium

bafiUcum mas. Füchs. Hifi. 712. Palma Chtiiti minor mas.

Tabern. ^. Ofch»palra. anguftifolia minor. C,B. Fin^ 85,^^

Orchis pslm* Fiat* maxima. Ihid^m^
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Naar een Geflagt van Infekten , docr den V.

Eidder Comps genoemd, by on? Steekvliegjes,^^^^^'

voert deeze Soort, wegens de Blüem, die als Boofd-
met een langen dunnen rooden Aogel voorziea^^^'^*'

is, den bynaam. Zy groeit ook op veele plaat-

fen in Europa en komt by ons in de Duin-

Valeijen voor» In Sweeden is zy vry zeld-

zaam 3 maar in Svvitzerland groeit zy overal

op de Velden , zo in de Valeijen als op de
Gebergten , zegt de Heer Haller, die ze

telt onder de genen , welke een zeer lange

Spoor hebben. Hier door verfchilt zy inzon-

derheid van het Welriekende Stacdelkruid, en

van het Pieramidaale door de Wortelen, uit

hoofde van welken zy ook tot de Handekens-

Kruiden behoort.

De Steng is Bladerig , anderhalf Voet lang ,

tot omtrent de halve hoogte bekleed met fmal-

Ie Bladen, allengs verkleinende, tot dat zy de

Blikjes worden van de Bloemen , die een paar-

fche Aair uitmaaken , wat; zwaar, doch Ibm-

tyds aangenaam , van Reuk* De hovende Bloem-

blaadjes zyn Lancetvormig ovaal , de Lip is

in drieën gedeeld, even als in de voorgaande,

en egaal gekarteld.

(28) Standelkruid met gevingerde Bolw* de '^xviu,
o^ Orchis
SpOOrjlava.

Geel,

(zg) Orchis Bulb. palm« Ne^lradi Cornu Filiformi longiifi-"^ ^m^
ïïïo &c. GRON. l^irg, lï, 137. Orchis palmau elegans lutea -«';.<><

Virginiana &c. Moris. Hiji. hl p. 499. ^<M'''

Hh3
n. DEEL. XII. STÜKI

Q4
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Hoofd '

STUK,

XXIX.
Orcblsfm'

Bruin-

achtig,

485 M A N w ¥ V i G E Lelie-

Spoor van 't Honighalje Draadachtig zo lang

als 't Frugtbeginzel; ds Lip driedeeligef-

fenrandig.

ïo Virginie groeit deeze , die wegens de

Kleur der Bloemen den bynaam voert ^ hoewel

dezelven maar öets geel zyn , en in een lange

Aak vergaard, zo Cl a¥ tok aantekent, By

MoRlsoN wordt z,y een fraaije Virginifche

Phiit geheten. De onderfle Bladen zyn een

Handpalm groot, Loncetvormig.

Id Ambie vondt Fdrskaohl een Soort

van StaDdelkrüid , daar hy ook den bynaam

van Geel aon geeft, hcbbpnde eene vry hooge

Stengel , nws groote getroste geele Bloemea

en dadde Lm'saN Lancetvormige Bladen, van

lan-re als de StengcL Deszelfs Wortelbollen

war'en groen, drie Doiwn dik, (leekeDde dik--

wils boven den Gtond u|t. De Groeiplaats was

op 't Gebcrc^te Barah genaamd.. De Arabje-

rieren beeldJen zig in, dat het Sap da^r van,

op eea VVaodje geüreeken daar een Doorq in

zat, dezelve daar uit kon dryven. Nog maakt

bv vanieen Elciderlöos gewag en van een Gmfï-

bïoeniig, waar van ik reeds geipioken heb,

B. Me^.g^^^^''^^^-®
WortelbollcQ,

Vao) Stm'Mkmd met gebond. Bolw. de Spoor

^ ^"^ va»

(a9] <>r.^VBiilb. Fascic. mCi^un Cc|iiu loAgit. Germmïs
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van 't Honighakje zo Imig als 't Vrugtbe- V.

ginzel ; de Lip Eyrond aan den voet ge- ^ ^^?^*

tand* HooFö»
STÜi?,

In Silezie Dam de Heer Gmelin deeze

waar 5 hebbende veele Wortels als dikke Veze-

len, lapger en korgera in 't midden dikwils d;k-

l^^er , ge^y^ ^^e der AfFodiileo. De odderde

Bladen zyn laEgwerpig Eyrond , de bovenden

allengs fmaller. De Stengel is een Span of

een Voet hoog , met eene A lir van een halve

of geheele Handbreed en ook van een half

Voet langte. De Bloemen zyn uit den groe*

nen geelachtig. De Plant wordt door *c droo-*

gen bruin, waar van de bynaam,

(30) Standdkruid met gehond. Bolw, de Lip ^^'
van 't Honigbakje tweehmhbig effenraU' Strateuma-

randigide Spoor van langte als het Frugt'^^Q^^iQ^

heginzel.

Deeze, op Ceylon vallende, heeft de Sten-

gel een Span hoog ; de Bladen Lancetvormig

yniaal, overhosks , de onderden korter, de

bo-

Sec, Orchis Rad, irsultis , Labe'.Io qua(i ala.'o. Gmel. SiL ï*

p. 20» T. 4. f. 2.

(ic) Orchh Bulh. Fascic. Ne6taai Labio bilobo integer-

fimo, Garnu longimdine Germinis. Fl. ZeyL 319. Bükm.

Fl* Ind, p, 188. Orchis Caule ad futamum Foliofb. Büïim.

Z€yl. 17«.

Hh4
11. DÊSJL. Kil* STUK.
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V# bovenden langer. Dus is de Stengel tot boven
"^^

nf.^*
toe gebladerd , zo wel als de Aair der Èloe^

Hoofd men, welke de Bovenlip drledeelig , de On-
STUK. derlip ftomp Hartvormig tweekwabbig hebben,

en van agterea een dunne Spoor.,

xxxï. (3 1 } Standelkrutd met gebondelde Bolw. de Spoor

^Irborea^ v^^ 't Hofiighakje zo Imig als 't Frugt'^
Yslands* heginzel; de Lip Liniaal effenrandig ge.

knot.

I

De Heer Konig, deeze op Vsland gevoBh

deo hebbende , befcbryftze dus. „ De Sten-

3, gel met de Aair een Handbreed hoog. [Welk

5, een klein Plantje 1] De Bladen Lancetvormig

5, overhoei<:s , van dergelykc langte. De Aair

3, Eyrond, mee Lancetvor.^ïge Slikjesjzolang

^, als de Bloemen , die geelacbcig groen voor-

j, komen , hebbende de drie bovv^nfte Blaadjes

3, famenluikeade; de twee zydelingfen langer^

5, langwerpig en de Lip naauwlyks langer dan

55 een Bloemblaadje.

XXXII. Cs 2) Stacdelkniid met gzhond, Bolw. die Draad-

"^Serd. ^^^^'^'S ^y^'' ' ^^ ^^P ^^^ 't Honigbakje

Eyrond effenrandig ; de Stengel Blader-

kdS,

Deeze

f31) Orc^ns Bulb. Fasclc Nedarli Cornu longit. Genn.
Lsbio Lineaii integerr. tmncato. Mant^ lai» Orchh Bulbis

fibrofis &c. OED. Dan^ 3 33-

(|aj Orc&is Eulb. FascicuUtis Filiforrnibus , Neö^arü La-

lift
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Deeze was, door den vermaarden Tourne- V;

FORT 5 tot een byzonder Gellagt gemaakt on-'^^^fy^^'

derden naani van Limodorum, by welken zyHoofd <

ook voorkomt in de befchryviog der Ooften-^^^^'^*

ijkfe Planten, door den groeten Clusius»

„ Van *t Limodorum (zegt deeze) vindt men

„ wel verfcheide Soorten , die aan veele Ge-

,, westen gemeen zyn ; maar ééne, v^eet i^

„ niet , ergens anders gevonden te hebben ,

5, dan in 'c Gebergte boven de Badenfe Bad-

35 ftooven. De Stengel verheft zig een Voet,

,, om laag met veele Scheedachtige Blaadjes

„ omwonden , boven een Aair draagende van

„ Bloemen uit vier Blaadjes beilaande, waar

,j van het bovenfte in een Hoorntje uitloopt,

3, en zeker Snuitje tusfchen de middelfte Blaad-

„ jes uitfleekende , daar zekere Baardjes aan

s) gegroeid zyn. Onder de Bloemen bevinden

5, zig geftreepte langwerpige Hoofdjes , met

5, zeer klein Zaad als dat der Standelkruiden ge-

,, vuld. De Wortel beftaat uit dikke laTga

,, en fcheeve Vezelen. De gehee!e Stengel

„ met de Bloemen is donker paarfch of Violet

ij ge*

blo oirato integerrimo. GouAN Mor.sp. 471. DALiB. Paris

275. Orchis abortiva vlolacea. C. B<> Pin» 85. Limodorum

Audriacum. Tournf. Inji. j^ij, T. 4.;o. SEG. rer, U. 137.

Clus. Pann. 241. Grobanche et Ni<fo Avis affine Pfeudo-

Liniodorura Auftr» Violaceum.
J. B. Hi^» II. 782, Epipaéiis

aphylla, Calcare longo , Labello ovattf Lanceölato, HALL,

iielv, inchoat. II 148. T, 3«.

Hh j
II. DMi» XII. tTUS. ^
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V»
,j gekleurd. Een dergelyke , maar veel blee-

IV^^* 5j ker, heugt hec my, weleer inhetBofch vaa

Hoofd- ,> 't Land omflreeks Montpellier, by *t KIoos-

§TüK. ^^ ter Gramont , 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 Switzerland^alwaar

de vermaarde H a l l e r dezelve naauwkeurig

in Plaat gebragt en bcfcbreeven heefc. Plaare

Zaadhuisjes zyn grooter, zegt hy , dan in eeni-

ge andere van dit Geflagt , en hebben die ei-

genfchap , dat na de uitftorting vau het zeer

fyne Zaad de Klepjes afvallen , waar door een

gevenflerd Hokje overblyfc <, gelyk Tour NE-

FORT in Plaat vertoont.

E, Met de Wortels nog onbekend.

xxxm. (23) Standelkruid , dat de Spoor van 't Ho'

pfycedef, nigbakje Borjielig , zo lang als 't Frugt-

felS°ig^"
heginzel; dd Lip drkdeelig eti kanthaairig

heeft.

Deeze Virginifche , in Kanada ook door den

Heer

(53) Orchis Neftarü Corfiu Setaceo longitudine Gertni-

nis, Labio tripartiio Cilian. Gron. Virg^ I^p. 137. Orchis

Marilandica Spied bievi conferta &c. RAj. 5«^;)1. 581. Or-

chis Floribiis Aurcis , Splc4 habitiore &c. Gron. Vlrg^ U

p. 184.
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Heer Kalm gevonden, heeft de geftalte van y.

't Gevlakte Standelkruid* De Stengel, met Li-^^^^^^"

niaale gefpitfte verftrooide Bladen bezet, heefcfjooFD^

een lange digte Aair en Bloemen van vyf famen-sTUK.

luikende Blaadjes , die Goudkleurig zyn , de

drie buitenflen Eyrond , de iwee binnenflcn

langwerpig. De Lip is omgeboogen ^ driedee-

lig, met zeer fmalle Slipjes, VVigvorraig 9 aan 't

end gchaaird. .

(34) Standelkriiid , dat de Spoor van 't Ho- zxuv.

nigbakje zo lang ah 't Frugthegïnzel ; dsr^^i^^
Lip Qvaal en uitgsrand ; en ovaale Bladen A.n?/,ea-

heeftf met een naakte SteiigeL
' '"

Wegens de fraaiheid voert deeze Vlrg^rifchs

den bynaam, die, volgens Clayton, z r

fchoone groote Bloemen heeft , met de He Ka

van 'c Honigbakje hoog blaauw ; de twee bui-

tenfle Blaadjes groen en een wkte Spoor. Maar

vyf of zes zodanige Bloemen raaaken de Aair

uit. Wortelbladen zyn 'er twee, ovaal, ge-

fteeld, (lomp en byna van langte als de Sten.

gel, die met Lancetvorraige Blikjes, welke vry

groot zyn , bezet is , van onderen raakt. Die
Blikjes zyn de bovenite Blaadjes , uit wier Oxelen

dö

(S4) OrcMs NeCt^ni Cornu longitudine Germinis , Labio

cvali emarglnato , Caule aphyilo^ Fol.ovalibus. Grok» Fïr^.

II. 136. Oïchis FI. pulcherrimo magno fpcciofü &c. Clay-
TON*

II. Deel, nh Stuk*
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' V* de Bloemen voortkomen , gelyk elders wordt
Afdesi. gelegd (^).

Hoofd- Van dit Geflagt komen, derhalve, zeer wei*

sTUKi nige Soorten in Afie, in Oost- of Westindie,

voor; maar ettelykcn in Noord - Amerika. Bui-

ten Europa , dat de meeften huisvest ,
groeijen

veelen op den Zuidhoek van Afrika ; want zy

beminnen 5 in 't algemeen , drooge Zandige

Landsdouwen/

Kaapfe Behalve de vyf hier befchreevene , r.aame^yk

Soorten. ^^ Tweehcornige , Tweebloemige 5 Gehoornde ,

Bogtige en Burmannifche , vind ik onder de

Kaapfe Planten , door den Heer N. L. Bur-
MANNUS5 ook aangetekend, de Vücderachti-

ge en nog v^f nieuwe Soorten. Zyn Ed. heefc

een Knikkende , met onverdeelde Bollen , de

Lip van 'c Honigbakje vyfdeeligj een Hartvor-

mig Blad, een ruige geaairde Stengel en knik-

kende Bloemen. Een Gebladerde en Digte by

BuxBAüM gemeld. Een Dunbladige: met
onverdeelde Bolwortels, een gebladerde Sten-

gel en Liniaale opgeregte Bladen. Een Ge^

fpoorde' ^ eindelyk , met wyd gemikte Bollen ,

de Helm der Bloem gewelfd , gehoornd; uit-

gebreide Vleugels, een uitpuilende Lip en zeer

lange Spoor,- tot welke, als eene Verfcheiden-

heid, zyn Ed. nog eene van Büxbaum be-

trekt (t>
Sa-

f*) Orchis Foï. infericrihus ovatis, fuperioribus ovato-ob-

longis , Flor, ex Ah's fuperioribus. Gron. f^i^g» ?.p. 109.

(t; Orcliis cernua, Oich. Foüacea & denfata, BüXB* Ctns»



S A T Y R I ü M. Zakjesbloem, V.

Een Honigbakje , dac naar het Balzakje ge-^ ^^^
lykt, of zig als twee Balletjes vertoont, ag-sTus.

ter de Bloem, onderfcheidt dit Geflagt, waar

van de meefte Soorten weleer geteld zyn onder

de Standelkruiden en in geftalte daar van wei-

Dig verfchilleo. Ook komen zy in alle opzig-

ten, wat de deelen der Vrugtmaaking betreft,

daar roede overeen; uitgenomen , dat de Spoor,

die als een aanhangzel van het Honigbakje

aangemerkt wordt , ontbreekt , en dat zy in

plaats van dien 'c gezegde Balzakje hebben:

weshalve ik 'er den naam van Zakjeshloem aan

geef (*>

(i) Zakjesbloem met onverdeelde BolworteUi
sat^ium

en Hirtir.um,

Bukkig,

III. T. 14 , 12. Orch. tenuifolia, Orch. Calcarata , fi^
Buxb.

Cent, III. T. lO» Prtir, Fl. Cap. p. 30.

(*) De Heer Halles betrekt de Satyria van l.iNNfflas

ook tot zya Geflagt van Orchis, en onderfcheidtze alleen-

lyk van de anderen door een korte Spoor: Calsare brevi »

zegt Kjrn EcJ, quoi cum Sertto comparet : dat is : welke LlN-

vtMus met een Balzakje gelieft te vergelyken.

(i) Satyrium Bulb. indiv. Fol. Lanceolatis ; Neétarii Ls-

blo tïifido, inrerraedia [Ic parte] Lineari obliqua praemor-

ra. Sy/Ï. Nat, Xlï^ Gen. loio. reg. XIII. p. 676. GouAW
J^Ionsp, 47 ï. Dalib. Par, 275. Orchis barbsta fetida. J. B»

Hiji. ÏI. p. 756. VaïLL Par, r, |0. f. 6, SEG. rer.T, 15.

f« I. Orchis barbata Odore Hirci, breviore et latiore folio. C-

B. Pin. 20. TouRNF. injt. 433. Tragorchis Tefticuius Hirci.

DOD. Pempt. 237. Lob. Ic. 177, Fig. i. HALL, ïielv» N,

Ï268. T, 25. Riv. Hexundr» T. 18,
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V. en LanCetvormigè Bladen ; de Lip van
Afdkel,

>j. ^Qfiigbakje in drie deelen gefpleeten^

flooFD- '^^fl^ v^^ ^^^ middeljte Liniaal is en als

STUK. fcheef afgebeeteu»

Bokkig Standel^fruid of Boks- Kulletjes \^oïdt

deeze in 't algemeen genoemd ; dac meer zynen

oirfprong van den Bokkigen Stank j dan van

de figuur der Wortelen heeft , die eveneecs

zyn als in de Teflikeldraagende, voorbefchree-

ven. Des verfchik zy van het Wantsdraagende

Standelkruid , dat ook Tragorchis geheten wordt,

byna alleen in de figuur der Bloem, welke

door fommigen Haagdisachtig is gekeurd* In

Vrankryk, zo wel als io Engeland, komtzy,

als ook in Switzerland, doch ze'dzaaroer voor,

dan andere Standelkruiden» De Heer Hal-
L E R heeft *er een allerfraaifte Afoeelding van

gegeven. Zyn Ecï, merkt aan , dat de Wortel-

en Stengbladen zeer groot zyn, een ha'f Voec

^
lang en tot drie Duimen breed ; de Wortelbol-

letjes van de grootilen in dit Geflagt, als Ei-

jeren naamelyk , en dus wat grcoter nog dan

die van het andere Bokkige hier voor befchree-

* Biadz.ven^ De Stengel valtfomtyds een Elle hoog (*},

466. ]3e

(*} Zyn Ed. zegt wel, Culmui Cuhitatis ^ hicabitalis ; d^ch

hy neem;: CuHtus ^ gtlyk 't behoort, op een half EiJe ,

ge!yk ik hovea ha!) aangemerkt. Het is een der hoogileii

onder de Ofchisfe!! , des 'er ock onze P.sdder vm zege

,

Flsma ijiia (i'n Sy/i, 'Hat, en elders (in Mantisfaj Planta

ül'
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De Aair is Trosachtig en bedaat uit veele , ,
^^'

paarfchachtig groene , taaiiielyk gfoote BJce ^'^
'

men , die ten uiterften byzonder zya door het s^oojfd-

Jange, fmalie , middeldeel der Lip, terwyl deSTux,

zyddeelen als gekruld zyo of geplooid : waar

by komende de geftalte der andere Bloemblaad-

jes, die zig als tot een Kop cf rond Hoofdje

vereenigen; zo kan men *er, mee eenige toe-

geefiykheid , zeer wel een Donderpaddecje óf

jonge Kikvorfch , die zyne eerfte Pooten flegt^

bloot heeft, van maaken, In plaats van Spoor

is agter aan de Lip , nevens het VrugtbegiD^el

daar de Bloem op rust, een dik KDobbelach-

tig deel , dat weezentlyk naar een Balzakje ge •

lykt. Het gedagte Strookje van de Lip ,

naar een Lintje gelykende , is wit met paar-

fche Vlakjes , twee of drie Duimen lang , aan

't end fcheef , met Tandjes of ook in twee

Slippen verdeeld.

