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Ten geleide
D e auteur van dit werk heeft gepoogd ons vertrouwd te maken met de woordaflei
ding of etymologie van de volksnamen der planten. Daarmee heeft hij zich op een
moeilijk begaanbaar - om niet te zeggen gevaarlijk - terrein begeven. D e schrijver
zal immers vele andere werken hebben moeten raadplegen en de ervaring leert hoe
zeer de schrijvers van dergelijke boeken elkaar dikwijls tegenspreken, wanneer het
gaat om de etymologie van de namen der planten.
D e heer Kleijn is echter niet over ijs van één nacht gegaan en hij heeft gedurende
vele jaren een uitvoerige documentatie van de plantenetymologie opgebouwd. D e
neerslag daarvan vinden we in dit boekwerk.
De 'taal' die Guido Gezelle de 'blommen' laat spreken is iedereen bekend, die
openstaat voor de schoonheid van de natuur. N o g klankrijker en veelomvattender
is de 'taal', die Kleijn in dit werk in de namen der planten weet te leggen.
Op volledigheid kan dit boek niet bogen, en de schrijver hoopt dan ook dat er van
de zijde van de lezers vele reacties zullen komen, die aan de vervolmaking van zijn
documentatie ten goede zullen komen. Deze constatering is geen verwijt aan het
adres van de schrijver, doch zij moet veeleer gezien worden als een compliment. Het
getuigt immers van moed, dat Kleijn het heeft aangedurfd een terrein te betreden,
dat letterlijk bezaaid is met talloze voetangels en klemmen.
Hij is deze moeilijkheden niet uit de weg gegaan, doch hij heeft ze met kritische
blik op hun mérites beoordeeld. Naar mijn mening is hij er op deze wijze in geslaagd
een werk tot stand te brengen, dat betrouwbaar is en dat ons goed gedocumenteerd
voorlicht over het hoe en waarom van de meest voorkomende volksnamen van onze
planten.
Hoewel het boek in de allereerste plaats geschreven zal zijn ten behoeve van de
Nederlandse natuurvrienden, zullen ook onze taaldeskundigen er hun voordeel mee
kunnen doen.
Ik beschouw dit boek als een belangrijke aanwinst van onze literatuur en ik wil
het dan ook gaarne als zodanig bij u introduceren.
Dr. Fop. I. Brouwer

Voorwoord
Jammer genoeg is in ons land weinig over de 'volksbotanie' in de uitgebreidste zin
van het woord geschreven. Z o zijn vele volksnamen van planten goedgekozen of
ontstaan, want zij duiden in de regel op eigenschappen of vormen van een plant of
een deel ervan. Dergelijke namen zijn voor een zelfde plant in ons land niet overal
hetzelfde. In het zuiden wordt bij voorbeeld plant genoemd naar haar, al of niet
vermeende, geneeskracht, terwijl elders de volksnaam slaat op de vorm of kleur van
de bloem, vrucht, blad of wortelstok. In vele gevallen komen daar nog bij de dialektische of gewestelijke vormen, maar maken bij de verklaring echter geen wezenlijk
verschil; we noemen Boterbloem, Bóterblóme, Botterblom, Butterbloem enz.
Bij velen zal wel eens de vraag opgekomen zijn, waarom heet deze of gene plant
nu zo! W e nemen als voorbeeld de Aardaker (Lathyrus tuberósus) die in de Betuwe
als Muizen met staarten genoteerd staat en in Zeeuws Vlaanderen als Aardmuis.
Voor een niet ingewijde een bijna zinloze naam voor deze plant met haar prachtige
scharlaken bloemen. Z o heeft dan ook de Aardaker bovengronds niets in zijn ver
schijning dat op iets dierlijks lijkt. Graaft men echter dit akkeronkruid uit dan ziet
men een draadvormige wortelstok met knolvormig verdikte wortels. Dit moet op
onze voorouders wel de indruk gemaakt hebben dat dit geheel iets aan muizen deed
denken. Een ander voorbeeld is de volksnaam Blommetjes-van-zeven-kwartier voor
het Guichelheil (Anagdllis arvénsis), want de bloempjes zijn slechts bij zonneschijn
enkele uren, omtrent het middaguur ( 8 - 1 4 ) , geopend.
Sinds 1907 toen H. Heukels het Woordenboek der Nederlandsche volksnamen
der planten samenstelde is er weinig over de 'volksbotanie' geschreven. In ge
noemd boek zijn, zoals het ook in bedoeling lag, alleen de volksnamen opgenomen,
er werd dus geen verklaring gegeven. Wel werd vermeld de streek waar de naam in
zwang was. Vele namen zijn toegevoegd die ontleend zijn aan oude kruidenboeken
of andere geschriften, echter zonder plaatsvermeldingen omdat deze niet waren
aangegeven. Ter verduidelijking geven we hieronder een deel van het voorwoord
uit genoemd boek weer.
'Ingevolge besluit van het Hoofdbestuur der Nederlandsche Natuurhistorische
Vereeniging, genomen op 27 December 1902, werd eene Commissie benoemd, met
de opdracht, door eene doelmatige keuze van namen, eenheid te brengen in het
gebruik van Nederlandsche namen, voornamelijk in geschriften en bij het onderwijs.
O m dit doel te bereiken, heeft de Commissie allereerst getracht, op de hoogte te
komen van alle volksnamen van planten, in verschillende streken van ons land in ge
bruik. D e pogingen, door haar te dezen opzichte ingesteld, zijn met goeden uitslag
bekroond. Een 120-tal vaderlandsche beoefenaars van plantkunde en van taalkunde
heeft haar met de volksnamen in verschillende gewesten in kennis gesteld.
Dit materiaal is door de Commissie zorgvuldig onderzocht bij de keuze der door
haar voorgestelde Nederlandsche plantennamen.
De Commissie meende echter voorts, dat de verzamelde bouwstoffen van vol
doende belang waren, om deze te vereenigen in een afzonderlijk werk. Men mag
toch aannemen, dat de kennis der plaatselijke plantennamen voor allen, die in

