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     PLANTENWERKGROEP 
     IVN-Oisterwijk  ---  NMC-Schijndel  ---  Natuurgroep Gestel 

     Plant van de maand oktober 2022 
 

     Gewone salomonszegel 
.                    . 

Algemeen  
Wetensch. Naam      Polygonatum multiflorum (L.) All.*** 

Uitspraak  Polygónatum multiflórum 

Familie  Asparagaceae/Aspergefamilie 

Geslacht  Polygonatum/Salomonszegel 

Soort   Gewone salomonszegel 

Hoogte  30 – 60 cm. 

Plantvorm  Kruid 

Plant   Eénhuizig 

Wortels  Wortelstok 

Stengel  Gebogen 

Bladstand  Verspreid 

Bladvorm  Langwerpig/elliptisch   

Bladkleur  Groen 

Bladrand  Gaaf 

Bloeiperiode  April – juni****   

Bloeiwijze  Tuil 

Bloemvorm  Klokvormig 

Bloemkleur  Wit 

Bloemtype  Tweeslachtig 

Bloemdekbladen 6 

Meeldraden  6 

Stijlen   1 

Stempels  3 

Vruchtbeginsel Bovenstandig   

Vrucht   Bes 

Leefvorm  Overblijvend 

Groeiplaats  (Loof)bos 

 

Inleiding 
Kleuren kleuren de herfst. Als eerste denken we 

dan aan de diverse kleuren van de boombladeren. Er 

is echter meer aan kleur in de natuur te ontdekken. 

Foto 1 vestigt de aandacht op het geel van de afster-

vende Gewone salomonszegel, daar is het oktober 

2021. Nu een jaar verder en weer in de tiende maand 

letten we opnieuw op de kleurige Salomonszegel, nu 

uitgebreider als Plant van de Maand.  

 

Naamgeving 

Polygonatum.  Polys is in het Grieks veel en gonu knie 

/knoop. In de plant zullen we dus moeten zoeken naar 

veel knopen en iets dat op een knie lijkt. Daarvoor 

gaan we naar de wortelstok en zien dat die  uit veel 

geledingen bestaat(afb.2). Ook zijn er verdikkingen die 

er als een knie uitzien. Zo komen we bij de betekenis  

van  het woord Polygonatum / veel-knie-knoop. 

Foto 1. Gewone salomonszegel 

Afb. 2. Wortelstok 

Foto 3. Gebogen stengel 

Foto 4. Nervatuur 



Het woord polygonatos/polugonatum, mooi te vertalen 

naar met vele knieën.(Plinius 23-79 n.Chr.). 

Multiflorum. Het tweede gedeelte van de plantennaam 

zal geen problemen geven; de plant brengt immers veel 

bloemen voort. 

Salomonszegel. Dit  woord heeft geen verwantschap 

met het bovengenoemde Grieks. Het ligt voor de hand 

dat Salomonszegel ofwel Zegel van Salomon uit een 

andere tijd stamt. De afgestorven stengel laat een 

zegelachtig litteken op de wortelstok achter, gelijkend 

op koning Salomon’s zegelring. (Twee driehoeken over 

elkaar getekend.).  

In het Fries, Frans, Duits en Engels heet de plant ach-

tereenvolgens: Grutte segelplant, Sceau de Salomon 

commun, Vielblütige Weißwurz/Salomonssiegel en Solo-

mon’s seal. Veelbloemige salomonszegel is een 

synoniem van Gewone salomonszegel. In de 

Achterhoek en Overijssel luistert de plant naar Zegel-

tjes. Als we bedenken dat Weißwurz Witte wortel/-

Witwortel betekent, hebben we weer twee volksnamen 

te pakken. Blijven we bij de wortel, dan is Adderkruid 

als naam ook verklaard. Letten we meer op de 

bloeiwijze en zijn we in Drenthe, dan komen we 

mogelijk Mot-met-biggen tegen(de mot is de zeug). Het 

letten op de bladeren leidt naar het Zutphen’s 

Jacobladdertje. 
 