(2) Zakjesbloem met gevingerde Bolwortels ix.

Satyrium
*^'* viTtde»

Gioen.

aliiifima ; dn is , een zeer hooge of alleihoogfte Plant

:

welk, in betrekking tot de Orchides in 'c algemeen, moog-

lyk zal gezegd zyn. De grootfte Militaris komt daar in

het naast aan decze i zie bladz. 474. Dikwils is de Stengel

Pypacbtïg en maar ten Voet lan^, , zegt de Heer GOUAM,

die ze by MontpeHier hadt waargenomen.

(2) Satyriara Bu'bis palmatis, Fol. oblongis obtufis 5:c.

DALIB. Par. 276, FU Suec» 7J0, 804. OED. Dan. T* S7*

Sat. Fol. oblongis Caulinis. Fl. Lapp, 313. Orchis palmata

Flore vlridi, C. B» Pin. 85. Prodr. 30. LOES. Pras/. 182.

T» s6* /3, Orchis palmata BatrachiteSi C. B. Pin» 85. Vaibu

Pi DSSI.« lilt £ïOKi
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'A "^EL
^* langwerpige Jiompe Bladen; de Lip van

IV. '^ Honigbakje Liniaal driedeelig^ met de

HooFB* middeljte Slip klein»

STUK.

Veel laager valt deeze, die wegess de groene

Bloemen den bynaam heeft , beminnende de

koude Gewesten van Europa. In fommige

deelen van Sweeden is zy zeer gemeen, en komt

in Sw[tzerland op hooge en laage Bergvelden

,

als ook in de Valeijen, veel voor. In Siberië

groeit zy van de Oby- Rivier tot de Jaik^

overal, indien de Grond guoftig is, zegt Gme-
LiN. De Fleer Scwencke heeftze in de

Valeijen op Staalduin , by 's Graavenhaage
, ge-

vondeD.- Zy heeft twee driedeelig gevingerde

Wortels , welke , even als in de Teftikeldraa-

gende of roiidboUige Standelkruiden , de eene

frifch , de ander flets zyn en flap. De Stengel

is naauwlyks een Span hoog, met taamelyk bree-

de Lancetvormige Bladen als die der\Hellebo-

rine. Of zy wegens dergelyke figuür der

Bloemen Batrachites genoemd zyjis onzeker.

Lob EL zegt, dat mcvjzc Myoides oï Batra-

chites noemt , om dat de Bloemen groen zyn

als Vorskens, ghelyckende lanckwerpige Vh'e-

ghen. Zy hebben een rond groenachtig Helm-

pje, van vyf Blaadjes gemaakt, als devoorige,

waar binnen de Meeldraadjes beflooten zyn,

maar

Par, if3. T. 3ï» f. f, 7 j 8» Serapias Batrachites velAÏ/-

eides« Lqb. Ic» 193. Hall, Helv^ N, 12.69* 7« z6»
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raaar de Lip is geel, en in drieën gedeeld ^ de V;

Slippen fpits , de middelfte zeer klein. Ver- ^i^^
flenzende worden de Bloemen bruin. Hoofd«^

STUK.

(3) Zakjesbioem met gevingerde Bolworttls en m.
Liniaale Bladen ; de Lip van 't Honig- ^%lZ,
takje apwaards geftrekt en onverdeeld» ^^^«t*

'^ Een Plantje van dergelyke hoogte , als de

voorgaande , maakt deeze uit , die taamelyk

gemeen is, zö op de Laplandfche als op de

Switzerfche Gebergten , alwnar zy insgelyks

in de Valeijen voorkomt. De Duicfchers

,

(want zy groeit ook op den Schneeberg ia

Ooftenryk^, noemenze Brandtlia, de Switzers

Jaloufiey de Sweeden BrunkuUa^ volgens den

Heer L i N N^ o s. Zeer gem^een is zy op alle

Velden der Sweedfche Provincie Jeratenland,

alwaar meil de Bloemen gebruikt om een Vio-

lette Kleur te geevcn aan de Jenever. Dezel-

ven zyn eigentlyk niet zwart , maar donker

paarfch en hebben een zeer aangenaamen Reuk
als

f5) SafjTium Balb. palm, Fol, Lincsribus , Neöarü La.

bio refupinato indivifo. Mant. 488* KRAM. Anjlr, z65»

JacQ; f^ïB^' 29Ï. I^ior. Suec, 731 , 805> Sat. Fol. Lineari-

'bus. R. Lttgdh* 14. Orchis palmata anguftifolia Alpina ni-

gt» flore C. B. Pin. ^i, Palraa Chtisti minor. Cam. Epit,

617. Orchis , Rad. palraatis , Spica denfisfima , Flore re»

fapinato , Calcare brevisfimo. HALL» N- 1171, T. Z7,

f. 2.

Il

II. DEEL« XIU Stuk.



45H Manwyvige Lelie-

V. als van Anjelieren (^), Zy zyn zodanig om*

'^^^IV.^*
gekanteld, dat de Helm onder komt, de Lip

Hoofd- met de Spoor boven : maar de deelen der

iTVK» Bloem zyn zeer klein: het Lipje geUkt naar

een Ploegyzer en de Spoor is naauwlyks zigt-

baar.

Dit fmalbladig Standell^ruid of Zakjesbloem

,

dat Bladen byna a's de Csocusjes hetft , komt

op de Gebergten ook doch zeldzaam , voor,

met Roozekleurige en met Witte Bloemen,

zp ToüRNEFOHT aantekent, Het vyordt,

wegens de gevingerde Worteis , mede tot de

Handekenskruiden betrokken (-f)*

^^*. C^) Zakjesbloem met gebnndelde Bolwortels ,

amdwn, Lancetvormige Bladen, dê Lip van "'t Ho»
Wiiachtig.

nigbakje fpüs driedeelig , het middel - Slip*

je ftomp,

In Sweeden is deeze Soort zo zeldzaam ,

dat LiNNiïïüs haar in Schoonen vindende

'er

(*) Flos faturate purpureus , pene niget , in altioribus

Alpibus rarius Roféns, odore Caryophyllorum esimio. HALL.

(I) Incoda Radix dicuur Lac in fervorem clere. Idem.

(4) Satyrium Bulb* Fascjculatis , Fol. Lanceolatis , Nec-

.taiii Labio trifido acuto &c. JACC^ Vind' 294* ^i* Sascy^i,

'S06. Oed» Dan. T. 115. Satyriura Scanenfe. It. Scah. 15 j.

Pfeudo • Orchis Alpina Flore Herbaceo MiCH. Gen^ 30. T»

a6, Limodomm montanum &c. Chom. Mem. de Paris

3705. p. 5179 Tab. 8. Orchis Rad. confertis teretibus &c.

HALL. N. i27o.T.a<f. Fig^ u Hdleborine Bsoccenbergenfii.
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*et den bynaam van die Provincie aan gaf» V.

Men vindtze ook iiier en daar ia Duitfchland , j^^^^

Ooftenryk en Provence , aan den voet der Ber- Hoofd-

gen , maar in Switzerland is zy op alle Gras- stok.

velden der Alpen t'huis.

Een trop ronde Wortelen geefc een ftevige

Stengel van een Voet hoogte, met Bladen van

taamelyke breedte ovcrhoeks bezet en een digt

langwerpig Aairtje hebbende van Bloemen

,

wier Helmpje wit, geelachtig of Roozekleurig

is , het Lipje groen : ja zy komt fom.tyds met
paarfche Bloemen voor ; zo dat de Kleur , in-

derdaad , hier geen genoegzaame onderfchei-

ding maakt. Ciiomel, die ze op hoogeGe*

bergten in 't midden van Vrankryk vondt

,

beeftze, onder den naam van Berg- Honger'

gift , met eene uit den witten bleek groen»

achtige Bloem , in een byzonder Vertoog uit-

voerig befchreeven en afgebeeld» R i v i jn u s

hadtze Brokkenhergs Niesblad getyteld.

(5) Zakjesbloem met famengedrukte getande v.
^

Bolwortels i
een Scheedige Sterg ^ de Lip épYpT^

yan 't Honighakje opwaards onverdeeld, ^'"^^

- baardig.

De

(5) Satyrium "Rnlb, compresfis dentatis, Caule Vsginato \.

&c. ]AC<^ P'ind, 164. Epipogum. GMEt,. Sik I, p. n, T. 2,

f. 2. Epipaftis Cauie aphyllo, Fl. fupinato, Labello Ovato-

Lanceolato, Calcare Ovato tuthido* HALL. A^» Bsrn, V«

p. 309. Helv^ incbyat N. 1289.

lia
II. DSU. XII« STUC
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V. De Heer G m e l i n hadt deeze Soort , welke
Afdeïl.

j^y ^p j^QQgg ^Q.j.g Zandige plaatfen der Ber-

HooFB gen , io Siberië , tegen 'c etjd van July fraay

sTüK« bloeijende vondt, Epipogum genoemd, om dat

zy de Bloemen omgekeerd , met de Baard of

Lip , naamelyk , opwaards geürekt heeft

,

even sis het Zwartbloemige» Zy komt in

Ooitenryk , op dergdyke plaatfen , en zelfs

in Switzcrland voor , hebber de- een vreemde

geltake.

De Wortel ., die Takkig is , geeft een Sten-

geitje, dat zeer teer is en ongebladerd, een

half Voet of een Span lang , by den Grond als

Bolachtig» Een yl Bloera -Aairtje, met groote

Stoppeltjes , draagt zeer weinige Bloemen , die

naar een Spinnekop , doch omgekeerd , gely-

ken, zycde uit den paarfchen witachtig. Op
dezelven volgt een driekleppig en drieven (le-

rig Zaadhuisje met zeer fyne Zaadjes, gelyk

in andere Standelkruiden.

VI. (6) Zakjesblcem met byna Vezelachtige Bol*

Fllugi^ 'tortels , de Stenghladen Eyrond geföeeld

Kcum. en Scheedig ; de Lip van 't Honigbakje

achüg/^^' onverdeelde

DeC"

(6) Satyrium Bulb. fubfibrofis , Fol. Caulinis ovatis Pe-

ciolstfs Vaginantibus , &c, Am> Acad» V. p. ^08. Orchis ela-

tior latifolia , Asphodeli Radice, Spica flrigofê. SLOkfiéJam,

11$. Hifi* I. p. 250. T. 147. f. 2. Helleborine Fol. Lilia-

ceis. Pi.UM. /c. 190. Satyrium eredam minus &c. BROWN.
jAwt. 32-f. Epipadis ^jnplo flore luteo. Feüill. Fer, lï»

T. 2Q,
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Deeze Westindifche hecfc Wortels byca V,

als der AfFodillen , zo uit de aanhaalingen ^^^^^

der Aucheuren en uit de Afbeeldingen blykt : Hoofd-

des het te verwonderen is , dat zy byna Ve- «tuk»

zelcchtig genoemd worden. De Stengel is een

Span hoog. De Bladen zyn gefteeld , langwer-

pig Eyrond en geribd : dus veel naar die van

Weegbrce gelykende. De Steelen maakea

Scheedjes om de Steng, De Bloem heeft twee

uitgebreide zydblaadjes; ééne langwerpige on-

verdeelde Lip, en een ftomp Eyronde Spoor»

( 7 ) Zakjesbloem met Vezelige Eolwortels , yjj,

Eyrond Wortelhladen en eenzydige Bloe* ^"^^ynuf»

men* Krmpend.

In verfcheide deelen van Europa, inzonder-

heid in Switzeriand , komt dit Kruipend Zak-

jesbloem in de Bosfchen voor. Het fchynt

die van Pyn- en Denneboomen, voornaamelyk,

te beminnen. De Wortels zyn Spilrond Tak-

kig, als met Leedjes geringd, zonder Haairige

Vezelen, Zy geeven kruipende Ranken uit

en

(7) Satyrjum Bulb. Fibrofis, Fol. Ov^atis Radicalibus , Flor,

lècundis. DALIB. Par. z-j%. FU Snee» 7Ji, ^oy. Flor. Lapp^

3 14. Orchis minor Flosculis albis f, Radice repente. GANf.

ïlort, ïii, T. 3J. Pfeud)- Orchis C. E.Pm. 84. Pyrola

anguftifolia polyanthos. Loes. Prus/. 210. T. 68. 0, Orchis

Rad rep. Fol. inaculis nigris et albis. Mentz. Pug. T. s,

f. 4., 5. Epipadis Fol. peiiolatis §cc. Trew. Nor^ i7jfi. p,

409. T« 6. f. 7. HhH,, Heh* inc&oat, p. i;i, N» ii9S> T»

2,2.

li 3
EI. DsEL. XII, Stuk*
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V. en als 't wave lang gefleelde Bladen die zwaar
Afpeel.

ggjjtyd 2yn , fomtyds bonc met zwarte en wit-

Hoofd- te Vlakken. De Stengel , een Span hoog, is

STUK. tjyna naakt en geheel ruig, inzonderheid bo-»

ven , alwaar zy eene Aair draagt van een Duim

langte , die als eenzydig zig vertOüDt , bevat-

tende by de twintig Bloemen, Dezelve zya

llegts vierbladig en witachtig geel van Kleur.

VUT. (8) Zakjesbloem , dat de Lip van 't Honighal-

CallnfT j^ breeder^Jtomp uitgerand en w^derzyds

Kaaps. gulpswyze getand heeft.

ï. XXXVI.

^'S' 3t Dit Kaapfe hadc eenige Liniaal Lancetvot*

mige Wonelbladen , geflrekt en eenigermaate

geltreept ; de Stengel werdt overhoeks omyat

van kortere gefpitfte Scheede- Blaadjes. Een

yle Bloemtros droeg dezelve met kleine Lan-

cetvormige Blikjes en Steekjes van langte als

de Bloemen , die uit vyf byna gelyke Blaadjes

bellonden , behalve de Lip , welke breeder was

,

Homp getipt , uirgerand en wederzyds in 'c

midden een Tandje hadt , van agteren een

zeer korte llompe Spoor.

Van dit alles zyn de blyken te befpeuren ia

onze Afbeelding Fig. 3, op Plaat LXXXVI,
met de vergroote Bloem, by c, daar nevens.

Hier

(8^ Satyrtum BulHs. ..... NcÖ:arü liabio latiore obtufo

emarginato utrinque undulato. Syji* Nau dentato. Am
J.c4i4. VU hh, 5>3. unidentato. §p^ Pianu II. p. 13 3p,
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Hier by voegt de Heer BurmannüSj . ^^ ^

onder de Kaaofe Planten , een Gehoornd Sa- ^ivf***

tyrium^ met gevingerde Bolwortels , Eyronde Hooföi

VVorte bladen , Lancetvormige Stengbladen en ^^"**

een enkele gehoornde Bloem (^)*

O p H R Y s Tweeblad.

De Griekfche naam Ophrys wordt gemeen-

lyk gegeven aan een Plantje , dat de Duitfchers

Zweyblatt of Tweeblad noemen. Ook hebben

de meelte Soorteo van ditGeflagt, by onzen

Ridder , twee Bladen aan de Stengel ; maar

zyn vo' -rraamfte Kenmerk beitaat daar in , dat

het Honigoakje Vcin onderen eenigerrraate ge-

kield zy. OüdertuMchen zou de Griekfche

Daam, die Wenkbraauw betekent, volgens fom-

migen op gedagte Bladen zien. De Heer Hal«

LER brengt de Soorten tot zyne Orc/ifx, tot zyne

Epipa6tis en elders t'huis , naar de zeer fyne

onderlcheiding der Tceldeelen , door hsm ge-

maakt. Weinigen, inderdaad , zal het gelusten,

zyn voetfpoor in die verdrietelyke uitpluizing

te volgen. Ik kome dan tot de befchryving

der Soorten, volgens onzen Ridder.

y^. Met Takkige Wortels.

(l) Tweeblad 7net Vezelige gebondelde Wor-
j^

Nidus

(*) Satyrium Cornutuni. Fl. Cap. Pred. p. 30.
VogelnWfe,

(\) Op&rys Bulbis fibiofo • fasciculatis , Caule Vaginato

ïi it »pM*
H* DEEL. XII. SWK.
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V. telbolkn , een Scheedige ongebladerde Steng ;AFmEL.

^^ 2^^^ y^^j ,^ Honigbakje tweedeelig,

HOOFD-
»ïü«. De vermaarde Tournefort hadt eea

byzoader Geflagt gemaakt van deeze Plant ^

die in gellalte behoort tot de Standelkruiden^

maar Vezelachtige Wortels heeft , naar een

Vogelnest gelykende, en daar van ook den

Latyïifchen naam Nidus Avis voert. Meer
dan tweehonderd Jaaren reeds is die naam aan

dit Gewas gegeven geweest, als uit Lob el
blykt , die hetzelve een Miswas van de Or-

chisfcn noemt , om dat het gcene Bolaclitige

Wortels heeft. Het komt door geheel Euro»

pa hier en daar voor, in lommerryke Bosfcha*

gien; doch is in ons Land 3 zo veel ik weet

,

nog niet gevonden.

Uit een Wortel , als gemeld is , brengt hec

een Hevige dikke Stengel voort , die in plaats

van Bladen niet vry groote drooge Schubben

is bezet en Roestkleurig, een Voet of ander-

half hoog. De lange Rolronde Aair heefteen

groote menigte Bloemen , tot vyftigin getal 3

die ieder beitaan uit vyf Blaadjes tot een Helm
ver-

aphyllo &c. 5y/« Nat, XH. Gen. loii. Veg, XIII, p, 677*

GOüAN Monsp, 472. Neoïtia Bulb. fasciculatis, Nedarü La-

bio bifido. ^^. Ups^ 1740, p, 33. Fi, Suec. 742» Sh.DAL»

Pav, 177. Orchis abortiva fusca. C. B. Pi»» 86. Nidus Avis.