folklore belangstellen, van groote beteekenis zal zijn. Zij verzocht daarom haren
Secretaris, al de aanwezige bouwstoffen te ordenen en daaraan toe te voegen de
Middel-Nederlandsche en de Vlaamsche plantennamen.'
D e opzet van dit boek is aan de hand van het 'Woordenboek' van Heukels, zo
veel als mogelijk, van de bij ons in het wild algemeen voorkomende kruidachtige gewassen de volksnamen te 'verklaren'. Dit sluit in dat er geen bomen, heesters, grassen enz. opgenomen zijn. Bij de namen zal zoveel mogelijk aangegeven worden
in welke contreien zij volgens het Woordenboek, in die tijd in gebruik waren. Behalve de Nederlandse benamingen worden eveneens zowel de wetenschappelijke
geslachts- als de soortnaam toegelicht. Een en ander eventueel aangevuld met
sagen en legenden, gebruik in de volksgeneeskunde en andere wetenswaardigheden.
W e willen niet nalaten te vermelden dat wijlen dr. H. Uittien zich verdienstelijk
gemaakt heeft op het gebied van volksnamen van planten. In zijn boekje D e Volksnamen van onze planten waarschuwt hij niet alles te willen verklaren, omdat er
vele verbasteringen voorkomen die slechts na lange, vaak linguïstische, studies te
verklaren zijn. W e onderschrijven dit geheel, niet om ons bij voorbaat te verontschuldigen wanneer we het antwoord schuldig moeten blijven; want het is gemakkelijk zijn fantasie de vrije loop te laten met den aankleve van dien.
Sinds het verschijnen in 1907 van het Woordenboek zullen hoogstwaarschijnlijk
reeds vele namen in onbruik geraakt zijn. W e hopen door het ontvangen van vele
reakties over het wel of niet meer voorkomen van dergelijke namen te weten te
komen hoe het met de volksnaam van de plant gesteld is.
Voorjaar 1970 H. Kleijn

A
Achillea | Achilléa millefólium:

Duizendblad

Het geslacht Achillea heeft deze naam gekregen omdat Achilles, de krijgsheld voor
Troje en leerling van de centaur Chiron, volgens de sage, de levens van zijn soldaten
die verwondingen opgelopen hadden redde door de wonden met deze plant te be
handelen. Z o moest zelfs Telephus, zijn tegenstander in de strijd om Troje, zich
op raad van het orakel tot hem wenden om genezen te worden. D e naam is in oor
sprong afgeleid van het Griekse woord akilleios.
D e Latijnse soortnaam millefólium duidt op het fijne, verdeelde blad, dat er als
'duizend blaadjes' uitziet (mille: duizend, folium: blad). Bij Carolus Clusius
(i 526-1609) vinden we de plant onder de benaming Millefólium vulgare, hetgeen
wil zeggen het gewone of algemeen voorkomende Duizendblad. In de dertiende eeuw
daarentegen komen we de plant bij Albertus Magnus tegen als Carvus. D e plant
staat sedert eeuwen bekend als een wondkruid en heeft bloedstelpende eigenschap
pen. Een oude naam die hierop duidde was Herba sanguinaria. Ook werd de plant
als thee getrokken bij borstkwalen, rheumatische aandoeningen, zenuwziekten en
als koortsmiddel. Dit kruid bevat namelijk looi- en bitterstoffen en werd daarom
ook gebruikt bij maag- en leveraandoeningen. Bekendheid genoot het sap ook door
dat het in het voorjaar, verwerkt in de zogenaamde voorjaarssoepen, diende als
bloedzuiverend middel. Ook werd het als een beproefd middel gebruikt bij neus
bloedingen. Men liet dan een weinig sap in de neus druppelen. In Engeland was dit
eveneens het geval en de plant verkreeg 2elfs de volksnaam Nosebleed, die duidelijk
verwijst naar de toepassing. D e Middelnederlandse naam was Nesebloede. O o k als
bloedstelpend middel stond het in hoog aanzien; daarop duiden namen als het
Franse Herbe aux charpentiers en het Duitse Zimmermannskraut, omdat de timmer
lieden het sap gebruikten wanneer zij zich verwond hadden. O o k werd het, ver
mengd met boter en was, verwerkt tot een zalf die bij open wonden gebruikt werd.
De namen die verband houden met dit gebruik door de timmerlui, zijn terug te
voeren tot een oude legende. Deze verhaalde dat de Heilige Jozef, die zoals bekend
timmerman was, het kruid op aanwijzing van Jezus gebruikte bij verwondingen die
hij tijdens zijn werk opgelopen had.
In Engeland sprak men van Soldiers Woundwort, dus een kruid om gewonde sol
daten te helpen. Het reeds hierboven aangehaalde feit, dat de plant looistoffen be
vat, zal het gebruik zeker hebben bevorderd.
De bladeren werden ook gebruikt om als liefdesorakel te dienen: Wanneer men
het blad driemaal in de neus ronddraaide, moest men tevens aan zijn of haar ge
liefde denken. Begon de neus te bloeden dan kreeg men elkaar als man en vrouw.
Een oud Oostengels versje uit Suf folk luidde:
Green arrow [duizenblad], green arrow you bear a white blow,
1} my love loves me my nose will bleed now;