Plaatsing 
Heukels** plaatst de plant in de Aspergefamilie, verder 

in het geslacht Salomonszegel en de soort Gewone sa-

lomonszegel. In dit geslacht worden nog de Krans- en 

Welriekende salomonszegel genoemd. Door de kruising 

van de Gewone- met de Welriekende salomonszegel 

ontstaat de bastaard Tuinsalomonszegel (Polygonatum 

x hybridum). 

 

Beschrijving 
Levensvorm.  De Gewone salomonszegel is een overblij-

vende plant en valt bij de indeling van Raunkiaer onder 

de Geofyten. Het kruid zal tussen de 30 en 60 cm. hoog 

worden.  
Wortels. De plant heeft een witte, veeldelige, knobbeli-

ge wortelstok(afb.2). 

Stengels. De opgaande ronde, gladde stengel buigt naar 

de top over(foto 3). In het najaar sterft de stengel af en 

op het verlengde en de vertakkingen van de wortelstok 

zullen er volgend voorjaar weer nieuwe verschijnen.   

Bladeren. De afwisselend links-rechts verspreid staande 

bladeren zijn groen met een waas naar blauw. De bla-

deren hebben een parallelnervige nervatuur(foto 4). Ze 

blijken zo in twee rijen aan de stengel geplaats te zijn. 

Deze ’jalouziestand’ laat de plant zoveel mogelijk licht 

opvangen(foto 5). De vorm is eirondlangwerpig/ellip-

tisch, de rand gaaf, de afmeting tot 15cm lang en het 

blad begint met een korte voet die op een steeltje lijkt.   

Bloemen.  De bloeiwijze bestaat uit tuiltjes van 2 tot 6 

bloemetjes(foto 6). Er zijn zes vergroeide bloemdek-

blaadjes, de bloemkroon is een buisje van 2-4mm. 

Foto 7*. Vruchtbeginsel 

Foto 5. Bladstand 

Foto 6. Bloeiwijze 

Foto 8. Vruchten 

Foto 9. Zaden 



breed. De zo gevormde klokjes(tot 1,5cm lang) hangen 

aan tot 2cm lange steeltjes. De kleur van de klokjes is 

wit met een groene rand aan de top. Kenmerkend voor 

de Gewone salomonszegelbloem is dat die in het midden 

ingesnoerd is en dat de helmdraden donzig behaard zijn 

(loep). 

Vruchten.  

Het bovenstandig vruchtbeginsel(foto 7*) ontwikkelt zich 

na de bestuiving tot een blauwzwarte bes(foto 8) van 

maximaal één centimeter waarin de zaden zich bevinden 

(foto 9). De bes is giftig.  

Verspreiding.  

De plant maakt in de grond een netwerk van wortel-

stokken met uitlopers. Daardoor vind je de planten 

meestal in groepen/groepjes. 

  

Groeiplaats 
Bekijken we de ecologische parameters(ook afb.10*) dan 

zien we dat:  

.-. de plant gedijt op (half)beschaduwde plaatsen.  

.-. de plant houdt van een voedselarm tot gematigd 

voedselrijk substraat. 

.-. het substraat een zuurgraad van net onder 4 tot 6 

bevat. 

.-. de plant vrij droge omstandigheden verdraagt.  

We zullen de plant vooral tegenkomen in loof- en 

gemengde bossen en dan in het Zuidlimburgs district 

en de duinen het meest. De kans is groot dat de elders 

gevonden exemplaren bastaarden van de Welriekende- 

en Gewone salomonszegel zijn. Die bastaard is forser 

en vormt geen goede vruchten. Zijn naam: Tuinsalo-

monszegel.  

 

Organismen op de plant 
Foto 11* laat zien dat die hangende bloemetjes wel 

door hommels bezocht worden. Nectar voor het dier en 

bestuiving voor de plant. 