TOUSNF Injit 437. Lob. Je, 195, Neottla. DOD. Pempi^

SS9' Epjpaais aphyila, Flore merrai,Labcllobicoini. HALI*»

N. 13.9Q, T. 37,
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vergaard en eeo Lipje , dat in twee flompe V.

Slippen GafFelswyze gedeeld is , lang uitllee-^^J'^^^*

kende en ncderwaards hangende , volgens de Hoofd.

wyze van dit Geflagt. De Bloemen zyn ook «tuk.

rosachtig wit en zwaar van Reuk.

(2) Tvveeblad met getakte bogtigs Wortelhol- 'i-

len , een Scheedige ongebladerde Steng ; CoraiiorL

de Lip van 't Honigbakje driedeelig,
^'^Konai-
MO

In de Wildernisfen der Noordelyke deelen

van Europa, als ook in Switzerland en Oos-

tenryk , in lommerryke Dennen Bosfchcn

,

komt dit Gewas voor , dat wegens ^^n aarti-

gen Koraalachtigen Wortel den bynaam be-

komen heeft, CorallorJiiza was het , voor vee-

Ie Jaaren reeds, door Rüppius getyteld, die

bet omftreeks Jena in Duitfchland vondt, Neot-

tia met eenen Netswys* gevlogten Wortel heefc

men het , als met Vogelnest naverwant ^ getyteld»

Mentzel nam, op zyn fchroomelyken Togt

naar den top des Bergs van Mittenwalde, een

Plant-

(2} Ophryi Bul' 'is Ramofis flexuoGs &c. Neottia Biilbis

Reticulatis &c. A£l, Ups, 1740. p. 34. Fl. Suec. 743,816.

Orobanche Rad. Coralloide. C. B. Pin, 68. Rudb Elys^

lï. p» 2 34» f- 16. Orobanche fpuria f. Corallorhiza,

RUPP. Jen, 284. T. 2. Orobanche Rad. Coralloide ruber-

ïima. MENTZ» Pug. T. 9' f* I. Coraüorhiza* Hall.
Hdv inchoat, II. p. X59» N. 1301. T. 44. Dentaria Coial-

laide Radice. Clus. Pann, 449. T. 450.

liy
{I,DïEL, XII. STinCt
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V. Plancje van deezen aart waar, dat hy noemt

^^^V.^
Kkine Orobanche , m::t een hdogrooden Ko-

HooFD- raalachtigen Wonel , doch Clüsius vondt
sTui.

213 2yn Koraalwortelig Tardkruid den Wortel

geheel wit, zowel als H a l l e r ,;die de Plant

aldus befcHryft.

„ Vq Wortel wykt van de Stengel in den

j5 Winkelhaak af , maar geeft aan alle zydea

„ fpruchtels , die zelf Takkig zyn en flomp ,

^, gelyk in de Koraalen [Madreporen] , allen

„ teder , volfappig en wit. De Stengel is een

5, Span of een Voet hoog, regt en ongebla-

3, derd , uitgenomen de niet groene, weinig

3^ uulteekende en (lompe vSchubben. Zy heefc

„ een yle Aair , van twaalf Bloemen of daar

„ omtrent , met Eyrond Lancetvormige Blikjes

55 en Steekjes van eenige Lynen ; des de Zaad-

„ huisjes neerhangen, Deeze zyn driekaotig

,5 Eyrond en geribd , met drie breede Stroo-

5, k' n, welke de Klepjes zyn, daar, gelyk in

5, alle de Standelkruiden , bet Zaad aan ge-

5, kieefd zit. De Eloem heeft een groenach*

35 tig Helmpje, maar de Lip is wit met ecni*

,, ge p3arfche Vlakjes en daar in verfchilt

,, deeze Soort van de anderen , dat zy vier

„ Meelknopjes heeft , doch we^ke in twee

„ ovaale Beursjes verborgen zyn en ryp zyn-

,, de daar uit fpringen.". Dit maakt deeze

Plant in alle opzigten zeldzaam.

De Heer LiNKiErs wil, dat men hier

mede vergelyken zal, twee Plantjes , die onder

dea
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den naam van Orohanche met getande Wortelen V,

door D* Ban I STER opgegeven en doürPLn--^^^^^^*

KENET in Plaat gebragt zyn (*), de eene een f^oJF*D.

Voorjaars , de andere eem Herfstgewas. De stuk»

Heer Clayton nam in Virginie eene Plant

waar, die hy Neottia abortiva of Limodomm
Aujlriacum noemt, zonder eenig Blad; de Sten-

gel fchubbig als in 't Heermoes ; hangende BIoe«

men van Roeftige Kleur , met paarfche Stree-

pen 5 van binnen rood, in een yle Aair gefchikt

en eene lange witte Vleezige Snuitige Wor-

tel (!)•

(3) Tweeblad met vergaarde langwerpige Wbr* Tir.

telhollen , een byna gebladerde Sien^ ; Spi- spifJusV

taal - eenzydige Bloemen en de Lip van 'ï spitaal.

Honigbakje onverdeeld gekarteld.

Deeze Europifche voert , wegens de Spiraal

gedraaide Aair , den bynaam. Welriekende Kiih

letjes was by fommigen de naam, om dat zy

eea

C*; Conf. Pluk. P&yt. 2 ir. f. r, i.

(t) GRON. Pïrg. lU p. IJ 7.

(3) Ophrys Bul bis aggregatis oblongis, Cau'c fubfolfofb

&c» GoüAN Afcns^ 472. Dalib. Par. 177. Triorchis alba

odorata minor. C. B. Pin. 84. Satyriuraodoriferuin. Brunsf.

Herb. I. p» loj. Tefticulus cdoratus. Lob. /<?. ï?*^' 0, ïii-

orchis f. Tetraorchis odorata major^ C. B. Fin 84 3^,

OrchiaHrum aeftiv. paluftre album odontiim, MiCH. G-w»

50, T. 2 6» 0^ Epip. Fol. pletisque ei lineari Lanceolatls,

Cmel» Sik I. p.»i3. T. 3. f. I. Epipadis Bulb. Cyhnüc,

Spied fpirali, Labello crenulato. HALL. N. 1254. T. Si*

U* DfcSL. XII. STUIt. ^
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V. een zeer aangenaamen Reuk heefc. De Groei-

^^jy'^' plaats is op Grazige Velden, in Italië, Vrank-

HooFD- ^y^ ^ö Groot Brittannie. In Switzerland is zy

iTüK. zeer gemeen, volgens den Heer Hall er;
hebbende een Wortel , die uit één , twee of

drie, rolronde Bolletjes beftaat, van twee Dui-

men langte, en een Stengetjevan een half Voec

toe een Voet hoogte. Zy heefc vier of vyf

Sappige Wortelbladen en aan het Stengecje

kleine Blaadjes, dat ter halver laogte fchraal

geaaird is met omtrent twintig Bloemeu , die

Spiraal gefchikt zyn , even als een Wenteltrap

oploopende» Behalve dit , zyn ook de Bloemen

van eene zonderlinge figuur, eenigermaate Klok-

vormig of Lelieachtig, gelyk in fommige Soor-

ten van Aloë , doch hebben evenwel een Lip*

je, dat roodachtig is en aan de kanten gehaaird.

De Kleur is witachtig , de Reuk als der Hya-

cinthen.

Als Verfcheidenheden behooren hier : u Een
grootere van den zelfden aart , die een Wortel

van drie of vier Bolletjes heeft : i. Het witte

Zomers Moeras - Orchiaürum , dat MIcHE-
L i u s afbeeldt , op vogtige plaatfen des Lands

omflreeks Florence, tusfchen de Biezen groei-

jende en 3. Dat geen , 't welk Gmelin in

Siberië waarnam , meest verfchiilende door de

paarfchachtige Kleur der Bloemen. Dit laatfte,

immers, komt volgens H aller anders in alle

opzigten overeen; hoewel de^meelle Bladen

• Li-
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Liniaal Lancetvormig zyn en het Lipje fpits, V.

fmal, niet rond is gelyk ia de anderen. '^^j^®^*^

(4) Tweeblad met gehondelde Wortslhollen
^ ^^^^^"

een gebladerde Steng efi knikkende Bloe- iv.

men ; de Lip van H Honigbakje langwer^ Ophrys

P^g * fpii^ 9 onverdeeld. Knikken-
de.

In Virginie en Kanada groeit, volgens den

Ridder, deeze, wier Wortel beftaat uic zeer

veele dikke Vezelen. De Wortelbladen zyn

Liniaal en lang; de Stengbladen Scheedig , zeer

kort, Zy heeft een digtc langwerpige Aair
,

van omgekromde knikkende Bloemen , welke

klein zyn met de bovenfle Blaadjes famenge-

voegd; de Lip als boven is gemeld.

(5) Tweeblad met een Vezeligen Wortelhol ; v.

de Steng tweebladig ; de Bladen Eyrond ; cyjonde.

de Lip van 't Honigbakje tweedeelig,

Dee*

(4) Ophrys Bulb. Fasciculatis , Caule Foliofo , Flor. cec-

nuis, Neaarü Labio oblongo integro acuto. Sp, Plant, II.

p, 1340'

(5) Ophrys Bulb. Fibrofo , Caule bifolio , Fol. ovatis,

Neaarii Labio bifido. Gouan Monsp^ 471. GaR. Prov, 130,

KRAM. ^u/ir» ^6S' GORT. Belg. 258. GoiT- /«fr, 145.

GmeL. Si*. I. p. iJ. -ï*'^. Suec. 738 , 808. Deo* Daft. 137.

Scop Carn. 25+. Ophrys F»l. ovatis. Dalib» Par, 278. H»

Cliff- 4i9. R" Lugdb, IJ. Ophris bifolia. C. B. Pin, 87.

jgifolium. Lob- /<?. 302. Pfcudo • Orchis Bifoüttin. Dod.

Pemtu

U, Deel. XH« Stuk«
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V. Deeze voldoet, zo wel als de volgende ^aatii

Afdeeu jg beDaamiog van Tweeblad , en voltc desi^ea

Hoofd, naam te regt zo wel als den bynaam ; alzo zy

sTüK» rnaar twee Eyronde Bladen heeft. Men heeft

'er evenwel ook een driebladige van gevonden*

,
De Groeiplaats is door geheel Europa, door-

gaans op vogtige Zacdige Velden. Zy komt

op de Stads Weide te Harderwyk , tusfchen

Bergen en Egmont op den Hoef, buiten Alk-

maar, als ook in Bofchjes aan den Duinkant,

by Haarlem , voor» In Switzerland groeit zy

alom 5 in Velden, Boomgaarden en Bosfchen,

zegt Haller. In Karniolie vindt menze

menigvuldig op laage Kruidige Heuvelen, zegt

Doktor ScopoLi, die 'ze aldus befchryft.

„ Eyronde gladde Bladen , de Steng boven

^, de Bladen ruig , gefchubd. Een lange Aair.

„ Groene uitgebreide Bloemen» De Bloem-

„ blsadjes van het Buikje even lang. De Lip

> „ inw aards 'gebcogen , langer dan het Vrugt-

5, beginzel , met een glanzige Borst. Adeel-

5, draadjes met een rondachug Plaatje gedekt,

^ geel van Kleur , driekaotig> op een byzon-

^, dere manier gcpliatst. Het Vrugtbeginzel

„ Eyrond ,, met een Blikje dat langer dan hec

„ Steekje is» De Reuk als van vermufte dia^

n gen-''

(6)

P^pU 24*. Ophris bifolia. Tournf. In/l, 4J7» T. 25ï« j8,

Ophris trifolia. C. B. Pin, 87, Epipaélis Foï» binis ovatis La^

bello biEdo. Hall. N. 1291* T, 37%
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(6) Tweebl'd met een Vezelige Wartelbol^ V,

tweebladige Steng en Hartvormige Bladen. ^^^^^«

Hoofd-

Zeer veel komt dit kleine Tweeblad , dat stuk*

in de Bosfchen van Lapland gemeen is, ook
^^-^ ^

m die van Switzerland voor. Men vindt het Cordata.

insgel^ ks in Siberië. By ons groeit het in de ^^l'^''^^'

Duin- Valeijen v-jgter Osrerveen by Haarlem,

op opene luchtige plaacfen , zegt Comme-
L Y N, Het valt ook op hooge Gebergten , in

Thufinger Wald en elders m Duitfchland , doch

meest in de Hey en Mos , op ^ogtige Mocas- .

fige Gronden ; terwyl men hcc in hooge Den-

nen - Bosfchen, omftreeks Idria, in Karniolle

aantreft.

't Is , volgens Gag ne b i n ("die 'er een by
zonder Vertoog over gegeven he ft in deSwit-

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 bloeijen wil,

dan verheft zig hetzelve tot twee, vier of zes

Duim

(6) Ophrys Bulbo fi'irofo , Caule hifolio , Fol. Coidatis*

€ORT. Belg. 2i9. Ophrys Fol. Cordatis. Fl. Lapp, z^j,

Fl. Suec. 719 , 809. ÜMEL. Si& l p. 2;. Gagneb. AS^
Heh» II. p. 75. T. 6, Ophris minima. C. B. P/w. 87.

Prodr. 3T. Rifolmm minitnutn. J B. Hi/i. III. p, S34,

Epipaftis Fol. binis Cordatis , Labello bifidï
, poftice bï.

dentato. Hall» N. ^^ Ophrys minima Flo£« purpuro - cro-

«ets. Mentz» Pug^ T. 9. f, »

Ih DSEL. XII, STUK,

\
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V. Duim en fomtyds tot een Voet hoogte 5 zo
Afdeel.

jj^j^j^gj^ meldt. Dit Stengetje is roodachtig

Hoofd- bruin, en heeft aan 't end een Aairtje van byde
STUK, twaalf Bloempjes , wier boven fte Blaadjes vaa

elkander gefpreid zyn , allen groen zo wel als

't onderde, dat de Lip uitmaakt , die in tweeën

gefpleeten is j als in het gemeene Twecblad

,

maar wederzyds een Tandje heeft. De Bloe-

men worden vervolgers rood of paarfch en

fomtyds komt aan het Stengetje, digt onder de

Aair, een derde Blaadje voor. De Wortels zyn

als Touwtjes dcor den Grond verfpreid, wie

van Kleur, doch worden door 'c droogen geel

,

bruin of zwartachtig.

2?. Met rondbollige Wortels.

VIT, (7) Tweeblad met een ronden Bolwottel-^ een

mfoiia! naakte Steng en Lancetvormige Bladen ;

Leiiebla- ^g j^ip van 't Honigbakje onverdeeld'^ de

Riiggeblaadjes Liniaal.

In Virginie en Kanada , als ook in de Moe-

rasfen van Sweeden , groeit volgens LiNNiEcs

dit

(7) Ophrys Bulbo fubrotundo, Scapo nudo, Fol. Lanceo-^

]atis &c. GORT. J3elg^ ajp* ^l- Snee, il. N. 8ii. Grgn.

Virg' lit- EHRET. F/6;7. Tranfa&. 1764. N. 53. p» 81. T,

4. Orchis Lilifolia minor Sabuletoram Zelandiae et Batavia.

]. B. Hi/?. II. p. 770* Hcrminium Rad. ovatis tunicaiis,

Scapo nudo, //, CHff. 419. j8. Epipadlis Fol. binis ovatis,

Bulbis Pyriformibiis, HALL, A^, IV. p. i^o. Bifoïium bul-

bofum, DoD. Pm^t» i^u
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Öic Tweeblad met Lelie - Bladen. Men vindt V,

het ook by ons , volgers Commelyn» m '^y^^'

de Breefaap, een groote Duin- Valey , bezuiden Hoofd-

dea Weg van de Beverwyk naar Wyk op Zee»«TüK.

Niettemin wordt het als een gemeen Gewas der

Duinen van Holland en Zeeland , door fommigen ,
"'

opgegeven» In de Moerasfige Gronden van En-

geland , by Kambridge , is het ook waargenomen.

Uit een Schubbige Bolwortel geeft het twee

Bladen, van gezegde gedaante, waar tu>^fchea

een Stengetje van een Handbreed of half Voec

hoog , dat hoekig is , en boven drie , vier of

meer. Bloempjes draagt. DeezJe beflaan , ab
in de anderen, uit zes Blaadjes , waar van vyf

een Kapje maaken , en het onderlle een Lip..

De Kleur is ten deele groen , ten deele rood.

Hier zal ik byvoegen de befchryving van

de Virginifche , welke , volgen- L i n n .*£ u s

,

zesmaal grooter is dan de EuiOpifche ofSweed^

fe, door hem waargenomen-. De kuüdjg* Ea-

RET gaf daar van, in üe v ethandeimgen t^et Ko-

ninglyke Socieceii van Londen, een zeer friaije

Afbeelding en merkt aan, dat de Heer Clay-

TON dezelve voorgefteld heeft onder de be-

paaling van: >, Tweeblad met een Stengel uit

,, het midden van twee Bladen , éiQ naakt is

3, en ongebladerd , dun aan 't begin, naar dea

3, top allengs aangroeijende en zes of zeven

„ Doosjes draagende ; een Vleezjgen, Vezeii-

,) gen ,
groenen Wortel , met Bladen omwon-

,, den , ter aarde leggende en weioige V9-

Kk .„ zeis

IL DU.U XIU STUK»
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V. „ zeis uit^^eevende ; daar de Wortel van 't

'Af^ei.
^^ voorgaande Jaar , aanrüakende en van de

Hooiü- ,5 dorre bekleedzels ontwikkeld, doorfchYoen-

STüs» „ de aan kleefu"

Terwyl zy voor de eerfie maal in Engeland

,

in den jiare 1758 , in de Tuin van den Heer

Colli NSON bloeide , befchreef hy ze aldus.

„ De Wortel , die veele Vleezige Vezelen

3, Takswyze uitgeeft, beftaat uit de Voet-

,5 fteelen der Bladen , welke elkander zodanig

35 omvatten , dat zy een Bolachrigen Wortel

3, vormen. Van den gezegden Bol komen twee

3j ovaale geribde gladde Bladen voort, welke

33 vliezige Stheedachtige Voetfteelen hebben;

,3 Deeze omvatten een driekantige Stengel of

,5 enkelen Steel, uit het middelpunt van deezen

,, Wortel fpruitende en veele Bloemen^ van een

j, byzonder maakzel voortbrengende* Dezel-

3, ven zyndoor kleine Steekjes onderfchraagd 5

35 van een Bloedroode Kleur , die totZaad-

33 huisjes uitzwellen 3 hebbende een fcherp

3, Tandje aan deo voet."