ƒƒ my love dorit love me, it 'ont bleed a drop;
If my love do love me, 't will bleed every drop.
D e plant werd ook bij oogziekten gebruikt, speciaal bij rode randjes aan de
oogleden; hiervan getuigt de naam Zere-ogenbloem in Waterland. Dit gebruik zal
wel terug te voeren zijn op een oud recept van Marcellus Empiricus, waarbij men
onder meer een spreuk - Exicum acrisos - driemaal moest opzeggen en nog enige
hokus pokus moest verrichten. In Wijk aan Zee werd een aftreksel van de gehele
plant nog in de dertiger jaren voor dit doel gebezigd. O o k om oude fistels te doen
genezen kwam Duizendblad in aanmerking.
Het zal ons niet verwonderen de plant ook als schoonheidsmiddel aangeprezen
te zien en wel als middel om zomersproeten kwijt te raken. Men behoefde niets anders te doen dan het aftreksel van de plant in het waswater te doen. Kinderen die
last hadden van 'klieren' kregen daarentegen het aftreksel te drinken.
Omdat de bloempjes, als thee getrokken, dienden als geneesmiddel bij nier- en
blaaskwalen sprak men in Zeeuws-Vlaanderen van Theeblommen, en in de omgeving van Goes van Theebloemeken. In Twente en Salland heet de plant Kamille,
omdat zij evenals de echte kamille als thee getrokken werd. Hierbij valt op te merken dat beide planten een etherische olie bevatten. Vroeger werd Duizendblad in
Zuid-Limburg als surrogaat voor tabak gebruikt, en dus is ons de naam Tabaksbloem meteen duidelijk.
D e naam Schapenribbe, die blijkbaar niet meer in gebruik is, wijst op de als ribben boven elkaar geplaatste blaadjes. In dit boven elkaar groeien van de blaadjes
zagen de Zwitsers een ladder, vandaar de volksnaam Leiterlickrut, en in het Beierse
Oostenrijkse gebied was het een muizenladdertje, Mausleiterl.
Enige namen van dit plantje zijn verbonden met 'schaap'.
Z o vinden we in het Groningse Oldambt een naam Schapeklaver; die duidt erop
dat het slechts goed is voor schapen. Elders in Groningen spreekt men van
Schoapegarf dat klankverwantschap vertoont met de Duitse volksnaam Schafgarbe. O p Texel heet de plant Schéépegros: schapegras.
Vele Duitse volksnamen luiden Garbe of afleidingen daarvan. Men wil hier de
naam afleiden van Garawa of Garwa, dat kleed of mantel betekent. Z o vinden we
reeds omstreeks 1 1 5 0 bij Hildegard von Bingen in haar 'Physica' de naam Garwa
vermeld. In het Angelsaksisch komen we de naam Gearva tegen, dat schoon beduidt, hetgeen wil wijzen op de statige en mooie indruk die het Duizendblad maakt.
Een andere verklaring luidt dat de naam afkomstig is van het Oudhoogduitse
garawen: bekleden, omdat de plant met vele blaadjes is bedekt. Bij ons was de naam
Gerwe of een afleiding daarvan in de vorige eeuwen een algemeen voorkomende
naam voor deze langs wegen, dijken en akkers veelvuldig aan te treffen plant.
Z o vermeldt ' D i e Ortis Sanitatis' van 1 5 1 4 haar als Garwe; L. Fuchs noemt haar
Gerwe, maar ook Schaepsgerwe, terwijl we bij Dodonaeus de plant aantreffen
onder de naam Geruwe of millefolium. In de dertiende eeuw bij Albertus Magnus
vinden we de naam Das gemein Gerwelkraut.
N o g een verklaring is dat het woord in verband staat met de groep van woorden
waartoe ook gaar behoort; dat zou dan duiden op de geneeskracht. Dus een plant
die heelt of gezond maakt. O o k wil men de naam afgeleid zien van de als in een
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garve of schoof geplaatste bloemen. N o g enkele andere meningen omtrent het
ontstaan zijn geopperd, maar een juiste verklaring is er nog niet.
Dat de hazen de plant niet versmaden kunnen we opmaken uit de vele namen
waarin haas voorkomt. W e noemen onder meer Hazegarve (Achterhoek), Hazegerf (Veluwezoom), verder nog Hazengeruwe, zelfs Hazengluwe, Hazenkervel en
Hazeklaver.
D e naam Grenzink, voorkomend in Twente, Salland en het graafschap Zutphen,
zal wel overgenomen zijn van de volksnaam die we in het nabije Duitsland
tegenkomen, namelijk Grensing of Grenserich, een verbastering van Genserich.
Deze naam slaat op het feit dat de ganzen de plant eten.
D e namen Hondegervel (Land van Hulst), Hondekemme (Achterhoek), en Hondeklaar (Hattum) duiden op de aantrekkingskracht die de geur van de plant op de
hond schijnt te hebben.
Dat de plant ook een antimagische kracht toegeschreven werd kunnen we
opmaken uit een oud gezegde, dat luidde: 'Wie netels met duizendblad in de hand
houdt, kent geen schrik en vreest geen spook'. O m alle kwade geesten ver van huis
of hof te houden, moest men op Sacramentsdag het kruid onder de dorpel leggen.
Een naam die op dit antidemonische duidt is de Franse volksnaam Herbe du
diable: Duivelskruid.
Toen de hop nog een duur artikel was, werd het enigszins bitter smakende
Duizendblad ook wel bij het brouwen van bier gebruikt. In ons land werd het
veelvuldig aangewend als voeder voor jonge kalkoenen. O p het bekende 'Das
grosse Rasenstück' van Albrecht Dürer van 1503 is het blad goed te onderscheiden.

Acorus | Acorus calamus:

Kalmoes

D e naam Acorus komt van het Griekse akoros. Deze naam is samengesteld uit a:
niet en koros: verzadiging; de plant wordt gebruikt bij gebrek aan eetlust of om
een bedorven maag weer in goede doen te brengen.
De kalmoes, die zeer algemeen langs onze sloten, moerassen en waterkanten
voorkomt, is geen echte inheemse. Men neemt aan dat de plant die in Oost-Azië
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voorkomt in de zestiende eeuw naar Europa overgebracht is. Tevoren was ze in
ons werelddeel wel bekend, maar werd toen als geneesmiddel ingevoerd. Z o deelt
Albertus Magnus (ca. 1250) reeds mede dat de plant onder meer groeit in Indië
en Abessinië. Het is zeer goed mogelijk dat de kruisvaarders de gedroogde plant
mee naar het noorden genomen hebben, toen ze vernamen dat het een geneeskrachtig kruid was. W e kunnen dit opmaken uit het leerdicht van Jacob van
Maerlant (ca. 1 2 2 5 - 9 1 ) die het volgende schreef:
Calamus aromaticus, Als ons seghet Ysidorus,
Es erehande scone riet, Datmen int lant van Endi siet,
Een deel tanderlike van smaken, Wel riekende van soenten saken,
Platanus die seghet, Dat et te ghenesene pleghet,
Die maghe van couden doene, Ende gheneset torsioene;
Ende jeghen der daerme wint, So nemet sap datmer of vint,
Met alsine sape ende met wine, Om te ghenesen die pine,
Om die macht oec te vernuwen, Der maghen wel te verduwen,
Men neme hier of pulver een deel, Ende daer toe pulver caneel,
Ende et maect dat verduwen stranc, Ende ets goet jeghen bertvanc.
Men kan aannemen dat P. A . Matthiolus voor het eerst de plant in verse toestand waarschijnlijk de wortelstok - te zien kreeg. Hij ontving haar in 1557 van de
keizerlijke gezant Angerius Busbequins verbonden aan het Turkse hof, die Matthiolus mededeelde dat hij de plant had verzameld aan een groot meer bij Nicomedia
in Bithynië.
Verder vinden we vermeld dat Carolus Clusius de plant in 1574 in de botanische tuin te Wenen heeft aangeplant. Enkele jaren daarna was Kalmoes in
Europa geen onbekende meer, want overal werd zij aangeplant, vanwege de geneeskrachtige werking. Later verwilderde de plant en vermenigvuldigde zich snel door
de afgebroken wortelstokken.
De naam Kalmoes is niets anders dan een verbastering van het Latijnse Calamus,
dat zo veel wil zeggen als riet of stengel. D e naam Calamus was bij de Ouden een
verzamelnaam voor rietachtige gewassen, waartoe ook onze plant gerekend werd.
Met de naam Snieüng worden in het Groningse Westerkwartier planten aangeduid die voorzien zijn van lange, smalle bladeren, zoals hier de Kalmoes. Onder
de volksnaam Sneling(s) duidt men ook de Lisdodde (Typha) aan, die eveneens
lange, smalle bladeren bezit en op dezelfde plaatsen langs plassen en moerassen
voorkomt. Trouwens, in niet-bloeiende toestand zijn de planten niet gemakkelijk
van elkaar te onderscheiden. Volgens Boekenoogen komen in Friesland en Groningen ook de namen Snielen en Snêlings voor. Zie verder nog bij Typha.
D e naam Maagwortel vroeger aan de plant gegeven laat zich gemakkelijk verklaren, door slechts te verwijzen naar de dichtregels van Van Maerlant. Tot op
heden is het kruid nog steeds een volksgeneesmiddel bij maag-, darm- en spijsverteringsklachten. Men gebruikt hiervoor de wortelstok. In de Nederlandse farmakopee vindt men de plant onder het hoofd Rhizoma Calami of Kalmuswortel. Het
schijnt dat het gebruik in de officiële geneeskunde tegenwoordig niet meer 20
groot is als vroeger. Behalve bij maagklachten werd de wortelstok ook voor-

geschreven bij allerlei andere ziekten of verwerkt in andere geneesmiddelen. O o k
werd hij gebruikt als koortsverdrijvend middel.
Vroeger deed men de fijngewreven wortelstok in het badwater, in de regel vermengd met andere geurige kruiden zoals lavendel. O o k verwerkte men de wortelstok in likeuren en maagbitter. Tegen tandpijn gaf men de raad hem te kauwen.
H. C. van Hall schrijft in 1873 dat de geurige schijfjes die men aantreft op Deventerkoek afkomstig zijn van deze wortelstok.
D e plant heeft een aromatische geur en naar de vorm van de bladeren, die op
die van een lis lijken, gaf A . Munting haar in 1682 de naam van Welriekende lis,
en de wetenschappelijke naam van Iris Angustifolia Odorata, hetgeen vertaald zou
moeten luiden 'Geurige (welriekende) smalbladige lis'. Men noemde de plant ook
wel Waterlis, vanwege haar groeiplaats en de reeds genoemde gelijkenis met een
lis. D e bladeren zijn van die van de lis te onderscheiden, omdat die van de Kalmoes
rimpels vertonen.
D e naam Zwanebrood in Salland, Utrecht en op Walcheren duidt op de groeiplaats - aan het water - en, redeneerde men, dan zullen de zwanen er wel van eten.
Hetzelfde kan gezegd worden van de volksnaam uit de omgeving van Dokkum,
waar men spreekt van Arrebarrebroodjes, hetgeen wil zeggen: Ooievaarsbroodjes.
Een verbastering van Kalmoes of Calamus zal wel Kaukaulis zijn, een naam die
voor Texel genoteerd staat. In het boek 'Het Tessels' van S. Keyser van 1951 komt
de naam niet voor, waaruit we moeten opmaken dat deze uit de volkstaal verdwenen is.
Dat de Kalmoes in de oudheid als aromatisch gewas zeer in aanzien stond
kunnen we opmaken uit hetgeen we in de bijbel hieromtrent vermeld vinden. W e
noemen Exodus 30:32, Hooglied 4 : 1 4 , Ezechiël 2 7 : 1 9 en Jeremia 6:20. Van deze
laatste geven we tekst als voorbeeld weer. 'Waarom zou dan voor Mij wierook uit
Sheba komen en Kalmus uit een ver land? Uw brandoffers geven Mij geen welgevallen en uw slachtoffers zijn Mij niet aangenaam.' Het is zeer wel mogelijk dat het
niet 'onze' Kalmoes is, maar het zogenaamde Gembergras (Andrópogon calamus).
Al met al een interessante plant die onze Nederlandse flora heeft verrijkt.

Aegopodium | Aegopódiutn

podagrdria:

Zevenblad

D e geslachtsnaam is samengesteld uit aigos: geit, en podion: pootje of voetje. Dus
geitepootje, naar de vormgelijkenis van de kroonblaadjes en de poot van het genoemde dier, vanwege het naar binnen teruggeslagen slipje of tongetje. In Frankrijk
komen eveneens namen voor die duiden op de gelijkenis met de poot van een geit.
Zoals Pied de chèvre en Pied de bouc. Ook hier afgeleid of vertaald van de Latijnse
benaming; volgens anderen naar de vorm van de bladeren.
Behalve Zevenblad komen we ook de naam Drieblad tegen en wel, volgens Heukels, in Noord-Overijsel, in het graafschap Zutphen, in Kennemerland en op Walcheren. Deze namen vinden hun verklaring in het feit dat het samengestelde blad uit
driemaal drie blaadjes is opgebouwd, die al of niet met elkaar zijn vergroeid. Het is
de moeite waard eens na te gaan hoeveel overgangen men kan verzamelen van deze
algemeen voorkomende soort. Deze vele vormen waren ook Goethe opgevallen en