 

Gebruik – Folklore – Kunst – 
Mythologie 
Gebruik 

-Let op: De Salomonszegel is giftig; niet eten dus, 

zeker de bessen niet ! 

-Medicinaal werd de Salomonszegel gebruikt bij blauwe 

plekken en zweren. De wortelstok werd gebruikt om wonden te genezen. 

-Men meende dat door de wortelstok over eksterogen te wrijven dat die zouden 

verdwijnen, ook sproeten zouden op die wijze weggaan. 

-De op de zegelring van Salomo gelijkende littekens geven de plant magische kracht. 

Folklore 
-Springwortel. Na het lezen van het rijtje: Koning Salomo – splijten –springen – specht -  

spechtengat vraag je je af wat dat met de Salomonszegel te maken heeft. Voor wie 

beschikt over Planten en hun naam Botanisch lexicon voor de Lage Landen (H Klein, 

1970) kan het vinden op blz.226.  

Kunst 
-In Der Naturen bloemen (Jacob van Maerlant, 1270) komt het ’spechtenverhaal’ ook 

voor. (….Hi is de specht die zijn nest gebarricadeerd ziet). 

Afb. 10*. Ecologische parameters 

Foto. 11*. Bezoek 

Foto. 12. Lentekleur 1 

Foto. 12. Lentekleur 2 



Hi vloghe heinde ende sochte 
Een cruut daer mede uutvloghe dat, 
So hoe vaste et staet int gat. 
Oude boeke segghen dat 
Van desen crude tere stat, 
Datmer mede mach ontsluten 
Alrehande slote van buten, 
En dat krachtige kruid is de Salomonszegel zeggen oude boeken. 
 
Tot slot       

Kleuren kleuren het voorjaar. Na herfst en winter kijken we uit naar het voorjaar 

waarin de Gewone salomonszegel op haar manier kleur brengt in ons leven(foto 12 en 

13). 

Of toch nog de Koning Salomo en Springwortel ? Maar dan zoals L.L. Mertens dat in De 

Levende Natuur in 1901 beschrijft: 

 
  ___                 . 

Tekst       : Gerard te Dorsthorst 

Afb. foto’s: GtD(1,3,4,5,6,8,9,12); Universiteit Neuchatel(2);  

                             Flora van Nederland-Wilde planten en hun omgeving online(7,10,11);  

                             Saxifraga(13).                           



 
  1. Gewone salomonszegel St Michielsgestel  25 okt.  2021 

  2. Wortelstok  Universiteit Neuchatel14 mei 2013 

  3. Gebogen stengel  St Michielsgestel    6 juli  2020 

  4. Nervatuur  Oisterwijk   11 oktober    2021 

  5. Bladstand   Oirschot     8 juni         2015 

  6. Bloeiwijze   Polleur    18 mei 2012 

   7.  Vruchtbeginsel*  Flora van Nederland-Wilde planten en hun omgeving online  

  8. Vruchten   Schijndel   16 sept. 2020 

  9. Zaden   St Michielsgestel  25 okt.  2021  

10. Ecologische parameters* Flora van Nederland-Wilde planten en hun omgeving on line 
11. Bezoek*   Flora van Nederland-Wilde planten en hun omgeving on line 
12. Lentekleur 1  Brodenbach  28 april 2012 
13. Lentekleur 2  Saxifraga  -  Hans Boll 

  ___                 . 

      * https://www.floravannederland.nl/planten/gewone_salomonszegel 
        (let op: tussen gewone en salomonszegel staat de underscore: _ ) 

    **Heukels’ FLORA van Nederland. Vierentwintigste druk. 2020. 

  ***All.: Carlo Allioni(1725-1804). Deze Italiaanse arts heeft contact met Linnaeus. 

****(Bloei)tijden veranderen. In de 23e druk van Heukels(2005) is die: mei-juni en in de 
       24e druk(2020) wordt als bloeitijd eind april-juni aangegeven. 

https://www.floravannederland.nl/planten/gewone_salomonszegel