De Bloem en Vrugtmaakende deelen , door

hem, onderzogt , achtte de Heer EHRET.aan-

merkelyk van die van Clayton te ver-

fchillen 3 welke In Virginie deeze Plant , in

Mey van 't jaar 1741 , bloeijende aangetrof-

fen hadc en aanmerkt dat de Vrouwelyke dee-..

len volmaakt als die der Ophrys van onzea

Ridder zyn.

Zyu Ed. brengt hier 3 als eene Verfcheiden-

heid,
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fieid, t'huis; de EplpaBls met twee Êyronde V,
Bladen , die tusfchen Gottingen en Pirmoot ^^^^^el;

gevonden was, door den Heer Hall er be- fjooTo.
fchreeven. Deez' vondt op den Wortel siwee^TUK.

groene Vleezige BoUetjes zitten , ieder uit een
Scheede van driekantige Bladen een Stengetje

uitgeevende van een half Voet of een Span ,
met een Aairtje van zeven Bloemen of iecs meer.

5, De Bloem was uit den gcefen groeny zeer

3, uitgebreid, met afflandige Blaidjes^ de^ie
3, büitenften Eyroud Lancetvormig en daarvan
„het middelde opilaande , de zydelingfen

3, hangende , evenwydig aan het Lipje : de
„ bicneDlle gaotfch Draadachtig

, gelyk in het

,, VliegdraagendeStaodelkruid^hetzesdeBIaad.

„ je, dat het Lipje maakt, holrood als een Le-
3, pel eii uit den ovaalen Lancetvormig."

(8) Tweeblad met een rondhchtigen Bolwov vim
tel, em naakte driehoekige Stengel y de ^P^^P
Lip van 't Homghakje Eyrond. ^^:

fifch.

Deeze , eerst in Pruisfen door den Heer
L o E s E L gevonden , waar van zy den bynaam
draagt, komt, volgens Loefling, ook in
.Sweeden , op Moerasfige plaatfen , voor. De
Wortel is een Bol , dÏQ een opilygende Tak

uit-

(8) Opbrys Bulbo fubrotundo, Scapo nndo tngoiio, Nee*
tam Labio ovato. Fl. Suec. il, n. siz, Ophrys diphyllos
bulbofa, LOES. Pruif, ig®. r. 5S.

Kk 2
U. DBII..XU. Stok,
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V. uitgeeftt Zy heeft twee Lancetvormige ge*
Afdpel fteelde Blaadjes , byoa zo laog ais het Stea-

HooFD' getje 5 dat naakt is , bovtn driekaciig , met

iTüK. Bloemen eeos zo groot als in de voegende ,

van vyf tot agt ia getal. Deeze hebben fmalle

omgeboogene Bloemblaadjes en de Lip van 'c

Honigbakje Eyrond, vry groot,

fJ^L (9) Tweeblad met een roridachHs;en Bolwor-

'paludefa,
'

tel, een hyna naakte vyf'weki^e Stengel;
Moemfig.

^^ Bladen ruuw 8,etipt ; de Lip van *t

Honigbakje onverdeeld.

Op Veeniae Moeras ^ Cïfonden in Sweeden ,

als ook in Engeland , komt deeze voor, die

daar van den bynaam heeffi Uit een Eyrorde

kromme Wortelbol 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 zyd-

blaadjes langwerpig Eyrond en een weinig om-

geboogen; twee anderen Liniaal omgekromd:

het bovenfte regt , maakende hst Kapje der

Meeldraadjes. De Lip is Lancetyormig Eyrond,

omgebor>gen. De Bolletjes hangen nederwaards

als gekettingd aan malkanaer. Van de voor-.

gaan-

(9) Ophrys Bulbo fubrotundo , Scapo fubnudo pentagono

&c. Fl» Stéec» N. 8 IJ. Orchis minima Eulbofa. RAj. Hifi»

IIL p. 587. Orchis bifolia minor paluftris. Pluk. Alm. 270»

T. 247» C 2* Bifoliam Paluftie, Raj. Angi, lU. p. jSs»
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gaande verfchik zy door meer Bloemen te heb* V.

ben en een fmaller Lip; van de volgende door *^!^^^^*

niet Eyrondc maar ruuw getipte BJ^den en geece fjoorD*

Haairige Bloemfteekjes, zegt de Ridder. stuk.

(lo) Tweeblad met een ronden Bolwortel en ,^-

een naakte Stengel ; het Blad Eyrond ; de nophyiios.

Lip van 't Ronighahje onverdeeld.
Ecnbladig.

In foramige deelen vao Sweeden, doch by»

zonderlyk m het Pruisfirche, groeit dit Eenbla-

dig Tweeblad n dat men ook in Switzerland, op

ééne plaats , naamelyk in 't opklimmen van een

Berg, Frenalp genaamd, in 't Kanton van Cla-

ris» heeft gevoHden,

Uit eeo rond Bolletje, dat met veele droogt.

Bhcien als omkleed is, komt, volgens Hal-
LKR, eenenkeld (levig Stengetje van anderhalf

Voet hoogte , met één B:ad, zeer daar 't S'aa-

gecong^ Kruid gelykende. Het bovenïte van

de Stengel, ter langre van een half Voet, is yl

bezet met onaevaar tagcio: Bloemen , die zeer

klein zyn, hebbende het hovende Blaadje Ey
rond , het Lipje Toogachtig ; alles groen van

Kleur.

An-

r (lo) Ophrys Bqlbo rotunda , Sc3po nudo , Folio ovato &c,

Ophris raonophyllos bulbofa» Loks. Prwf. iSo T. 57. Mo-
norchis Ophioglosfoides, Mentz. Pug. T. j . f, i , 2. Pfeudo-

Orchis monophyllos. Clus. Hijt, U p. 269. Epipadtis Folio

unico amplcxtcauli, Spica prolixImultiflori^HALL. N^rspj,

T* 3(f. Fl. Snee. II. N si-f,

Kk3
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V. Anderen 5 gelyk Mentzel^ hebben dit

"^^^?^* Gewas veel klsirjcr , met hec Stengetje Draad»

Hoofd- achtig dun, caauwlyks een Handbreed hoog,
STUK» en dus nog meer naar het SlaDgetong geiyken-

de , waargenomen,

° XI* (i j^ Xweeblad met een Klcotronden BolwoV'

ynoJrcblL tel en een naakte Stengel ; de Lip van ^t

jEenbaiiig, Honighakje driedeelig gekruist. .

Op vogtige plaatfen 3 in verfcheide deelen

van Europa ^ groeit deeze , die in Switzerland

zeer gemeen is , zo de Heer Haller aan-

tekent, beminnende veelal de Berg- Valeijen,

Zyn Ed, betrekc 'er toe dat Plantje, 't welk

Lob EL Klein Oever - Standelarnid van Vries'

land en hec gene die Autheur Klein Luiks Stan^

delkruid noemt, als in die Gewesten groeijende,

Uic

(11) Ophrys Bulbo globofb, Scapo nudo , Nedaiii Labio

trifido cmciato. Ger. Prov. lii. ©£d. Dan, idu Kertni-

uium Euibo lupra radiato 6cc. FL Suec. 740, 8io. Herm.

Rad. Globofa. Fl. Lapp. 317. Orchis Rad. fubrorundd ,

labeüo Haftato. Gmel. Sib. J. p. 18, T, 4. f» i. Orchis

«dorata, mofchata L Monorchis. C. B. Fm, 84. Orchis tri-

folia. SEG. iTer, II. p. 131. T. i6* Orchis Coleo untco f.

Monorchis. LoES. Prusf^ 184. T» 61. Monorchis. MiCH.
Gen, iO, T. ^6, Rupp. Jen, 421» T. z. Hall. N. Hóz, p.

33a. T. ai, ^. Oich s lutea hirfuto folio. C. B. Pin» 84. y^

Tïiocchis lutca Fol. giabro. Jbid. è, Triorchis lutca altera.

Jbia. j. Monorchis bifbiia, Floie pallide virente, Prusfica,

Mbntz. Pug, T. 5' f* J» Orchis Frifis Liuoralis, LOB. /««

IS6. Orchis xninoc Lecdienils. 2kid. itj.
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Uit een enkel rond Worteltje geeft het twee
AfdTel'

of drie Lancetvormige Blaadjes , die Scheed- iv,
*

achtig in elkander fluiten , omvattende tevens Hoofd.

het Stengetfe , dat naauwlyks een half Voet
®'^^^*

hoog is, maar digt geaaird mee een reeks van

Bloempjes, naar Honig ruikende, die het On-

derlipje Kruiswyfe in drieën gedew'ld hebben,

met alle puDten fpicsv De Kleur is meer of

min groenachtig en fomtyds byna volkomen

geel.

De Heer Hall er hadt bevoorens aan dit

Plantje, behalve het Kruisw^s' Lipje, ook twee

Kruisachtige Blaadjes van het K. pje torgefchree-

ven (). Daar toe betrok zyn Ed. alle ae ge-

melden , cnder den naam van Monorchis en

Triorchis y hier uit de Kruidkundige Autheuren

aacgehaald» Thans verdwynt die Kruisvormig-

beid der twee zydblaadjes , by hem , byna ge-

heel en het Lipje alleen behoudt die figuur zeer

aanmerkelyk (f^* Derhalve kan ook dat Plant-

je, 't welk G MELi N door geheel Siberië, op

alle zo drooge als vogtige Velden , aantrof

,

hier billyk t*huis gebragt worden» Hy fchryft

daar van: „ in 't Voorjaar ^ wanneer het bloeit,

„ is

() Orchis Raaice fubrofunda , Labello & duobus Peralïs

CucuUi Cruciformibus, Calcare nuUo. Enum, Stirp. Helv,

p. 269. N. 20.

(t) imeriora duo Pesala ad ortum ex Bafi incifione

aliqua notata; Labellutn ad anguios redtos trifidum Sic^Hdv.

ificboat, II. p. 132*

Kk 4 ...
lil D££L. XII, Stok,



520 ManwyvigeLelïe-
V. „ is maar één enkel Blad aao den Wortel , doch

,

Afdebl
^^ g|g ^g Eloemen verflenzen , dat in *t laatst

Hoofd- .? vaa Juiy gebeurt , groeit ook een tweede en

s^y«»
5 5 derde Blad, 2.e]fs aan de Steng, die dan hoo-

5 5 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

3, hangen: des het byna geloofbaar is , dat aan

,, alle EenbolUge Standelkruiden twee Bollen

,,
gegeven zyn, maar van welken de één eerst

5:

55 in de Herfst agngroeije , daar dezelve in de

35 echte Standelkruiden reeds in 't Voorjaar

,j waargenomen wordt."

Volgens anderen geeft dikwils het Wortel-

bolietje van dit Plantje één of meer Draaden

uit, waar aan een ander Bolworteltje op eeni-

gen afftand is gehecht ; 't welk dan het Plantje

iwee- of drie - Ballig maakt , gelyk men 't in

de aangehaalde van Lob £L afgebeeld vindt»

f
xit. (12) Tweeblad met Eyrende Bolworteh, een

Jipina-^ nctakte Stengel , Elsvormige Bladen ; ds

Aipirch. j^ip yan *t Honigbakje onverdeeld Jtomp
^

wederzyds eentandig*

Op

(li) bphrys Bulbis ovatls, Scapo nudo &c. Fl. Suec, II.

N. 817. jAcq. F'wi. Z95.T,9. Oed. Da». 45i. Chamae-

Orchis Alpina fol. Granaineo. C. B. /*»« 81. Prodr. 29. Or-

chis Rad. fubrotundis, Labello ovato, utriïKjue, Deaticulo

nota(o. HALL. N* 1263. T. 22, f« I.
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Od de Alpen van Switzerland en van Lap* .
^*

land IS deeze waargenomen , zynde een der aUer- jy^

kieinften onder de Standelkruidachtigen volgens Soofd-

hiisfiMVs. De Elsvorraige Blaadjes, ech-^^^^*

ter, welken zyn Ed., zo wel als het Stengetje,

maareen Duim lang opgeeft, kwamen in Swit-

lard den Heer H aller weinig korter dan de

Stengel, die van vier tot zes Duimen lang

was , voor* Het getal derzelven was ook groo-

ter : hy fpreekt van veele en onze Ridder van

vier Blaadjes. Op de toppen van den Schnee-

berg, die met Kruiden begroeid zyn, by Wee-
nen in Ooftenryk , vondt de Heer J a c q u i n
dit Plantje met van vier tot agt dunne, groe-

ne, gekielde Blaadjes dikwHs van twee Dui-

men 5 en het regtopftaande Stengetje , hoekig

naakt , van de zelfde langte. Men begrypc

ligt , dat de Grond en Groeiplaats dit onder-

fcheid maakt* 't Getal der Bloemen of Bloem-

pjes verfcbilt ciet minder. In Lapland hadt

da Aair 'er fiegts vier of vyf ; in Ooftenryk

van drie tot twaalf; in Switzerland van twaalf

tot twintig Bloemen : 't welk eenigS7.ins met

het verfchil van grootte evenred'g is. Vyf Blaad-

jes maaken het Helmpje of Kapje als gewoon-

lyk en 't zesde het Lipje , dat weinig langer

is ; het Vrugtbeginzel omgedraaid als in de

voorige. De Kleur der Bloemen is cok uit

den groenen geel.

Kk5 03)
II. D££L. XII, STUK.
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^* C13) Tweeblad met een Braaiachtis^e Schee-

IV.
*

^^S^ Stengel) een yle Bloemiros , ds Lip

Hoofd- ' van 't Honigbakje Liniaal tweedeelig*

STUK*

ol^brys ^^^ byzonder aartig Bloempje heeft deeze

Camt/cha:^ SibeïiMiQ y in Kamtfcbatka groeijende; waar

sibeiifch. van de Worrel nog oobekend is. Zy heeft

een Draadachtig Stengetje van een Hündbreed

hoog, gevat in Pypachtige Blaadjes. De Bloem-

pjes beftaan uit vyf uitgefpreide Blaadjes en

een Lipje dat veel laoger is . aan 't end in twee

Slippen gedeeld» Zy zyn zeer lang geileeld en

het Zaadhuisje is langwerpig , mcC veele KafH-

ge Zaadjes.

xïv. e 14) Tweebiad met rondachtige Bolworteïs;

^^hcrr^"* een gebladerde Stengel ; de Lip van 't

Menfch- Honigbokje Liniaal driedeelig;metdemid'

delfte Slip langer en gevorkte

In

(iz) Ophrys Bulbis »... Scapo Fllirormi vaginato ,

Nedlarü Labio line.^ri bifido. Neottia Ne£i:. Labio bifida

Lineari. Am, Acad, lï. p. %6i, T. 4. f. 24*

{laj) Ophrys Bulbis fubrotundis , Scapo Foliofo; NeiSfcarii

Labio &c, Gouan Monsp. 473 GEtt. Prov i$\. Neottia

Bulbis fobrotundis , Neift. Labio quadnfido. Dalib. Par,

277. Oïchis Flore nudi Hoaiinis effigieiu repraefentans, foe-

mina. C, B. Pin» 8ie Vaill* Par. 1^7. T. 31. f. 19 f 20.

Orchis antropophora Oreades. CoL. Ecphr. ï. p. 320. Orchis

Rad. fiibrot. Spica longa , FI. inernii 9 Labello perangafta

qaadrifido. HALL. N. ï2$4. T. 23.
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In de Zuidelyke deelen van Europa , als ook ' V*

in Vrankryk en Switzerland, kom t deeze voor, ^^jy^^'

die door den Heer H a l l e r zeer duidel^ in hoofd-

Plaat gebragt is. Zy wordt Menfchdraagende^'^^^*

bygeoaamd , om dat de Bloemen, wegens

haare vier Slippen van de Onderlip, iets heb-

ben , dat naar de geüalte van een naakt

Menfch gelykt. Het Kapje , naamelyk , kan

voor het Hoofd worden genomen^ doch dé

gelykenis blyfc niettemin zeer onvolmaakt. De
Plant heeft twee Balfen , en komt daar in met
alle de Tedikeldraagende Orchisfen overeen,

dat de ééne Bolwortel grooter en kragtiger

dan de andere is , welke in 't volgende Jaar

een Steng zal fchieten (*),
^

De Plant heeft aan den Wortel eenige Bla-

den 5 die taamelyk breed zyn , en andere kor-

tere aan de Steng , welke één of anderhalf Voet

lang y en grooteodeels bezet is met een yle

Aair van menigvuldige Bloemen , die regt op

Haao. Het Kapje is groenachtig, met ee»

paarfch randje : het Lipje bleek met twee

Gouden (tipjes en de Armpjes zyn hoogrood»

De Reuk is flerk als die der Standelkrui-

den (t).

(15) Twee.

() Omnibus Bulbofis Orchidtbus ei éft natura , ut aker

Bulbus hoc Anno vige^t , inde periturus ; alter , nunc rai-

nor, alterius Anni Scapum fit editums, HALL. p. 132,

(f} Odor vehemens, Oichideus. HAll*

II. D£EL*|XII» STUSi
,
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^* C^5) Tweeblad met rondachtigs Bdwortels ^

hfïyv.zh. ^ ggji gebladerde Stengel de Lip van 't Ho-

Hoofd- nighakje Jj^jna vyfkwabbfg.

STÜX,

XV Onder deeze a'gemeene bepaaling heeft onze

- PS^r ^ Riüder die Srande^k^ uiden beer epen, welken
JnJfttijerM er?

niekten mcn FUeg- , Wesp oi Spinnehpbloemige genoemd
ïa-gen

. j^g^j.^ vol^feeDs de byzondcre gedaanteder Blo:-

men > naar deeze of genen , der gedagte /«-

fekten^ gelykende» 't Is zeker, dat zy aanmer-

kelyk van elkander verfchillen , en dat diü

verfchil {land boude in veele der opgenoem»

de, Verfcheidenheden ; doch men kan ze ge*

voeg^

•

(is) Orchii Bulbis fabrotundis , Scapo Foliofo , Nedarii

Labio fubquinquelobo. GouAN Momp^ 47i- Ger» Prov.tsu

Cypripedium Bulbis fubrotundis, FoHis obiOnj>is Caulinis, //•

Oei, 44, p. 121. FL Suee, 737 ^, Orchfs Muscae Corpus

leferens m'nor. C. B. Ptn. 83. vailu Paris 147, T. 3I«

f. 17, ig. Orchis Myode? prima Lob Jc. 181. /3, Orch»

Muscam leferens rasjor. y Lutei. C. B. ƒ';«. 83. Orch.