hij heeft deze verzameld. D i e verzameling is nog aanwezig in het Goethemuseum te
Weimar.
Behalve Geitepoot, een naam die waarschijnlijk in onbruik geraakt is, komen we
nog andere volksnamen tegen die eveneens op de vorm van het blad betrekking
hebben. Z o vinden we opgetekend Krèjepoot (Kraaiepoot) in de Overijselse Achterhoek. O p vele plaatsen in ons land komt men de naam Hanepoot tegen, zowel in het
noorden (Groningen) als in het zuiden (Land van Hulst). O o k Haneklauw komt voor.
D e naam Geiteblad vinden we opgegeven voor Zuid-Limburg; deze zal wel ontstaan zijn uit Geitepoot, omdat men het verband niet gekend heeft tussen de poot
van een geit en de bladeren. Wanneer men de allesetende geit de plant wel eens
heeft zien eten, dan is een naam als Geiteblad gauw verklaard. Dat het als een lastig
onkruid werd onderkend, kunnen we opmaken uit namen als Krup-deur-den-tuin of
Kroep-dör-den-toen
in het Sallandse en Twentse gebied. D e wortelstok kruipt
zowel links als rechts door de bodem en hieruit ontspruiten op de knopen de wortels
zodat een gewirwar van wortelstokken en wortels ontstaat. Een Duitse volksnaam
die hierop duidt is die van Witscherlewatsch of Hinlauff, en in Engeland die van
Garden plague (tuinplaag).
Dat de bladeren eveneens gelijkenis vertonen met die van de es en vlier is de
bevolking niet ontgaan. Daar duiden de volksnamen Wilde es op Walcheren, en
Wilde vlier, Wilde vleer en Wilde Vliender op vele plaatsen in ons land op. Dat
men elders deze gelijkenis eveneens onderkende, kunnen we opmaken uit de namen
die de plant in Engeland heeft, namelijk Dwarf elder: Dwergvlier en Ground elder:
grondvlier.
Wanneer we de Latijnse soortnaam podagraria vertalen komen we tot Voeteuvelplant een naam die vroeger wel eens aan de plant gegeven is, maar thans in onbruik.
D e plant had reeds van oudsher de faam geneeskrachtig te zijn, voornamelijk bij 'het
pootje', een soort jicht aan de benen, ook wel podagra genoemd. Een Oudnederlandse naam voor dit kwaaltje is flerecijn, ook wel als een soort jicht of rheuma beschreven die zich aan de handen voordoet. In oude Nederlandse literatuur vinden
we het volgende: 'also hij te dier sijt sieckt hielde vant fleercijn of jicht, twelc hem
in beyde handen geschoten was.' W e vinden dan ook op Schouwen en Tholen de
naam van Flerecijnkruid. Ook komt men verbasterde volksnamen tegen zoals Fliercynkruid of Fliervinkruid. In de handel en apotheek stond de plant bekend als
Herba Aegopodii Podagrariae.
D e roem als geneesmiddel tegen jicht was groot, want in de middeleeuwen werd
de plant ingevoerd als medicinaal kruid in Engeland; de plant was daar dus hoogstwaarschijnlijk niet inheems. Behalve bij jicht werden in Groningen de jonge bladeren
ook als bloedzuiverend middel in soepen verwerkt. D e verse bladeren werden ook
als urineafdrijvend en maagzuiverend aangeprezen, al of niet als salade gebruikt.
Men wil de naam Geraetskruid of Gerardskruid (bij Dodonaeus Geeraerd en
Geeraerdtscruyi) verklaren uit het 'feit' dat de heilige Gerardus de plant heeft gebruikt toen hij door jicht of rheuma werd geplaagd. Vroeger had de plant de
Latijnse benaming: Herba Sancta Gerardi. Deze Gerardus was abt, heette voluit
Gerard de Brogne en stierf in 959. Opvallend is dat in Frankrijk, Engeland, Spanje,
Italië en Duitsland overeenkomstige volksnamen voorkomen en wel: Herbe de
St. Gérard, Herb Gerard, Herba de San Gerardo, Erba gerarda en Gerhardskraut.

Aegopódium podagraria:
Zevenblad
Aethusa cynapium:
Hondspeterselie

D e naam Geers in Twente, en Geer in oostelijk Brabant zou een verkorting zijn
van Geraetskruid of Gerardskruid; anderzijds wil men deze namen verklaren als
afgeleid van het Duitse Giersch, waarmede men schermbloemen aanduidde. Omdat
de letter G in de volksmond vaak verwisseld werd met H, wil men de Groningse
volksnamen Heers en Hirs als hiervan afkomstig verklaren. Of dit juist is zal nog
nader uitgezocht moeten worden. Volgens J. Niessen, in zijn Rheinische Volksbotanik, is 'Geer' een met weerhaken in de bodem verankerd zitten.
Heukels geeft ook nog de naam Keesbloem, omdat de bloempjes op geraspte kaas
lijken!

Aethusa | Aethüsa cynapium:

Hondspeterselie

D e naam Aethusa stamt af van het Griekse aitho: ik glans, en wel naar de glanzende
bladeren. Deze geslachtsnaam werd door Linnaeus voor deze soort gevormd. In de
voorlinneïsche tijd is de plant bij verscheidene geslachten ingedeeld geweest. Z o
vinden we voor deze soort de volgende namen: Cicuta minor en Apium cicutarium;
hiervoor werd ze nog ingedeeld bij de geslachten Cynapium en Coriander.
De Latijnse soortnaam komt van het Griekse kynos: hond, en het Latijnse apium:
peterselie of eppe. Deze als giftig bekend staande plant, die veel gelijkenis vertoont
met de echte peterselie - vooral de bladeren - kreeg de naam Hondspeterselie omdat
de hond niet in al te hoog aanzien bij de bevolking stond en zij dus slechts goed
was voor dit dier. Vandaar ook nog namen als Hondekruid en Hondseppe.
Dat men de bladeren ook met die van andere schermbloemigen vergeleek kunnen
we constateren uit de volgende volksnamen: Dolle kervel in het graafschap Zutphen,
en het reeds genoemde Hondseppe en Scheerlink in de Achterhoek. Bij L. Fuchs
(1543) treffen we Wilde peterselie aan, een naam die door de bevolking overgenomen werd, want in vele streken van ons land komt ze voor.
Deze verschillende namen duiden alle op planten met verdeelde bladeren; men
gaf dus namen, waarvan de bladeren, naar men meende, geleken op die planten.
De in Friesland voorkomende naam Piepkroed wijst erop dat kinderen de stengels
gebruikten om er fluitjes van te maken. Het giftige bestanddeel van de plant is