Mysdes lutea Narbonenfis. lOB Ie, iSi. ^^ Orch. Muscam
coeruleacn raajorem j-epracfêntans. BRKYiV Cent. ioo# T. 4+»

:^*ORJS I^i/i. i'J. s. ri. T. 13. f", n. g, Oich. Myodes lu-

tea & ^. fusc? Luficanica^ BREÏM. Cent, jio T. 45- Jj» Or-

chis Araneum referens. C B Pin. 84, To^mNF. In/l, 43^.

T* 247* vA'LL Par, T. 30. f. 10 - 13 Orchis Adrachnitis.

Lob. /ff Ï8 5 $• Orchis Fucum refercns Colore Rubiginofb.

C. B. Pi«. 8u Vaill, Par. T. 3?. f. ï5 , 16. |, Orch.

Fucum rercrciïs maj^r, flore fubvirente. Vaill, T. 30 f,9.

Orch, Apem referens LuGtniica. BBEYN, Cent, g^i, t, 4i. 3^^

Orchis Scarsbïum refejens Mos is. Hi^. III, s, iz. T. 13*.

f. 10, X. Orchis Cercopithecura exprimens JLuGtanica, Br£ym
Ctnt, 94' T. 4i. Mor. s. iz, T, 13. f,4» Otchls faciflora

U Muscifiora. HALL, N. uéi, i2($$« T« 2<f«
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voeglyk tot twee Hoofdfoorten betrekken » wel- V/
^

ken de Heer Hall er heefc voorgefteld, in^^j^f^^'

deeze termen* Hüofd-
STUK.

^AJ Standelkruid met rondachtige Wortels^ a,

hit Lipje als Fluweel , tweejleuvig , nut MyoUeu

korte Elsvormige Armpjes^
blimfg,

Deeze komt , zo wel als de volgende , in

"verfcheide deelen van Europa, buiten ons Ne-

derland, voor; hoev/el menze veelal, zelfs in

Engeland , in laage Grazige Velden vindt. Dik-

wils vertoont zy zig zodanig , dat het fchync

of 'er Vliegen hingen aan de Stengel, die een

Voet of anderhalf hoog en ftevig is, om Jaag

bezet met Grasachtige Bladen. De Bloem-Aair

is ongemeen yl (*) > uit naauwlyks meer dan

agc Bloemen beftaande, welke ieder een Blikje -

hebben , langer dan het Vrugtbeginzcl ofSteelt-

je.Zy ftaan overend, en hebben een open Helmp-

je, met de drie buitenblaadjes groen , de binnen-

fte twee dorkerpaarfch of byna zwart, gelykde

Lip 5 die als het Lighaam van een Vleefchvlieg

vertoont , te meer , om dat zy Pluizig is als

Fluweel ; maar de Bloem verwelkende worde

zy bruin met een witte Vlak. Ook zya 'er

met geele Bloemen , en dus kunnen hier de zes
• eerfte

(A) Orebh Rad. fubrotundi's , Labello Sericeo , bifiilco ,*

Brachiolis brevibus Subulatis. fleiv. incb»at* lï. I3S»

{^) Spica Floralis omnium Orchidam rarisiïraa, Hall> ihid.

II. DKEL. XII« STUK.



jïd Manwyvige Lelie*

V. eerile Verfcheidenheden van L i nn^us wor*
Afdeel. (Jen t'huis gebragu

Hoofd»
(B) Standelkruid met roniachtige Wortels,

het Lipje als Fluweel , uitgerand, m^.t

een byhangzeh
/

STUK,

IJ-

Orchis

Acirachni'-

tes»

Spinne*
bloemig. Veel overeenkomst heefc deeze in geflake

met het Vliegbloemige, maar de Steng is meer

gebladerd en de Aair minder yl , zegt H al-

ler. De Blaadjes 3 van het opene Helmpje

der Bloemen , zyn hier vyit of v^itachtig, en

de twee binnenden , in het voorige fmal en

dun , in dit dik en breed. Het Lipje is ros^

achtig of donker bruin van Kleur, hebbende

een rondachtige figuur , met twee knobbeltjes

in plaats van Armpjes en verfcheide Vlakjes ,

zynde van onderen met een byhaögzeltje in de

uitranding voorzien , en zo wel Pluizig als Flu-

weel, mee eenen glans, als in het voorige»

Door den ouderdom ondergaan de Bloemen

van dit Standelkruid, zo ons de Heer Hal-
LER leert, een aanmerkelyke verandering. Het

Witte , niet alleen , wordt paarfch , gelyk in

andere Planten, maar het middelde tipje van

de Lip flaat om , zo dat het fchynt weg te

zyn , en de Knobbeltjes worden , dooj omkee-

riog , een foort van Armpjes of Pooten. Dit

, maakt.

(B) Orehis Rad. fiibrotundis , Lóbello holofeiicco , eniac-

ginato, appendiculato. Heiv. inchat. I. p. I3f* ^



o F B o L P L A N T E N. 527

tnaakt, dat de Bloem (hoe tegenilrydig zulks V*

ook fchyne) als van een Spinoekop ineen Wesp ^^^^'

verandere. Dus kunnen* hier de genen die Hoofd*

naar een Wesp gelyken, zo wel als die men *^^^»

Spin^ekopbloemig genoemd heeft , worden

t'huis gebragc. Geraakkelyk heeft men *er ook

de figuur vaii een Torretje in kunnen vioden.

Maar de gedaante Öer Bloemen, die aaar een

Aapje of Meerkatje zweeraen , in het Portu-

geefche Scandelkiuid door B r e yn afgebeeld

en befchreeven , fchynt meer overeenkomst te

hebben met de voorgaande Soort : ten ware het

enkele Staartje ofbyhangzeltje genoegzaam niogt

zyo , orn hetzelve , wegens de vyfdeelige Lip

,

hier te betrekken.

. (i6) Tweeblad met Vezelige Bvlwortels , en xvr.

driebladige Bloemen , die een groot uitge- c2hoikL
/pannen Helmpje Jiehben en een gekruiste Gekapeid,

> Lip; de Stengel gebladerd,

(17) Tweebl'id met onverdeelde Bolwortels , en xvit.

driebladige Bloemen ; de Vleugels uitge- ^'j'^""'^*"

Tand' Omgeboo»
gen.

06) Ophryi Bulbis fibycfis , Flor^ tripetalis ; Galeé Ven.

tiicola magna , Labio Cruciato , Scapo foHofb. Am^ Acad,

Vr. Afr. 94- Orchidi affinfs Fbre luteo. SüXB. Cem^ lü. p,
'

II. T. 21. BuKM. Fl. Ind, p, 30.

<;i7} Opèrys Bulbis indivifis, flor, tripetalis ; Alis cmar-

glnatis} Labio til'fido latera'ibus circumflesis. Am, Acad. 71,

Afr. 93 Orchis barba careiisFlore iuteo . viridi. BüXB. Cenê^

lil. p. 8. T. 13.

II. DESL. Kil. STUK.
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V. rand; de Lip driedeelig met de zydjlippen

Afdeel. omgeboogen.
iV• •

Hoofd-
stuk,

xvTiT. je Niervormig , zeer breed en uitgerand.
Ophrys

KafFerT. (lp) Tweeblad met het Kapje der Bloemen,

XIX. waar in de Meeldraadjes vervat zyn .
rata
ILwar

wordend.

Ci8) Tweeblad met de Lip van 't Honigbah

Zwart- tweehoormg.

Van deeze vier Kaapfe zyti de byzonderhe-

den uit de bepaalingen genoegzaam blykbaar.

De Wortels van de twee laatilen waren Lïn-

^mm onbekend. De eer fte en derde hadden

de Stengel ongevaar een Voet, de allerlaatfte

maar een Handbreed hoog, en daar die weini-

ge Lancetvormige Bladen hadden, was deeze

met menigvuldige , Elsvormige , byna Liniaale

Blaadjes , aan de Stengel voorzien. Zy hadt de

Bloempjes vyfbladig en htt Helmpje gehoornd,'

wordende door het droogen geheel zwart, waar

van de bynaam.

Serap ias, Niesblad.

Een Eyrond , bultig Honigbakje , met een

,Eyronde Lip , onderfcheidt dit Geflagt, waar

de

fis) O^i&rys Bulbis . . . . . NeciarU Labio Reniformi U»

tisBrao eroarginato, */lm. Acad, VU Aft. 9S.

(T9) Qpèrys Bulbl^-,. ,«, , ïlomm Cucullo Staminifero

bicornu ATöwt. i*i»



Be Ridder den naam , die door Dioseoai- tT*

PES aan een Soort van Standelkruid gesteven ^'jyH

wasi aan tp'tëigenc. Om dat de HelUhorinéi ^oo^h-^

meest daar in begrt-epen zyri , die van de §e- «tüb:^

daante der Bladen baaren naam hebben, geef

ik 'er den van Niesblad lan» Het bevat thars dé

jzeven vojgèndé Scortt n , waar van de vier eerftea

door den Heer H at le« betrokken '£.yn tot zyn Ge-

Aagt van Epipa6tis dat hy door de p^aatzin^

en figuur der Teefdeelen , zeer fyn , van dac

van Orchis ^ waar tce de vyfde beuooren zoii^

afzonüiert;

(l) Niesblad met Vezelige Éol'wmets ^ Ëy^ f.^

ronde de Steng omvattende Bladsn en han utTf^nl?

kende Bloemen. bteedola^

Tot veel verwarring heeft dit K'rü'd 5 dit méïi

èeriieenlyk Bellehorm 3 of basterd- Nieskruid,

ia

_ ,(x) Seraplas Bu'bis fibrofis , Fol. ovatij amplexicaiallbus ^

pior» pendulis» Syji^ Nat^ XII. Gen. foi2< Veg. ïllf. p.

«78, Setv Bulb fibr Neóbarü Labio obtufó crenato, Peralis

ae^uali , Fradsbus peudulis HuDS Angl ?4ï^ serap, Bulb,

fit rofis. Flor., fecundis, Cabelio planmsculc , Petalb ovatis^

$COP, Car ijy. Ser* Bulb Fi^c. Caule mu"-ifl.>to, F!o^*

fpicatis , ïïed LahJo Petaüs breviore. Gi-.R. Prév U2. •

Èpipa^is fól amp.exicaulrr>Li« Lmwbldto-Ói^tïj ^ Labei/o

Lanceólatd. Hall Hf/v, imhoaL i\. N. JI97 p 154. T»

40. Hellebotine latifolia montöiia, C. S.Pïn i86. To aWJ,

ƒ»/?• 4?^c T. a+9. Hellebotine. DOD Ptfwpt. 384» HelL i;

Epipaftis recentiorum. LOB, Ie, aiz. Cam. £^p'/:, iS?* Rif^

tiexazdr, T. 6. doRT. iïe/^. 259. GoOAl* ifcr<?«fp. 4f4^

LI
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iV.
HobrD

in 'c Griekfch EpipaBis Doemt , aanleiding ge-

geven» De verfchii lende kleur der Bloemen

nam men tot Kenmerken van byzondere Soor»-

ten, zo wel als derzel ver hangende of opftaarde

geftake , benevens de langie of kortheid van

de Lip. LsNiSiSüs heeft einielyk Boedge-

Vonden , de onderfcheidiDg dus te maaken naar

zeer blykf^aare Keotekenen , daar toe ook in-

Eorderheid de bepaaiingen van den grooten

H ALLER, die de S'ande^kruidachtige Plan-

ten , op de Groeiplaats zelve , weergaloos

Eaauwkeurig onderzogt en in Afbeelding ge-

dragt heeft , gebruikende.

Aan deeze , die zig door de breedte h^ater

Bladen^ welke Lancetvormig Eyrond zyn, en

!n *t kkin zeer veel raar die van t Wkte
^.ie^ kruid gelyken, kenbaar maakt, fchryfi de

laatstgemelde , evenwel , een J^ar^cï^tvormig

Lipje toe, daar hy hetzflvf ,inde btfchryving,

Harivormig roemt, uii een loort van Schuitje

voortkomende en fpits gepunc. De Bloem be-

ftaat uit vyf Blaadjes , die Lanc^rvormig eö

byna gelyk van langte zyn; een boven als een

Helmpje, twee wederzyd? geplaatst j in welker

ihidoen zig dat Schuitachrjg Ligbaampje ofKo-

nigbakje bevindt , dat van fommigen by bet

Lighaam van een Vliegje vergeleeken wordt.

Met fleckt duor zyne donker paarfchachtige

Kleur dikwils veel af hy de ^leur der Bloemen

,

die m de jonge Plant groen- of witachtig, in

4q volwasfens Vieefchkleurig of bieek paarfch

I
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cn fomtyds ook v/el roodachtig of Violet^ V.

voorkomen: want derzelver Kleur is veele'^^^^'*

veranderingen onderhevige De Stengel valtHooFD*;

wel leen half EUe hoog , met eene Aair vEnSTüff---

•

een half Voet, fameogefteld uit een groot ge-

tal, tot dertig, meest hangende Bloemen; waar

op' Zaadhuisjes volgen , die ook nederwaards

gektomdzyn.
-^''cA^'^^U'.

.

(2) Niesblad met Vezelige Bolwortcls 5 Zwaard- n.

achtige mgejteelde Bladen en hangende
J^[^^?^^^

' Bloemen,
. -

Laiigbla-

dig.

Door geheel Europa komt deéze Smalbladp*

gk zo wel voor als de Breedhladige Heliebori-

ne , en wordt ook in ODze Duin - Valeijcn,

hier en daar , gevonden. De Bloemen han-

gen zo wei nederwaards , als in de voorgaan-

de , doch in deeze zyn zy eens zo groot , met

breeder Blaadjes , en het Honigbakje, met de

overige Blaadjes famengegroeid > heeft het

Schuitje paarfch geftreept , met «geele Vlakjes

en

(a) Serapias J&vXb. Fibtofis , FoU Enfiformlbtts fesfilibus.

Flor» peridïilis Ser. Bulb, Fil?r. Ned, tabio obtufo longitu»

dine Petaloium. "Ger, Prov» 13^. Ser. Bulbe Fibr. FÏ. fpat.

fis patulis, Labello concavo, Petalis lohgiöré. Scop C^n;.

25<»» Ep'paiSki» Fol. Enfifoïmihus , Flor. pèijd. Labello obtu»

jR>, Oris plkatis. Hall. Helv. inchoat. II. N. 1290, p. 154,

T. 35. Helleborine anguftifolia Faluftiij r,;jprïitenfi5. C. B>

fin* X87. GÖÜAN Momp, Var. y^

iA%
"

'

" ;,
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.

V. eo eenveel kenbaarer Lipje, dat fiomp Hsitx^

^^jy^^^* vormig is. Zy vak omtrent van gelyke hoogte

Hoofd- eo is meest in 't Loof verfchillende, hebbende
$TüE. de Aair ook yler, naet minder Bloemen ^ doch

grooter, als gezegd is*

"^•. Cs') Niesblad met Vezelige Bolwortets
,

Pafd^l' Éwaardachtige Bladen en opgeregte Bloem

''^^^
^

men ; de Lip van 't Honigbakje Jlomp eft

èloemig» korUr dm de Bloemblaadjes.

Deeze heeft de Bloemen nóg grootep en Zeer

weinig aan de Stengel , vertoonende zig byna
geflooten, en, doordien zy regtop ftaan, veel

^an de anderen verfohillende. Zy zyn niet ia

Stoppeltjes gevat , maar in kleine Bladen , die

langer zyn dan de Bloemen* Men vindt van

deeze Soort eene Verfcheidenheid , welke de

Bladen breeder y Eyrond • Lancetvormig , heeft.

Het geflreepte Lipje van de Bloem heeft drie

geele Ribbetjes , welke Haairig zyn, doch is

voor 't overige, gelyk de Bloemen > wit^

(4> Nie^

(i) Serapiai Bulb* Fibrofis, tol» Enfifotmibii« , Flori erec-

lïs, Neéi. Labfo obtufo Petalisbreviorc. Jr. 0^/. 144. Hüds,

Jin^l» 341» Scr. Bulb* Fibc. Caule paucifloro. Flor. diftant.

&c. Ger. Froi/, 132. Épipadis Caule Foliofo paucifloro

,

Lineis Isévibns Labelli obtufi. Hall* Helv, inehoat. II. N.

I29S« p. 155. T. 41. Helleborine Flore albo^ C Damafbniucn

inontaniitn latiroïium. C. B. Pin. iZj^ H«lleb, alba. Rw,
Jifff*. T* 4, 5, OlD. Z^^V T. 5«$. GOUAN Mnsp^ 474.

* ««atiMi **'-

J
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f^^')
ï^lesbhdmet Fezelige Bolwortels en Zwaard» V:

üchtige Bladen ; de Bloemen opgeregt en de ^^^^^*

Lip van H Honigbakje fpits* Hoofd*
STUK.

^ Deeze , die meest kenbaar is aan haare rood- i^».

M" paarfchachtige Bloemen, heeft dezelvenook ^tZa*

Biet klein, maar met Stoppeltjes gefchoordt ^j^^[
Het Loof komt veel met dat der voorgaande

overeen en de geftalte verfchilt weinig , uitge-

cpmen dje der Bloem , gelyk uit de bepaaling

blykt*

Dus ziet men dat alle deeze vier Soorten van

Niesblad , die zo wel in onze Provinciën als

elders in Europa voorkomen , gemakkelyk te

pnderfcheiden zyn» Of evenwel die Kenmer-

ken zo beftendig plaats hebben , dat zy op alle

Gewesten toepa^felyk zyn, is twyfelachtig door

de Waarneemingen van den Heer Gï^ielin,

die in Siberië de zelfde Soort fomtyds met wei-

nige , fomtyds met veele Bloemen ; fomtyds

hooger , fomtyds laager ; rnet fmaller of

breeder Bladen , aantrof en de Kleur der Bloe-

men fomtyds groen en rood bont , fomtyds

paarfch vóndt , fomtyds uit den groeceo

witT

(4) Seraptas Bulb. FibtofiS| Fol. EnfifoümibuSjFIor. erec*

tis, Neftarii Labio acuto. Oed, Dm. i^5. Kiy» Hex. T» 6.

Epipadis Caule Foliofo paucifloro , Lineis undulatis Labelli

acutisfimi* Hall. Helv. incboat, II. N. 1299, p. lyö. T* 42.

Elleborine c[uinta. Clus» Pam* p. 273. T. 276. Helleborine

montana anguftifolia purputascens. C. B. Pin» 187. Goar.
^f4/l6o. GOUAN ^m/». 4f4-\rVar. ^^GMfL,5i*J.p.8.

LI 3
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V-"' iw^tachtig. Evenwel fcbynt de Heer Haller,
A^^'^- en Lii^ NMVs 9 op zyn voetfpoor, dit lluk

Hoö^ö thaDs, zo 't mooglyk is, opeen vasxen voet

STUK» gebrc^gt te hebben.

V- (j) Niesblad met rondachtige Bolwortels ^ de

Unlua'^

.

Lip van 't Honigbakje driedeelig ge/pitst

y

Gttoügd, gi^d^ langer dan de Bloemblaadjes.

Gezegde Haller brengt deeze, die we-

gens de lange Ton^achtige Lip van 't Honig-

bakje den bynaam heeft , tot het Geflagt van

Orchis t*huis. Hy Doemrze Standelkruid met

rondachtige Wortels , een famengelymd Helmp-

je met een zeer lange Snuit en een drjekwabbi-

ge Lip 5 die Eyrond Lancetvorraig is» Dus

befchryft hy dezelve.

^5, De geftalte is als die der anderen, met

35 twca Wortelbollen , en een gebladerde Steng

,

3, van een Voet larsgte , met zeer ^roore ,paarfch-

5, achtige , geflreepte Stoppeltjes. De Aair

3, heeft weinig Bloemeas geheel van die der

5, Stande'kruiden verfcninende. De Helm , van

„ voeren lang gefnuit, bellaat uit drie geftreep-

f 5) Serapias Bulb. fubtotundis , Neijlarii Labio. trifido ,

acuminato, glalwo, Petalis longiore» Gouan Monsp. 474,

Orchis Montana Ital, Flore fenugineo, Lingua oblonga. C.

B. Pin. 84. Prodr;'i9- ^, Orch. Mont. Ital. Lingul ob-

longft altera. C» B. Pin. 84. Orchis macrophylla. Col,
Eepbr* H. p. 35^* T. 322. Orchis Rad* fubrot. GaleS con-

giücinata , lönjjisfime Roftrati , Labello trilobato , Ovato-

l^^ticcoUto, UikLU Helv» jnchem^ IX. N, 1257. p, ij5. '

i
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5, te bukcD Blaadjes , welke uk den Eyron-^.^/^* ,

5, den lang Lancetvormig zyn , hebbende , aan iv.

3, de binae^zyde , de twee biDDco B;aad,es '^'"^^^

^, aargaiymd , die vao de zelfde figuur zyn , .

'

3, gebaard ,
gf^ft'-^ept. Het zes-e di>)k ver

^> neder» als een Ploegyzer , Lancetvorrig
,

j, m* t twee Eyronde (lompe ükiteekzels aan

3, 't begin, tot dus vere meer raar die ditr E»

5, pipsóles gelyren^^e, Tusfchen die byna reg-

3, te üitkeekzels is een Va'e^tje (^) en zy

3, fchrasgen wederzyds het pylaartje der Meel-

3, draadjes. Door hec BI.' adje ze!f loopen om
^, laag Slangswyze verhevene btreepen, maar

3, aan 't begin is het ruigachtig. Hei Pylaar-

3> tje der Mee^draadjes geefc voorwaarts een

j,, zeer lange purt uit, gclyk in het Wespbloe-

3, mige Stnndeikmid ; voor 't ovorip^e heeft het

3, twe^ Kapjes en gefleelde Meelknopjes, Des is

p het een waare Orchis* Midden onder de

55 Meelknopjes puilt een Bolletje uit. Onder

3, het Pylaartje der Meeldraadjes is het laage

9JJ
hoUe gedeelte met Smeer gevuld.'*

Dit laatfte Kuiltje is aan aUe de Kruiden van

deezen aart , die ook ved Hotug uitleveren
,

gemeen. Van h t and&rc heeft ge<'a ite Kruid-

kenner het QOv'erfcheid der Epipaóles van de

Prchtsfèn ontleend; a*s aan welken de gezegde

Kapjes over de Meelknopjes ontbreektn en de

Meel.

(*) Qu« fttbic^ae Valleculara interclpiun^

LI 4
II. Oeil. zii. stuk.
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y*
^

Meelknopjes ongedeeld zyn. Zy zitten, zon-

iv!''
<5er eenig blyk van Meeldraacjes , in twee hól-

fioot']c>> letjes van een Spongieus Lighaampje, dat óp
^?VK» een dergelyk Pylaartje rust , voortkomende uit

het Vrugtbeginzel, Iets fraays, waarlyk, om
van de Liefhebbers de Kruidkunde nagegaan te

worden f*).
•

.
.

vï* (6) l^ïieFblad met rondachp'pe Bolwortels , de

Corditera. iJp van t Jrlemgbakje drteaeehg gefpitst ^

La^k '^'^^ S^^^^ ^^ ^^^ ^^^ ^^^ gebaard.

De Groeiplaats der voorgaande is in Italië

,

Pornjgal en de Zuideiyke deelen van Vrank-

ryk , afs ook in Switzerland ; van deeze in

Spanje , Italië en de Levant , volgens den Rid-

der. Hall KR zegt , dat zy niet van dè

voorgaande verfcl^ffle : LiNi^iEus, dat zy

*er veel naar gelykt, maar grooter is, hébben-

de de Lip van 't Honigbakje byna Hartyormig,
'' '^' ''''' '' '- ^ ' .

'' 'va.

(*) !k heb dit te meer hier mede gedeeld.» om dat het

^f een Toegift kan dienen op de hiftciie der Standelkxoi-

den , welken de kundige Heer Haller uit de enkele ge-

da qtc der V'ugtmaakende deelen, in de twee Geflagten vaii

OyCHis, dat ook de Sat^rU van cnzien Ridder be?at, en

van EJiPACTJS, waar in de meeften van 't Ophrys en Se-

röpiai MiXi LiNNiEUS begreepên zyn, geplaatst heeft: terwyl

onze Ridder de onderfche'ding van veel blykbaaret JKenmej-

ken , uit de gedaante der Bloemen , in navolging van

ToüRNEïORT , afleidt.

(6) Serapiai Bylb, fubrot. Neft. ^abio trifido acuminato,

maxirao, Eafi barbato. Oichis Moniana Italica tingul triiidl.

^.UE!& £/yi. II. p. ao4* ^,20,
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iq ?t midden vandeu Voet gebaard, wederzyds V.

mee een opgeregt ftomp Oortje. ^''^^^*

X?) N'esblad met verdubbeld Zwaardachtige st :k

*

Bladen : de S^e^^g om hoog byna makt ; vu.

met Bladerige Scheedjes^ CapS'

Een geheel enkelde opgeregte Steng van een

Voet langte heeft dee^ee Kaapfe Soort , met

Zw-jardachtige 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 twaalf

Bloemen , die gelteeld zyn , en Lancetvormige

Vliezige Blikjes hebben. De Bloem beftaat uit

vyf Lancetvormige opgeregte Blaadjes en beeft

de Lip van 't Honigbakje twv^edeelii^.

Het Langbladige js door den Heer N. L.

BüRMAN^us onder de Kaapfe Planten ge-

teld : of deeze Soort daar mede bedoeid word^

kan ik niet bepaalen»

LiMpDORUM. Hongeygifr.

]^en Honigbakje dat eenbladig , bolrond Is

en gedeeld, binoen het onderfte BloembJaadje

vervat, onderfcheidt dit Geflagt , welks be-

naaming ik dus vertaald heb.

O)

(7} Seraplas FoL CQnduplicaiO - Eiififormibus j Caulefupec-»

^e nudtusculo: Vaginis Foliaseis. Mant^ 2^3,

LI 5
II. BSEL. ZII. STUK.
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V. (i) Hongergift met ong^ejlcfl^f getroste BkSfi^
Afde^l, ^^^ overhoeks.

STUK. ïn Noord -Amerika is de Groeiplaats van dit

I. Gewas , dat eeo Knobbeligen Wortel heeft

,

S>Twaar van de bynaam* Het komt in Geftaltc

Kiïobbeiigmet de Helleborines overeen, hebbende lange

fmalle Bladen, uit den Wortel voortkomende

;

van groote Wortels gemeenlyk vier in getal

,

zegt MiLLER. Dezelven zyn negen of tien

Duimen lang, in 't midden drie Kwartier Duims

breed , aan 't end zeer fpits uitloopende , en

overlaogs als gekreukt, met vyf Sleuven | dus

naar jonge Bladen van Dadelboomen wat gely-

Icende. De Bloemfleog, aan ééne zyde uit óen

Wortel fchietende , is naakt , anderhalf Voet

hoog ^ van boven een lange yle Aair hebbende

van Bloemen, die roodachtig paarfch zyn. Dee-

^e beftann uit zes ongelyke Blaadjes, waar van

vyf in 't ronde geplaatst :zyG,en één laager als

een Geutje uitgebold. Het Voetftuk wordt

een Vruut, die zig tv^eekleppig opent.

De Wortels van deeze Plant hadt M i I.LE r

van Penlylvanie , als ook van de Bahama- Ei-

landen en zelfs van Jamaika ontvangen , daar

Doftor HoüsTON dezelve overvloedig op de

pebergten vondt groeijen. Zy is in Engeland,

(i) Lmodnrum Flpr. fesfilibus Racemofls alternis. Syji»

Nat. SII. Gen 1013. ^«g XIIU p. 680, KtLugdh, I6, Gron,

Virg* 138. A£i^ Ups 1740. p, 2i.Helleb01ineAmer.Rad. t^'-

letofa &c. Mart, Ctnh 10, T. 5o, MiLL, -D/V?. T, 14 j.

j
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als ook in de' Leidfe Akademie-Tuinj alhier,^ V-

voorgeteeld» XV.

(2) Boïiget0t met gejieelde verfpreide Bloe»sTimm

men* ,. ^l*

altum

De Amerikaanfche of Westindifche Plant, vexhcvea,

welke Pater Plümier geDoemd hadt Helle-

borine met eenen Rietachtigen Wortel en zeer

groote Lierachtige Blaien , acht thans de Rid-

der een byzondere Soort te zyn. Hy onder-

fcheidt dezelve door den bynaam van Verhsven ;

alz3 de Stergel gezegd wordt zeer hoog te

zyo, en de Bladen, vloor hunne plooijen eenigs-

zins naar een Lier gelyfcende, ('t welk echter

LiNNiEus niet Lierachtig noemt,) wa^en ia

de Natuurlyke Groeir»(aats zeer breed. De Bloe-

men wor4en van den Heer Bürmawnüs
gezegd in een Tros vergaard tezyn , en uit eigent»

ïyke Blaadjes te bellaan, zynde ook riet meer
gedeeld dan in de voorgaande Soort. Maar
het fchynt , dat omtrent deeze Gewasfen nog
veel duiiierheid plaats hebbe.

,

A R E T H ü S A.'

^ Een Pypachtig Honigbakje biunen den bodem,

der

(2) Umodorum Flor. pedunculatis fpards. Sy/l. 2Z/st, XU ^

XIIL Helleborine R^dice Amadinacea, fpi. ampli^amis X*y«'

laüs. Plüm. 5/). 9. /<?. I8»,

llt DEEL. XII* Stuk,
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V. der Bloem, wier Onderlip aan den Styl i$

ivf
^* aangegroeid , maakt de byzondere Kenmerken

HööFD' van dit Geflagt, welks benaaming van den Heer
STUK, e LAYTp w afkomftig fchynt te zyn. Het be-

vat de volgende Soorten.

Arlhur ^^^ Arethufa met een Bolronden Wortel , een

Buibo/a, Scheedige Stengel en een tweebladige Bloem?

tóiige. Jcheede.

Dit Virginifch Plantje is Arethufa genoemd

jdoor gezegden Heer, als zynde een Water-

plantje (^J, naar het Standelkruid gelykende,

dat in 't Voorjaar zig met een eenige zeer

fraaije roode Bloera op zyn Stengetje vertoon-

de» Het hadt zeer fmalle groene Bladen 5 zeer

weinige aan den Steel , en een ronden witten

Vleezigen Wortel. Volgens den Ridder komt

het ook in Kanada voor. Het is door den

Heer Mitchell befchreeven als een byzon-

der Geflagt , onder den naam van Onhidi*

pn 3 die aanmerkt , dat hetzelve vyf byna gely-

ke Bloemblaadjes heeft , drie buiten twee bin-

nen,

(i) Artthüfa Radice globofa, Scapo Vaginato, Spathd di-

phylla. S^y2. Nau XII. Gen. ioi^. Vtg, %\\U p. 68*,. Am^
Aead. III. p. ij. Arethufa Claytoni» Gbon. Virg, 184. II.

138. Serapias Bulbis fubrotundis , Caule unifloro. AEi. Ups^

3740. p. 24. Helleboiine Mariana rocnanthos. Pluk, ManU
300* T. 348. f. 7. Oichidion. MiTCH. Hov.PlanU Gtn. 19.

(«) Arethufa was een dex Nymplicn of Watez^Godinneo

by de Ouden^
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neti, tot een Helm opwaaïds famenluikende en '¥^

een éénbladig Honigbakje , m Ttechterachtig^^ j^^^'

is, met twee Lippen , de bovénflé breed enHöoFLU

hol , de onderde fmal en byna van laogteSTUKé

als de Bloemblaadjes* Dit zal die eenbladige

Bloem zyn, waar van de Heer Gronovius
fpreekt en uit hoofde van welke zyn Ed» dit

Plantje zo zonderling onder dé Standelkruid-

achtigen oordeelde. Hét is door den vermaar-

den Plükenet eenbloemige Hellehorine vaü

Maryland, met een lange paarfehe Lelieachtige

Bloem, getitelde

(2) Arethufa, meteen F'ezeïigen Wortel^ een u.

ovaal Stengblad en $en Lancetvormig Bloemt ophlog^t

fcheede' Blaadje» foideu
**

SlangtOiï»

Een niet minder zonderling Plantje maakt
^*^^'

deeze uit 9 op dergelyke plaatfen in Virginie

en Kanadn groeijende» 't Is een louter Sten-

getje of Steekje , ongevaar een Voet lang en

zeer dun, met één Tongachtig Blad in 't mid-

den en boven een Scheedeblaadje , dat een Bloem

bevat, die Vleefchkleurig is, met een paarfchen

gehaairden Baard , zoClayton aantekent*

C3)

(ft) Artthufa Rad. Fibrófi, Scapi Folio ovali , Foliolo Spa.

thacco lanceolatö. Oron. Vlrg» u, p. 139. Cypripedium

Folio CauUno ovato - oblongo , tecminatrici Setaceo plano.

Ht Cliff* 430.HelIeborine Virg. Ophioglosfi folio. PLüK.^/i*#

1824 T. 93. f. » Heil. Virg* diphylla. MORK.H?/?, IlLp^-fSS*

S« li. T. II. f» ry.

U, DEEL, XII« STUKf
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V» (3) Arethufa ?M^ï etf» byna gMngerden Wor-

*^ï^!''* \itf/,: T^ffJ Sseng - Blad en ^chèedeblaadje

Hoofd* Lancetvormig ^ de buiienjle Bloemblaadjes

STUK. opjlygende.
lïf.

£rkff Dit, iflsgelyks op Moefasfige Gronden in

^«r j Noord - Amerika voorkomende , maakt een Plant*Wyd ge- '

ïaikte. je van dergelyke hoogte , dat een Uijenachti-

gen Wortel heeft en een groote zesbladige

Bloem, met drie Iar?ge fmalle donker paarfche

en twee Roozekleurige Blaadjes ,^ het Honig-

bakje , dat Pypachtig is , omvangende. De
Stengel is als met een Lelie -Blad omgeven

P^^*r (4) Arethüfa met een Pleezigen Wortel y eefi

Kaapi^/ gebladerde Stengel , de buitenjte Blaadjes

langer en gejlaart.

Wat de rfden zy, dat de Heet Linn^us
deeze Kaapfe Soort thans uitgemonfterd heb-

be, is my duifter* Ik vindze nogthans by den

Hoogleeiaar N. L. Bürma itnüs opgetekend

en befchryfze derhalve hier.

Een langwerpige Wortel fchiet een Stengel

Ca) Arnhüfa Rad. fubpalmata , Scapi Folio Folioloque Spa»

thacea tanceolatis , Pet, extêr. adscendennbus. GRO^. Vitg,

\X, p.i$9. Ser. Röd. palraato - Fibrotis , Caule untfloro* Groiï

Virg.
I p. II r* Hellcfxjrine Lilii Folio Caulem ambienre.

Cateeb. Car^ l* T. 58. Seliqm Voj^. II. Band. PI. \6.

(4; Artthu/A Rad. Carnola , Scapo foliato , Fet exter. Ion»

gioribüs Caudatis* Am, Acad, Vl# Aft. ^j^mv^m^Cap^Proir^.

p» 30.
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T$^an een Voet langte , die om laag ruig is , en V;

tirie omvattende Bladen overhoeks heeft, wel''^''|^^^*'«^

ke Lancetvormig^ zyn. De Bloem, op den top , Hoof0-

heeft drie Blaadjes met Staarten, het boven ite stuk*

^er anderen ovaöl , met twc e Hartvormige ftom-

pe zydelings. Het is een overblyvefnd Plantje a

.^o wel als de voorigen.

Cypripediüm. Vrouwe-Schoen.

Een Buikig opgeblazen hol Honigbakje on-

derfcheidt dit Geflagt, 't welk van dat gedeel-

te der Bloemen den naam heeft, bevattende

de twee volgende Soorten '

(i) Vrouwe- Schoen met Poezelige Wortels en t.

Eyrond- Lancetvormige Stengbladen. dium^Cai'
ceolus,

In de Noordelyke deelen van Europa, Alia
^^'''^^'^*

en

fi) Cyprlptiium Rad. Fibrofis , FoL ovato - Lanceolatis»

^yft. Nat, XII. Gen. 1015. t^eg, Xin. p. «go,, GoüAN M»nsp,

475'. Kram. ^ujir. a66, FL Süee. 73;, 820, Fl. Lspp 318*

<5mel» Sib. I. p, z, T. 1, CalceolttS. HALL- Hdv< inchoat.

N. lioo. p» 157. T. 4}« MiLL. Ie, T. a4a. CalceoJus Ma-
ilanus. DoD. Pempu iSo. Calceolus Mariaf et Sacerdotis Cre-

pida. LoB« Ic. siz. Hellcboiine Flore rotundo f. CalccolMs.