codeïne. Bij gebruik van de plant kunnen de volgende verschijnselen optreden;
Braken, hoofdpijn, duizeligheid, bewusteloosheid, maag- en darmpijnen, verlammingsverschijnselen, pupilverwijding en ook delirium. Verwisseling met andere
planten treedt nog wel eens op met alle nadelige gevolgen van dien. Z o werd hierop
nog gewezen in de Groninger Courant van 14 februari 1855.

Agrimonia ] Agrimónia

eupatória:

Agrïmonïe

D e naam Agrimonia is af te leiden van het Griekse agros: veld of akker, en moné:
woonplaats en wijst derhalve op de groeiplaats. Bij Hegi vinden we het volgende
vermeld: Waarschijnlijk ontstaan uit het Griekse argemóne in het Latijn argemonia; de naam van een papaversoort bij Dioscorides en Plinius. D e Agrimonie
heette in de Oudheid hepatorios of eupatorios. Reeds Dioscorides wees op het feit
dat de benaming van de plant niet juist was en vaak verwisseld werd. Een andere
verklaring luidt dat de naam is afgeleid van het Griekse argema, een infektie aan
het oog.
D e Grieken noemden de plant die deze infektie kon genezen argemone, hetgeen
werd tot agrimone.
Men neemt aan dat de soortnaam eupatória afkomstig is van de Pontische koning
Mithridates Eupator ( 1 3 2 - 6 4 v. Chr.) die de plant voor het eerst gebruikt zou
hebben om leverziekten te genezen. Hij heeft vooral bekendheid gekregen vanwege zijn kennis van die kruiden en de aanplant ervan - die als tegengif konden
dienen bij vergiftigingen. Dat de plant eertijds bekendheid genoot vanwege de geneeskrachtige werking bij slangebeten, kunnen we opmaken uit een door Drayton
gemaakt vers waarin de volgende versregels voorkomen: 'Next these here Egremony
is, That helps the serpent's biting.' Of de Agrimonie werkelijk hielp bij beten van
slangen is thans aan grote twijfel onderhevig.
Vanwege de gele kleur van de bloemen moest het kruid, ingevolge de sympathieleer, een goed middel zijn tegen leverkwalen en geelzucht. Hiervan getuigt de
volksnaam Leverkruid, die op vele plaatsen in ons land aan deze plant wordt en
werd gegeven. D e naam Agrimonie is geen echte volksnaam, maar een overname
van de Latijnse naam. In Zeeuws-Vlaanderen spreekt men ook van Aggermone,
duidelijk een verbastering.
Behalve de reeds genoemde kwalen, werd de plant ook aangeprezen ter genezing
van gal- en nierstenen; ook werd ze aangewend als koortsafdrijvend middel. Behalve het gedroogde kruid, in de apotheek indertijd bekend als Herba Agrimoniae,
werden ook de schijnvruchten in wijn gekookt en dan gebruikt.
In een Pharmacopee van 1747 vinden we het volgende vermeld: ' D e bladeren
worden geprezen bij krankzinnigheid en geelzucht. Daarenboven genezen de bladeren gebreken van de huid en verzweringen in de mond.'
Deze door de Grieken aan Pallas Athene gewijde plant was tot in de achttiende
eeuw bekend als Lappula hepatica, hetgeen zoveel wil zeggen als Leverklis. Doordat de schijnvruchtjes van weerhaakjes (als bij de klis) voorzien zijn, hechten deze
zich aan de vacht van dieren, waardoor de verspreiding van de zaden in de hand gewerkt wordt. Oude verdwenen volksnamen waren Omgekeerde klissen enVerkeerde

Agrimónia eupatória:
Agrimonie
Ajuga réptans:
Zenegroen

klissen, omdat zij evenals de klissen aan dier en mens kunnen blijven hangen. Het
'omgekeerde' en 'verkeerde' slaat op het 'hangen' van de vruchtjes, in tegenstelling
tot de klissen, waarvan de hoofdjes rechtop staan.
Het valt op dat dit vroeger zo bekende geneeskruid niet voorkomt in de 'Capitulare de villis' (ca. 795 n. Chr.) van Lodewijk de Vrome, een verordening bevattende
een lijst van voedselgewassen en geneeskruiden, die in zijn domeingoederen moesten
worden aangeplant. Daarentegen komen we de plant wel tegen in een leerdicht uit
dezelfde tijd, genaamd 'Hortulus' van Walahfrid Strabo.
D e plant in water gekookt geeft daaraan een groengele kleur en werd daarom
vroeger gebruikt om leer en wol te kleuren.
Uit het neolitische tijdperk zijn bij de Zwitserse paalwoningen van Buchau am
Federsee, Robenhausen en St. Blaisse de schijnvruchten gevonden en uit de brons
tijd bij Zürich. Zouden we hieruit mogen opmaken dat de plant toen al voor een of
ander doel gebruikt werd? Bij het kleuren van stoffen bijvoorbeeld? Magische
krachten werden eveneens aan de plant toegeschreven. Wilde men ten gunste van
zichzelf genegenheid bij de vrouwen aankweken, dan moest men op Goede Vrijdag
het volgende doen:
'Verbeen (ijzerkruid), Agrimonie, Madelgeer kruisblad-gentiaan op Goede Vrij
dag graven.
Helpt u zeer dat de vrouwen u genegen worden,
Doch gebruik geen ijzer, graaf het met goud.'
Ook een antidiabolische kracht werd vroeger aan de plant toegekend, want werd
zij met andere planten in huis of hof opgehangen, dan werden de heksen en ander
gespuis verdreven of de toegang tot de behuizingen ontzegd. Een ander gebruik was,
dat, wanneer men het kruid onder zijn hoofdkussen gelegd had, men niet eerder
wakker werd, dan wanneer de plant weggenomen werd.