C. B. TIn. 187. TOüRNF. /«yï. 436. T. 249 Gmel. Sih. U
Tab, I. /8, Hclfóborine Virginiana &c. PLük^ Mant, loi.

T. 41 8, f* 1. y, Calceolus Maiianus Canadenfis. CóRN.

Canad. 204. ^. Calceolus minor FL vario Amm. Rutb^nz^

If 22» Calc. FoL ovatlis binis Caulinis, GwM,» Si^^ I.p*5.

fff DESL. XII, Stuk.
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V. en Amerika, zëgjt LïnnjEüs, groéic deezéi
toEEL. ^Q^^ 2y valt ook vry ZuideJyk , gelyk in Lan-

HooFD- guedok, daar menze Sabot ds notre Dame , dat

«TüK, is Lieve Vrouwe - Schoea noemc , en in Virgi-
^

nie» lo Swiczerland is zy niet zeldzaam , zegt

de Heer H a ll e r , die het Gewas zeer fraay

afbeeldt. Hy noemt hei feen fchoone Plant ^

gelyk inzonderheid u^c de gekleurde figuurca

vm *t zelve, by Mi LLËR <^nby WEirtMAN,
blykt.

De Wortel beftaat iiit Vleezïge zwarte Ve-

zelen , die zig digt aan dè Oppervlakte des

Gronds üitfpreiden» De Stengel is een Voet

of anderhalf hoog , met Blaadjes bezet byna

gelyk het Biesblad, welke drie of vier Duimea

lang en aan den Voet by de twee Duimen

breed zyn , loopende zeer fpits uic Op 't eod

van de Stengel kumt een enkele Bloem, die tier

paarfche Blaa 'jes heeft , twee breeder , twee

zeer fmal ; van t:lkaDder uitgcfpreid , en in 't

midden een dergelyk Honigbakje , als bovefi is

gemeld , geel van Kleur , met een Lipje of

Dekzeltje aan 't begin , waar onder de Vrugt-

maakende deelen geplaatst zyn.

Zodanig komt het Vrouwefcboen in Europa

voor; doch men heeft 'er Verfcbeidenheden van

,

't zy met kleiner ofg*ooter geele of pok met ge-

heel paarfche Bloemen^ zo wel in Noord-Ame-

rika , als in Siberië ,• welken de HeerG m e l »

k

zeer omdandig leeft befchreeven. Hy m^erkt:

aan, dat de Kleuren niets doen tot eene Soor-

ten
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tefyke onderfcheiding in deeze Plant: want Y* , ^

behalve de opgetelde Verfcheidenheden (zegt ^jv.^'

hy) is oudtyds reeds , door Gaspar Bau* Hoofd-

HiNüs, een Vrouwefchoen met een purper ^"^'^^^

Blaasje en witte Bloemen waargenomen. Doch

tiy maakt een byzonder Soort van zyne Calceo*

'lus met twee Eyronde Stenghladen ^ hier als de

iaatfte Verfcheidenheid door den Ridder opge-

tekend, waar van Amman 5 onder den naam

van Kleiner Vrouwefchoen met bonte Bloemen ^dQ

'Afbeelding gegeven hadc. M E s s e r s c h m i D T
"^

fiadt dezelve by Tobolsky in Siberië gevonden

en noemdeze „ Calceolus , welke een enkele

j, kleinere Bloem heeft, die wk isen metpaar-

^, fche Vlakken getekend, het Zakje weinig of

3, niet onigeboogen , de Wortel Vezelig en

s, langer kruipende/' Of het de zelfde was met

'

het 'Kanadafch Vrouwefchoen van Cornütüs^
kon Amman uit deszelfs gebrekkelyke be-

ichryving niet opmaaken* Gm el in echter

verbeeldde het zig (^^) en dat Schoentje , *t welk

bier van hun een Blaasje en Zakje genoemd

Wordt , komt wel wat verfchillende voor^ ten

bpzigt van de figuur en dwarfe Streepen ol

Kreukels, die het van binnen of buiten heeft,

veranderende ook naar den ouderdom ; doch

zy fchynen allen tot eene zelfde Soort, die ook

wei

^*) VidétÊir, zegt hy? doch HALLER gait verder, 2e|^-

gende Conjungit certe Li N N /E u s et ipfe Gm£1,inU6^
siöta^ discritniriis gnari inquirant. Htlv^ inchoah

Mm
II. DSEL. ta, STUÈ»
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V^ wel den naam van Priejier' of Paapen - Muih

^^^lyj" y^^ voert, (hoewel zy volkomen uic^efpannen
3,

Hoofd- veeleer de gedaante van Holtsblokjes hebben

,

STUK» te behooren*

,, Deeze kleine Sfberifche komt , (volgens

^, G M E L I N , met witte , of ook met vuil wit-

3, achtige , of met Vleefchklsurig en wit bonte

„ Bloemen , door geheel Siberië voor, alwaar

3, zy in *t voortst van Juny begint te bloeijen»

^, Altoos valt zy laager en heeft nooit meer dan

,, twee Bladen aan de Stengel , 't welk een

3, vooroaame onderfcheiding maakt. Het Ho»

3, nigbakje is byna Roirond en altoos grooter

3, of langer dan de zydelingfe Blaadjes, van

3, vooren niet gefleufd of gekreukt, maar met

3, een verheven Streep getekend» Het bovenfle

3, Tongetje van den Styl is opftygende, niee

35 horizontaal gelyk in de andere ^ bet onder-

st, üe met drie Tandjes ingefneeden. Doch de

3, ruigte der Bladen, die van weinig belang

/ j5 Js, heeft zy met de voorgaanden gemeen»

33 De Reuk der Bloemen is in deeze ongemeen

3, welriekende en aangenaam : maar het Loof

3, wordt , na 't afvallen der Bloem , zwart;

33 weshalve de Rusfen haar Zwart Kruid noe-

3, men : daar de gemeene Naam van 't Vrou-

35 wefchoen by hun is Koekkoeh - Laars^ Hee

3, zelfde gebeurt , wanneer men de Plantjes,

39 groen

() Labellum amplisfimura , Calcei lignci fimlle , ovatuna 9

ad Cymbx mcdum cavum. Halleb , ihidim»
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5"> gröeö afgeplukt j tusfchen Papieren droogt. V;

5^ Dit Kruid is , by de Ingezetenen des Lacds ^^^^^^"l

,5 afgekookt zynde, tegen de Vallende Ziekte Hoofd*

3, in gebruik. stuk^

f è). Vroüwefchoen met eefien rondachtigen ir.
^

.

Bdworttl en één rondachtig Wortelhlad* MuJ^bS"'
bofum.

Te verwonderen is 't, dat de JRidde^, naartcüg»

zyne gewoonte , niet een duidelyker onder-

fcheiding in dit Geflagt gemaakt hebbe : alzo

hy het eerde en gemeene Europifche Vrou-

wefchpen , zeer gevoeglyk , veelhladig ; het

Siberifche kleinere , zo even befchreeven, dat

^er zekerlyk van verfchilt , tweehladig , en dit

laatfte eenbladig hadt kunnen noemen. Hy ge^

bruikt de Wortels ^ die aanmerkelyk in dit laat-

ile verfchillen , 't welk ook zyne Groeiplaats

in Lapland en Siberië heeft. Het was door de

groote Kruidkenners RuDBECK gevonden, uit

welker Aftekenios; de Ridder het, onder den

BcLamvanProüwefchoen met één rondachtig Blad

,

in Plaat gebragt heeft en befchreeven. Zelf

hadt hy *t io Lapland niet aangetrolFen. Het

Siberifche heeft Gmelin, wegens het getal

der

(i) Cypripedium Bulbo fubrotutido , Folio fubrotundo Radi»

cali. AB. Ups, 1740. p. 2;« Fl. Suec. 736, 821. Cypripe-

dium Folio fubrotundo, Fl, Lapp. 319, T. 12» f. 5. Sera*

pias Scapo unifloro. Gmel. 5;;^ l. p. 7» T. 2. f. i. Orchis

Laponenfis monofolia, Rudb. Elys, u, p, lo?, f. \o,

Mm 2
22* Deel. XII« stuk*
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V. der Bloemblaadjes en het maakzel der Teeï^
Afdeel

deelen, liever tot d© Ssrapias dan tor het C;y«*

Hoofd- pripedium willen betrekken» De Afbeelding

•TUK. van Steller usa door hem gebruikt, is, zo

hy oordeelt , ook veel naauwkeuriger. Zie

hieï zyne bcfchryving van dit Plantje, dat ia

'c midden van JMey zig p op opene Velden

tusfchen de Bosfchen , aan de Kivier Leoa,

tot vyfenvyftig Graaden breedte toe ^ bloeijen-

de vertoont*

,5 Het heeft voor Wortel eeft byna rond ,

„ wit Bolletje , op een trop dikke Vezelen

5.5 rustende ; waar nevens een ander, voor 'è

„ volgende Jaar. Een Eyrond Wortelblad , op

3, den Grond leggende , mer Rnitjes geltreept

,

,, dik wils van onderen paarfchaehtig , van bo-

3, ven groen. Een zeer teder Stengetje, van

5, een Handbreed of een half Voet hoog ^

^ witachtig , met fpitfe Schubben, en boven

5, met een Scheede - Blaadje , dat paarfch is ,

,, voorzien* De Bloem beftaat uit vyf fmalle

5, fpitfe Blaadjes, Waaijerswys' gefchikt, paarfch

3, met eenig wit, van welker midden het-Ho-

yy nigbakje afhangt, dat famengedrukt Eyrood

5, is, van binoen met geele en purpere Stree-

5? pen , die aan de buitenzyde doorblinken.

„ De opening of Mond van 't zelve is ?;eer

3, groot , en daar over hangt een paarfche

^, rondachtige Lip, bedekkende den Stamper,

„ die de gedaante heeft van een Penis met een

33 Glans voorzien , welke aan de binnenzyde

,3 twee
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,, twee Meelknopjes bevat, ieder met een kort V,

5, Draadje gehecht aan den Stamper.'*
Afdml.'

De overigen van den Rang der Tweemanni- Hoofd,

gen onder de MaQwyvige Kruiden , gelyk het ütuk.

Epidendrum of Boomplaag , dat veel naar de

Standelkmiden gelykt, en de Gimnera, zyn

reeds befchreeven ; maar onder de Briemanni*

gm komen nog voor, de twee volgende Ge-

flagten, ook tot de Manwyvigen (Gynandria)

behoorende,

SiSYRINCHIUM»

Dit is eenwyvig , als maar éénen Styl of

Stempel hebbende, meteene tweebladige Bloem-

fcheedeen zes vlakke Bloemblaadjes en 'tVrugt-

beginzel beneden de Bloem , wordende een drie*

bokkig Zaadhuisje. Het bevat de twee voU

geode Soorten.

(i) Sifyrinchmm met Degenvormige Bladen, i.

4ie ongerlbd zyn. J!Lïtr>
iJC mudmum,

Litchbla-

(i) S/y^nV/j/af» FoLEnfiformibus enervlis. Sy/f» Nat, XIU ^*

Gen* ioi7« reg, Xlll. p. 6iz, Sis. Caule Foliisque ancipi-

tïbus. H^ Clif* 431* Ups^ 278. R. LugS, ig. GouAN
Ji^onsp. 475. Gron. ^irg. II. p. 140. Sifyr. coerul. parvum

gladiato Caule Vicginianum* Pluk. ^Im, s+g. T. 6i, f. 1,

Eermiidlana Graminea Fl. rainoie coeruleo» Dill. Elt&. 49»

T. 41' " 49* fit Sis. Eeimudjenfe 5;c. Pluk. lètd. f. i.

fierraud. Iridis folio Hadice fibrofa. ToURNï» DiLL. EU/u

48. T. 4ï* f. 4X»

Mm 3
,

|LD£SL. ZII. STUK*
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V. De vermaarde Tournefort hadt óh

^IV^
* Plantje, als vao de Bermudes Eilanden afkom-

Hoofd- (lig, Bermudiaiia genoemd Qn wegens de BJoem
STVK, onder de Lelieachtige Planten geplaatst. Plu»

KEN ET hadt hetzelve Sifyrinchium geheten*

Dat van die Eilanden afkomllig is, heeft Bla-

den als van Lifch , doch kleiner ^ groeijcnde

niet meer dan één of anderhalf Voet hoog met

de Stengel , die , 't welk zonderling is ^ de gedaan-

te byna heeft van een Blad , zynde plat en

tweefnydig. Boven heefc de Stengel een Bloem-

fcheede , welke verfcheide Bloemen uitgeeft

,

omtrent zeven in getal. Zy zyn wat grootet

dan die der Violen en paarfchblaauw van Kleur
^^

maar aan de Nagels der Bloemblaadjes geel,

In 't midden van de Bloem is een enkele Styl,

snetdrie Meelknopjes, die aan kleinq Draadjes

hangen, beladen.

Dit is de gemeene Bermudiana , waar van de

Virginifchc eene Verfcheidenheid uitmaakt , als

veel kleiner zynde , met Grasachtige Bladen

,

welke op de Naruurlyke Groeiplaats byna Draad-

achtig dun voorkomen , zo wel als de Stengel,

Voor 't overige is dezelve aan de voorgaande ge-

lyk , maar valt ir: alle opzigten kleiner en de Bloe-

men hebben dikwils niet dan een blaauwe Kleur^

De Bladen zyn, zo wel als in 't voorige, over-

langs geftreept en de Stengel , die zig ook bo-

ven verdeelt , heeft in 't midden als een uitpui-^

Imd Ribberje,

(O

I
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{2) Siryrinchium met Degenvormige geribde V.

Bladen^ jy^
Hoofd-

Deeze AmerikaaDfche , Ixia met geribde stuk.

Bladen door den Heer Bürmannus getyteld , p-
.

heefc dezelven geplooid of gekreukt en wïtie chJJ'pTi^

Bloemen, -^t^;
bladig%

Ferrari A»

Een enkele Bloem uit eene Scheede, on-

derfcheidt dit Geflagt , dat ook eenwyvig is

,

of ééneo Styl heefc , met gekapte Stempels

:

zes Bloemblaadjes , die Golfachtig gekruld zyn

,

en onder de Bloem het Vrugtbeginzel , dat eeo

driehokkig Zaad huisje wordt.

De een'gfte Soort (i) , reeds lang bekend ï.

geweest , heeft van wylen den beroemden Hoog- unduiatL

leeraar J. B ü r m a n n f s , die *er in de Ver- ^«fiolfde,

handelingen der Keizerlyke Akademie een goe-

de

(z) StfyTinchlum Fol. Enfiformibus Ncrvofis. Müzu 122»

Sifyc. Americanum Fol. plicatis et nervofis. Magn. Hort,

185. Bermudiana Palmae folio, Radice bulbofa» Plum. Ie,

55. T. 46. ToüRNF. Infi 388.

(ij Ferraria. Syft. Nat, XII. Gen. ïoig. Veg. XIII. p.

681. MiLL. Ie i8o jAC(i; Hort. T. 63. Ferraiia FoU Ner-

vofis Lanceolatis Burm, Eph, Nat. Cur, 1761. p. 199» T.

j. f. I. Iris ftellata Cyclaminis rndice pullo flore, BARR. Ie»

1216, Nardsfus Flore faturate purpureo. Rüdb Elys. 11. p.

49. f. 9. Flos Ind, e violaceo fuscus , Rad. tiibcrofa. FERR,

Cult. i6g. T. 171» Gladlolus Indicus &c* MOBIS. Hiji^ II»

p. 344. S. 4 T. 4. f. 7.

Mm 4
XI. DSEL. III« STUK.
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1

15-

y, de Afbeelding ea befchryving van uitgaf , deja,

^F^EEL.
^^^^^ bekomen van den Kruidkundigen Italiaaa

Hoofd- Ferraiiiüs: door wien zy wa3 voorgemeld

aixüf» Qnder den tycel van Indifche Bloem , uit den Vk'^

letten bruin , met esn knobbeligen Wortel. Zy is

Dogthans van de Kaap der Goede Hope en

niet uic de Indien afkon^ftig. Sommigen had-

denze tot de Xrisfea, fommigen tot de Narcis-

fen, anderen tot de Gladiolen t*iiuis gebragt»

't Gewas gaf zekerlyk daartoe aanleiding, doch

de Bloein betrokze tot een ander Geflagt. Ook
behoorde zy niet tot de Klasfe der Driemannt-

gen , gelyk M i l l e r dagt ; maar , alzo de

Meeldraadjes op den Styl gegroeid zyn , tot

deeze Klasfe , die de Manwyvigen bevat,

Hy hadt den Wortel 3 afkomltig van de Kaap,

der Goede Hope, ontvangen van wylen den

Heer Doktor B a s t e r , van Zirikzee ; zynde

fen plat Bolletje,, veel naar die der Ixiaas

pf Gladiolen gelykende , van buiten licht bruin

,

van binnen wit. Uit een holletje, in deszelfs,

midden, kwam een Stengel vooft van ander-

half Voet hoogte, ongevaareen Pink dik, over

de geheele langte met Piekvormige Bladen hen-

zet, de iaagflen van vier tot vyf Duimen lapg,

licht groen van Kleur. Aan den top kwamen ,

uit Scheedeblaadjes 5 de Bloemen voort, die uit

zes Blaadjes beftpnden, drie kleiner, driegroa*

ter, aan de kanten met Franje en agterover ge-

boQgen* Op net langwerpige Vrugtbeginzel,

4at het bovenlte van het Steekje uitmaakte

,
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hadden zy een Styl, die met zes Meelknopjes '^•

was gekroond, en daar onder drie Stempels. De^\^^^'^

Kleur der Bloemen was Hemelfchblaauw en aan HooId-
de buicenzyde vuil wit. Het Vrugtbeginzel^Tï^K»

wierdt een driehöelcig Zaadhuisje, da^ driehok-

kig was ,
gevuld mee kleine ronde Zaadjes.

De Heer Mïller merkt aan, dat de Bol-

letjes deezer Plant dit byzocders hebben , dat

zy één of twee Jaaren kunnen over leggen ,

ponder Blad of Bloem te geeven. Mooglyk

Jcomt dit van 'c Klimaat : want te ^ome hadc

pien bevonden , dat de Wortel Biesachtige

Bladen uitgaf, waar tusfchen de Bloemfteng

fproot en de Bloemen , anders van de zelfde

gedaante, waren van buiten groen, van binnen

Violetkleurig blaauw , met donkere Franje 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 QAnthercB) fcheen ook eenig

verfchil te zyn ; zo dat deeze Plant veele by-

^onderheden oplevert»

Mms V.HOOFD,
S^> Ds^L, XII* STU^« * ~



5J4 Lelie-achtïoe
V.

HOOFO'
«Tüs. V, HOOFDSTUK*

Befchryving van eenige Lelie«achtige
of BoLi^LALvïEJN, welke tot de voorgaande

niet behooren , naamelyk het Water -Lifch of

ZwaaDcbloemen , enz.

Van andere Klasfen, in hetSamenftel der Se-

xen 5 behooren tot de Lelie - a^htige of

Bolplar'ten nog eenige weinige (jeflagten , waar

onderin de Negende, dat is onder de Negen-

mannigen , het Gellagt van

B u T o M u s. Zwaanebloem,

Hetzelve is het laatfte,en het eenigfte onder

de Zeswyvigen, dat is die zes Stylen of Stem-

pels hebben, 't welk de voornaamfte Kenmer-

ken uitmaakt,

T. De eenigfte Soort ("i), daar van, door ge-

stmteiiat^us. heel Europa op Waterige plaatfen , en by ons

Gekroond, overal aan de kanten van Slooten, Vaarten ,

Ki.

(O Butomus* Syst. Nat. XII. Geu. yoj. T^eg. XIII. p. 3 19.

Gort Belg, p. 116. R. Lugdb. 45, GoüAN Mompt 202»

Kram. Aujlr» 114. Fl» Lapp» 159. FL 5«^ff. 328 , 350^

Hall. Hdv^ 298. Heiv. inchoat» II. p. ai. Juncus floridus

major. C. B, Pin» 12* Gladiolus aquatilis. DoD. Pempt»6oi,

]uncus Cyperoides floridus Paludofus , Gladiolus palufttis

Cordi* LOB, Ie, 8(7, Butomust Tournf. /«/?• 271. T, i^u
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Rivieran 5 Vyvers en buiten ^ Graften der Ste- V,

den, in het Water groeijende , wordt deswe- ^^^y^^'

gen IVater ' Lifch of Zwaanebloem i in'tFranfch eToofd»

^onc fleuri , dat is Bloeijende Biezen , gehetejn. stu^.

Dus is ook de Latynfche naam , Juncus fiorU

dus, by de Autheuren genieener dan Butomus,

eerst door C^salpinus gebruikt , onder

welken de vermaarde T o u r n e f o r x een Ge-

flagt daar van gemaakt heeft , in zyne Klasfe

van Planten met eene Roosachcige Bloem,

Water - Gladiolus is deeze Plant ook van fom-
migen getyteld. Wylen de Leidfe Hoogleeraar

A» VAN R o Y E N hadtze tot de Lelieachtige

Planten betrokken (*).

De Wortel is Vezelig , doch de onderfte Blad-

fcheeden geeven een foort van Bol wortels aan

dit Gewas, dat in Switzerland zeldzaamer dan

in Duitfchland is, zegt Hall er. Het heeft

zeer lange driekante Biesachtige Wortelbladen,

tusfchen welken een regtopftaande Stengel fchiet a

van meer dan een Elle lang. Op den top draagt

die een fierlyke Kroon , van veele Bloemen 9 welke

elk een byzonder Steekje hebben, in een ge-

meen Stoppelig OmwindzeU De Bloemen zyn

dubbeld driebladig, met dedriebuitenlteBlaad^-

jes fmalst, de binnenften breedst, gelyk io de

meefte Lelieachtigen. Haar Kleur is uit den

paarfchen Roozekleurig , doch men vindt het

ook

(*) Planta haec in Syft. Naturali fub Liliaceis omnino com-

prehendi debet. Linn» Fi. Lapp, p, 120,

IL D%^U XII9 STUBt



SS6 Lelie-acht iGE^

V. ook fomtyds met witte Bloemen. Daar blnaea
/^FrEEL.2.yj^

vervat negen Meeldraadjes ^ omringende

Hoofd ^^t Vrugtbeginzel , dat uit zes geftylde Scheed-

^Tm» jes beftaat , die een zeshokkig Zaadhuisje fa»

me?' (tellen > waar in veele kleine Zaadjes. Van

*t Vee wordt het Loof, misfchien wegens de

4>itter eid , verfm^ad v'*)»

Verfcheide Sf ojtcn van het Gcüagt van Oxa-

2u, dat ik Klaver -Zuur ing genoerad heb,zou'=.

den ook, wegens den Bo^achcigen Wortel, hier

kuinen behoorcn; maar de Bloem verfcbilde

te veel van de Lelieachtigen ; des ik alle de

Sooi-ten van dat Geflagt by elkander heb be^

fchreeven (f).

Des volgt dan hier, uit de Elfde Klasfe,

J)et Geflagt van,

G E T H Y L L ï S.

Waar van , boven en behalve het getal van

twaalf Meeldraadjes en een enkelen Styl of

Stamper , de Kenmerken beüaan in een zes-

deelige Blcem , die uit een Bloemfcheedje

voortkomt , en de geftalte der Crocusfeii

heeft , maar met een zesvoudige inplanting der

Meeldraadjes , en het Vrugtbeginzel , dat een

driehokkig Zaadhuisje wordt, onder de Bloem*

De

f*) Armentis non placet. Hall. ijts.

(i^ Zie lU D. Vlli. Stuk , bladz. 6$^,^ enz.



ÖF BOLPLAKTEN. SSf

t)e eenigfte Soort (i) fch^nt eene nieuwe VJ

Kaapfe Plarc te zyn, alleenlyk in deClifForife^''^^^*

Tuin gebloeid hebbende, en by geen Autheu.ffooFD^

len bekend. Dezelve geleek zeer, zegt Lin-stuk.

NJEus, naar de Crocus of het Bulbocodium q\ ,,.

van TüüRNEFORT. Zy hadc een Bolwor- Jfra.

teltje , met veele Liniaale Blaadjes , van een^^"^*^"^'

Vinger lang. Aan den Wortel was^ binnen

de gemeeoe Seheede der Bladen, een witte

Èloemfcheede, De Bloem badt het Pypje lan-

ger dan de Bladen , een witten zoom en wit-

te Meeldraadjes , met geelachtige Knopjes*

De Vrugt zat binnen de Bloemfcheede verho-

Jen.

Ku volgt nog uit de Drie - en - twintigfte

Klasfe, welke de Veelwyvigen (Polygamia)

bevat, het Geflagt van

C H R Y S I T R I X.

Deszelfs Kenmerken zyn , tweederley Bloö-

men op byzondere Planten, de eene mer, de

andere zonder Vrouwelyke deelen of onvrugt-

baar. De Tweeflagtige Bloem heeft een t^ee.

kleppig Kafje , en beftaat uit veele BorütUgQ

Vezeltjes, hol zynde, en ieder een Meeldraad-

je

(I) Gethyllis. Si/i, Nat, Xri. Gen. 590, P'eg. XHL p.

|«7. /f. Ciijf* 4P3. BüRM» FU Cap. Frodr, l j

.

!!, DEEL* XIU Stuk.



S58 L È L I Ë ,- A C M T I G É*

V. je inlluitende. Dö Styl is enkeld, enontbreekÈ
Afdeel. geheel j^ ^q Mannelyke Bloemen, die anders

Hoofd- eveneens zyn*

STUK^ De eenigfte Sooft (i), hier van, is door den

_ ï; . Heet Koen IG aan de Kaap der Goede Hope

Captnfiu ontdekt en waargenomen, 't Is een overbly-
Kaapfe.

^gjj^ Plantje , dat de geftalte van 't Sifyrin-

chium heeft , en daarom zekerlyk hier t'hufs

behoort* De Bladen zyn Degenvorraig , effen ^

een Handbreed of een Voet lang. De Stengel

,

naar een Bladgelykende, is famengedrükt Vlie-

zig , en heeft aan 't end een Bloemfcheedje •

dat tweekleppig is, met het eene Klepje regt,

als een verlanging van de Stengel ; het andere

laager, gaapende, Eyrond» De Bloem, voort-

komende uit den anderen bovetirand der Sten*

gel , is als een getopte Bondel van Gouden

Borftels, in een Kraakbeenige Bloemkelk ver-

vat.

(i) Chryfitrix. Sj!/f» Nau Vtg, XIII» Gen. 133;. p. ?73*

Manu 304..

In \ volgende XIII. Stuk, zullen de G/ax-

planten , het Koorn en dergelyken , enz. be«

fchreeven worden*

BLAD.



B L A D W Y Z E R
D Ë R

LELIEACHTIGE
OF

BOLPLANTER
AA.

dder - Look.
AiFodil^

Ajuin of Uijen.

(lange Spaanfche)
Akker -Hyacinth.
Aletr-s.

190

330
215
220
397
402

Aloë Africana. 402,411
Aloë Hyacinthoides. 40
Aloë üvaria/i 406
Amaryllis. 166

B.

Bafterd - Narcis fen^' 1 33
Beenbreekend Kruid. 354
Beer 01 Honds - Knoflook» 214
Belladonna

(Kleine)

Berg-Colchicuoi.
Berg- Look.
Bies - Anjelier.

Bieslook.

Boks Kulletjes.

C.

Chalotten. 208
Cipels of Ajuin. 216, s20
Colchicum Autumnale» 433

.
(Voorj aars-)

Corona Imperialis.'

Crinum» (ïlaak - Lelie)

Crocus.

Dagfchoon. 420
Das -Look. 213

173

174
442
ipo

184;
221

494

183
247
153

8

D'uif-Hyadnth. 399
E.

Egelgras* 354
F.

Fritillaria of Kievitsbloeni.2^4

G.
GeelLifch»
Gladiolus.

Goud Lelv.

CSras - Look*
H

Haak - Leiie» (Crinum)

Haanckop.
Haazenklokjes.

fla idtkens - Kruid,
Harlekyn -Orchis.
Helleborinee

Hemerocallis.

Hermodaétyius.-

Hondendood.
Honds - Ajuin.
Honds - Kulletjes,

Honds -Look*
Hondsdood.
Hondstand.
Hongergift.

Hyacinth

(Gefternde)

(Getrofte)

(Gewoide^
(Groene)
(KoBftantinopoli-

taanfche). 322 376

77
45
232
198

80

369
479
407
529
347
444
145
377

4<^5 1 474
2^5 , 37f

447
263
537
36S
3'9
398
401
37St-



L A D W Y Z E R,

Hj^acinth (Monftreuze.) $96
(Muskeerende) 394
(NederlandfcheOs^p
(Orientaalfche) 37(5

(Peiuviaanfche) 321
(Roonifche) 393
QSpaaiifche) 370
(Tweebiadige) 324

tïyacinthen. (Gewoone) 3 74
Hyacinthus Africanus. 164

Belgicus, 369
Orchioides» 400
Peruvianus. 321
Plümofus. 396
Stellaris. 319

ï.

Iiidifche Lely. n8,i44
Infekten - draagend Twee

blad, 524

IHas of Iriso 65

Iris Bulbofa. 87

Florentina, 67
Perfica. 88

Sufiana. 65

üvariai 4^7

Jacobiet- Narcis. 169
Sc. Jaïis Look. 220
jonquiljes. 14*
TufFertjes in 'tHeiiibd. 124

K-

Keizers - Kroon- 247

Kievitsbloem 246
(Pyreneefche) 252

Kievits-Eijeren. 253
Klokbol. (Bulbocodium.) lU
Knoflook of Knoplook» 195
Koninginne -Lelie. i74

Konings - Kroon. 248
Koraalwortel 50S
Kroon Imperiaal» 247
Kruisbloem* 479

^ Krul - Leliën. (Breedbladf.'

ge) 24t
(Geek geftip-

pelde) 23 p
(Roode) 23<5

(Smalbladlge)234
Kullekens-Kruid. 468
Kulietjes. ( Welriekende) 507

Lancafler- AfFodil

Landlook.
Lêeuwenblad.
Lelie.

(Alexandrynfe)

354
212

228

245
250
17a
231
299
24 ï

426
3T^
118

(pragtige Ceylonfche)26o

(
Japan fche)

(Pcrfifchc)

(Roode)
Leliën (Roode)

(Witte)
Lelietjes va?; Kal^arie
Lelie - AfFodillen.

Lelie -Hyacintb.
Lelie • Narcis.

(Afrikaanfcbe)i6ó
(Amaryllis' 16^
(Indifcbe Bol.

ronde) 178
(lDdifchegroote)i-s:4

/Twyfelachtige) i8ï
Leliepraal. 266
Lelkruid. 250
Lieve Vrouwe Hand. 48?
LiliaHrum,

Lifch.

Look. (Al! furn)

(Alpifche)

' (Egyptirch)derWil
dcrnisfen. 221
(Tamme )KnopIook.

19(5

(Wilde)Hondslook2o^

Gr
28J
190



bLadwyzeïu

Martagons ofKrul-Leliën. 234
Menfchdraagend Twee-

blad. 522
Methonica der Malabaar, aöo
Mexikaanfche Lelie. 1 74
Moly. (Allerkleinst) 227

(Breedbladig) 219
(Indifch allergrootst) 179

IVJuscari, 394 , 399
N.

Naakte Wyfjes. 124
Nagelblnemen 375
Nagc • Minnaares. 364
Narcis. TAmbonfche) 152

(Japan fche) 175
(Laatbloemige) 342

Narcisfen. 130
(Bekerige) 13S
(Geele) 132
(Tweekleurige) »34

(Welriekende) 135
(Witte) 131

Narcisfus Jacobeus. 169
Nartheciuui. 353
Niesbiad. 528

O.
Oever - Standelkruid. 5 1

8

Orchis of Standelkruid. 454
Ornithogalum Alexandri-

num. 300
Neapolita»

nüm» - 313
Vulgare. 310

P.

3?aas- Lelie i^. 130
Perfiaanfche Iris. B^

Perfifche Lelie. 250
Phalangium. 34^
Pinkfterbloemen. 77

Prey of Parey. i8ó
R.

Rietmoes, 106

B^ui^blad. ap5

Saffraan. 9
(TVildeof VeldO 437

Salep- Wortel. 471
Satyrion. 495
Slang Look. 190
Spaanfche Jenette» IJP
Spatwortel. i5<5

Spinnenkruid. 344» 349
SpinnekopbleemigeOrchis. 5^4
Squille. 31S
Standel kruid. 454
Ster-Hv^acinth* 320,322
Stifibloem. 292
Stinkende LiCch. 78
Sultan Sambach Lelie. 230
Sufanna- Bloem. 45S

T.
Tros - Narcis. T4J
Tros - Narcisfen. I39
Tuberoos. 3^5

(Afrikaanfche) 164;

Tulp. 267
(Javaanfche) 160
(Kaapfche) 291

Tulpaanen* 271
Tulpen. (Gewoone) 270

van Goudeba. 2551.

(Laate) 273
(Vroege) 272.

(Wilde) 26r
Tulpen - Handel. 280
Tweebiad. 503
Tydeloos. 125
Tydeloozen. 437

(Geele) 133
(Witte) 125

Tyloozen. 130

üijen^of Ajuin. 215
Uurwerk van Flora, 346
U varia. 406

V.
Valfche Kalmus» 76
Nn Veld'



B L A D W Y Z E r;

Veld - Ajui'n. 209
Vdd- Saffraan» 437
Vüüderbloem. 477
Vogelmelk, ( Ornitloga

lum) 398
(Wit) 3ïo

Voselnest. 5C4
Vosfc - Kulletjes. 460
Vrouwefchoen. 544
Vyfwouters of Pepels. 477

W.
Water - Affodillen, 354
"Water -Leliën. 76
Water - Lely. 91
Water- Lifch,(Bloeijendö)555

Weegluizen - Kruid 78
WiJde Ajuin.) Ooflindi •

fche) Ï52

Witte Leliën. (Wes
fche)

Wittcrtje.

Woldraagende Bol,

Wyj?gaards - 1-ook.

X.
Xiphion.

Z.

,2ak jeF - Bloem.

Z.C - Ajuin,

Zes -Leliën.

Zee-iN^arcis.

.

Zumer-ZütjesJ
Zots -Ballen.

Zwaanebloem.
Zwaarciekruid.
Zwaai'dlelie,

Zwibsis»

tindi-

146
lts

321,326
207

87

493
315
149
148
124
469
554
43
87

216

JBIadz.

DRUKFEILEN.
15- Reg. 8. Lees Ixia.

as?* — 9. Dederhaogen

372. _ 2^, — Voores.

277. AaHtek. —

-

Ks^gTsfif.

SBi. ««-««.«. —

.

mooopctalL

423- Reg. 25. ~ Bolplaot»

440. "— 7-
**— OxymeL

469. —- a — worden.

542. Op de kant en Aant, «™ öphryis^

E E^



REGISTER
DER

GE SLAG TEN.
yflhuca, Bladz 292 Fritillaria.

401
Jllium, 1B5

j4lfiroemeria» 415
Amaryllis, ï66 Galanthus»

Anthericum* 340 Gethyllis.

Antholyzi* 56 Gladiolus*

Aphyllanthes. 184 Gloriofa,

Arethufa, 539
Asphodelus. 330

B. Hcemanthus.
Helonias.

Bulböcodium. 182 Hemerocallis

Butomus» 554 Houttuynia»
Hyacinthus^

C. Hypoxis.

CalUJia, iia
Chryjitrix. • 557
Colcmemn, 433 Iris»

Commniina* Ï03 Ixia.

Crinum». • 153
Crocus.
Cyanella* • 3^9 Leontke.
Cypripedium. f43 Leucoium»

Lilium^
E. Limoüwum,

Erythronimu 263

F. Mar/oma »

¥abricia. • 1x9 Melanthium.

ferraria. f51 Moma.
JNn«

H.

L

L:

M.

Bladz. 24e

1^3

43
260

lif

445

44.8

368
295

6s
14

35P

537.

4^4
425
ff



REGISTER,

Narcis/us,

N.

O.

Ophrys. <

Orchis.

Ornithogalum,

P.

Pancratium»
Fhalangium,
Polianthes.

Satyrium*
Sc

tyri

illa

130

503
454
298

Serapias*

Sijyrinchium»

Sparrmannia,

T
Trillium.

Tuibagia,

lulipa.

U.

Uvularia.

14 1 ^.

l^ieusfeuxia.

493
315 I Wachendorfia.

143
I

114 f

3<ö3|

528

549
430

43 ï

127
207

256

91

98

De Plaatec zyn dus ingevoegd,

Plaat LXXVII.
LXXl/liL

• • • . • -LXXIX,
• • • • • LXXX.

LXXXL
Lxxxir.
LXXXIIL

• . i . . LXXXIV.
..... LXXXV.
. . , . . LXXXVI»

tegenover Bladz, ï7

33

49
91
lap

i8i

335

371

423

455
-4
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