Ajuga | Ajuga réptans:

Zenegroen

Ajuga zou uit aguja zijn ontstaan, en dit woord weer uit het Griekse woord agyios,
dat zwak in de gewrichten zijn of zwakke leden bezitten beduidt. Men wijst hier-

v o o r o p het feit dat het thans bij ons zeldzaam voorkomende Akkerzenegroen(Ajuga
chamaepitys), vroeger bekend onder de naam Iva arthrïtica, tegen jicht en dergelijke
euvels aangewend werd. Een oude Duitse volksnaam was dan ook GichtwurzD e Latijnse soortnaam reptans (kruipend) slaat allerminst op de rechtopstaande
bloeiwijze, maar op de plat tegen de grond gedrukte bladeren en de kruipende uitlopers die voor de vegatieve of ongeslachtelijke vermenigvuldiging zorgdragen.
Vroeger (ook thans nog?) was de plant ook bekend als Kruipend zenegroen. Dit zenegroen wijst erop dat de plant altijd groene bladeren bezit, want zene beduidt
alti/d, geheel. Bij Dodonaeus vindt men haar, behalve onder Senegroen, eveneens onder Ingroen vermeld, hetgeen slaat op de donkere, groenviolette bladeren.
Hij voegt aan zijn beschrijving verder nog toe 'anders Bugula genoemd'. Een
naam die vroeger de apothekers aan de plant gaven. W e vinden bij J. A . Scopoli
( 1 7 2 3 - 8 8 ) Zenegroen vermeld met de wetenschappelijke benaming van Bugula reptans. Trouwens Franse en Engelse volksnamen luiden: Bugle rampante en Bugleherb, verder nog in Italië Bugula en een Catalaanse Bugla. In deze namen is de
Middellatijnse naam Bugula dus nog bewaard gebleven; ook Bugela komt in een
glossarium van de dertiende eeuw voor.
Er bestaat een oude Franse spreuk die vrij vertaald luidt: 'Degene die Zenegroen
en Heelkruid (Sanicula europaea) bij zich draagt of gebruikt, heeft geen heelmeester
van node.' Hieruit blijkt wel overduidelijk dat de plant als wondkruid zeer in aanzien stond. W e laten ten overvloede Dodonaeus zelf nog aan het woord:
'Men prijst het senegroen seer in de breuckinghen, scheuringhen ende pletteringhen van eenighe leden, oft deelen des lichaems; het gheneest de blauw gheslaghen
plaetsen daer eenigh geronnen bloet inleyt en sweert; daerom wordt het ghedaen
bij de drancken die men wondtdrancken noemt.' Hij haalt dan Ruellius aan en vervolgt: 'Men ghebruyckt dit cruydt oock in de quade sweeren ende zeerigheden bysonder die aen de schamelijcke deelen komen. Dit selve cruydt ghestooten ende het
sap op de vervellinghe des huyts, die tusschen de beenen ende aen de billen komt
van rasch gaen oft rijden, die men blicknaers pleegh te noemen, ende voorts op alle
de leden van dewelcke de huyt of ghenrenen is, ghedaen, is daer in seer goedt.' Het
gebruik als heel- of geneeskruid is in de loop der jaren geheel op de achtergrond
geraakt. D e naam Kleine waalwortel die eertijds ook aan het Zenegroen werd gegeven duidt eveneens op het helende karakter dat aan de plant was toegedacht. D e
naam Waalwortel vinden we ook opgegeven voor de Smeerwortel (Symphytum
officinale), die oudtijds ook als wondhelend bekend stond.
D e naam die de plant in oostelijk Drente draagt, Kattestaarten, is terug te voeren
op de min of meer gerekte bloeiaar. In de tuinen komt men de plant als siergewas
meer en meer tegen; ook wordt zij veelvuldig in plaats van grasranden gebruikt. D e
mooie blauwe lipbloemen en de bont gekleurde bladeren geven een mooi effect in
het voorjaar.

Alchemilla | Alchemilla

vulgaris:

Vrouwenmantel

Deze geslachtsnaam werd door Linnaeus aan dit plantengeslacht gegeven. Vroeger
werd namelijk de naam geschreven als Alchimilla of Alchymilla, omdat de dauw-

Alchemflla vulgaris:
Vrouwenmantel

druppels, voorkomende op de bladeren, door de alchimisten bij hun experimenten
om goud uit allerlei stoffen te verkrijgen, gebruikt werden. O o k bij hun zoeken
naar de steen der wijzen werd de plant gebruikt, want men beweerde dat zij ge
heime krachten bevatte. Z o was een oude Duitse volksnaam hiermede in overeen
stemming: Alchimistenkraut. Of het juist deze plant is geweest die deze lieden ge
bruikten is nog niet geheel uit de doeken gedaan en wacht nog op een nader onder
zoek.
Alhoewel de Latijnse soortnaam vulgaris duidt op het algemeen voorkomen {vul
garis: gewoon), is deze in bosachtige streken voorkomende plant minder algemeen
geworden. D e naam Vrouwenmantel heeft zij gekregen omdat de bladeren als een
ouderwetse mantel geplooid zijn. In de heidense voortijd was de plant gewijd aan
Frigga, de gemalin van Odin (Wodan) en de moeder van Balder. Bij Heukels ko
men we de naam Mantel van Freya (Freya is identiek aan Frigga) tegen, zonder
enige verdere aanduiding. Deze naam duidt eveneens op een heidense oorsprong,
maar of het een echte spontane volksnaam is, durven we niet zonder meer beweren.
Anderzijds zou de naam van Onze Lieve Vrouwenmantel erop kunnen duiden dat
de heidense naam indertijd gekerstend is. Slaan we de Nederlandsche Volkskunde
van dr. Jos Schrijnen op, dan lezen we het volgende: ' D e O . L. Vrouwenmantel met
haar zachtgeplooide, ronde, gelobde bladen, als een geplooide pelerine met franje,
herinnert volgens W . F. van Eeden aan het manteltje van Nehalennia. Meer over
eenkomst vind ik in de mantelvormigsaamgeplooide blaren met den mantel van
Maria, dien zij om haar beschermelingen heenslaat, zoals dit vaak in de Mid
deleeuwse kunst is voorgesteld.' Overeenkomstige namen buiten onze grenzen zijn:
Manteau de Notre Dame (Frankrijk), Muttergottesmantelchen,
Onser Frouwe
Mantel en Marienmantel (Duitsland). Onze naam Vrouwenmantel vindt men terug
in Frauenmantel en Manteau des dames.
Uit vorige eeuwen kennen we namen als Sinauw, Sinouw, Synnauw en Sinnouw;
deze zijn terug te voeren op de oude Duitse benaming Sintau, hetgeen wil zeggen
altijddauw, (sin: altijd, immer en tau: dauw). Wanneer het namelijk sterk gedauwd
had, hielden de naar boven gevouwen, zacht behaarde bladeren het vocht zeer lang
vast en in het ochtendgloren glinsterden de dauwdruppels opvallend.
Andere oude benamingen zijn Leeuwenpoot bij Fuchs (1543) en Leeuwenvoet in

'Die Ortis Sanitatis' van 1 5 1 4 . In de Plantenatlas uit het jaar 1897 van D . H. Calkoen komt de plant voor als Gewone Leeuweklauw. Deze namen kunnen 'verta
lingen' zijn van de oude Latijnse benaming, maar het tegenovergestelde is niet uit
gesloten. Slaat men Dodonaeus op dan schrijft hij: 'Men noemt dit cruydt in 't latijn
Alchimilla, andere planta leonis ende pes leonis.' Hij gaat dan verder: 'Sy stelpt het
bloed ende maendstonden die onmatelycken vloeden. D e selve ghestooten ende op
de vrouwen ende maeghden borsten gheleyt, maeckt die hard ende styf; belettende
dat sy niet te seer en swillen ende te bol oft dick en worden.' O o k hier werd de
plant in de vrouwelijke sfeer betrokken. Zoals we reeds hebben vermeld noemt
Fuchs de plant Leeuwenpoot of Pes leonis en voegt eraan toe, dat de bladeren rond
en bleek zijn, als de poten van een leeuw.
Behalve voor het helen van wonden werd het kruid, als thee getrokken, gebruikt
bij maag- en darmstoornissen.
Z o vinden we nog bij Tabernaemontanus in zijn, in 1588 te Bazel verschenen,
'Neu Kreuterbuch' vermeld, dat door het drinken van het aftreksel, kinderbreuken
en vallende ziekte genezen konden worden. Het was de dauw die vroeger vele
schoonheidsmiddeltjes opleverde, al of niet met andere ingrediënten vermengd.
Z o moest men met bedauwde bladeren het gezicht inwrijven om de zomersproe
ten kwijt te raken.
O o k antimagische krachten schreef men de plant toe, want in de ouderwetse
Hemelvaartruikers of Kruidwissen ontbrak de Vrouwenmantel niet. Dergelijke
bloemtuilen, die vaak uit meer dan vijftien soorten planten bestonden, werden op
die dag naar de kerk gebracht om te worden gewijd.
Een oude sage verhaalt dat Frigga vele tranen vergoot toen haar man Odin naar
verre oorden was vertrokken. Deze tranen vielen op de plant en veroorzaakten de
dauwdruppels.

AUiaria J Allidria petioldta:

Look-zonder-look

D e naam Alliaria is afkomstig van het Latijnse allium: look of knoflook, vanwege
de knoflookachtige geur die de plant afgeeft wanneer men de bladeren en andere
delen stuk wrijft.
D e naam Look-zonder-look is zeer goed gekozen, want de geur is inderdaad b o k 
achtig, maar de habitus lijkt in niets op een ui of andere alliumsoort. Het geslacht
is zelfs niet verwant aan Allium. Het geslacht Alliaria behoort tot de Kruisbloemigen, terwijl Allium tot de Lelieachtigen behoort; twee heel verschillende groepen
van planten.
Dodonaeus kent de plant reeds onder de naam Loock sonder loock en schrijft:
'Dit cruydt wort nu ter tijt in Latijn geheten Alliaria ende Alliaris: in Neer Duytsch
Lock sonder lockl al oftmen in Latijn Allium non bulbosum (een uiensoort
zonder bol) seyde: in Francoys Alliayre: in Hooch Duytsch Knoblauchkraut/Leuchel/ ende Salzkraut.' En verder: 'Maer in de spijse en met de gesauten Visschen
worden de bladeren van dit cruydt ghestooten/ oft met ander saucen somtijts in
stede van Gemeyn Loock oft Das Loock gegeten. Sommige sieden deze bladeren ook
met de clijsterien/ die sij tegen de buyckpijn oft colijcke/ oft tegen de pijne van
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Alliaria petiolata:
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Allium ursfnum:
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de Nieren ende van 't graveel bereyden: in de welcke sij niet alleen de winden
sterckelijck verdrijven ende doen scheyden/maer ooc de pijnen van 't graveel ende
van den gebroken oft rijsende steen comende versachten ende versoeten connen/
soo men gelooft.'
Vroeger was het ook bekend als middel om zweren te doen doorbreken en in de
apotheek als Herba Alliariae, verder werd het gebruikt als urine- en zweetafdrijvend middel. O m ingewandswormen te lijf te gaan stond het kruid eveneens in
aanzien.
Het gebruik als toekruid schijnt indertijd veelvuldig te zijn geweest, gezien de
volksnamen die men hier te lande en in het buitenland aan de plant gegeven heeft.
Z o vinden we bij Heukels de namen Knoflookkruid en Klein(e) look, verder, in
Duitsland het reeds genoemde Knoblauchkraut, in Frankrijk Herbe aux aulx (knof
lookkruid), terwijl in Engeland de namen voorkomen van Garlic-mustard (knoflookmosterd) en Hede-mustard (Heggemosterd vanwege de groeiplaats); maar ook
Poor mans mustard. Uit de laatste naam blijkt duidelijk dat de arme bevolking de
plant als surrogaat voor mosterd gebruikte.
In Salland komt de naam van Witte kiek voor, hetgeen wil zeggen een onkruid
met witte bloemen: Kiek, Keek of Kijk zijn namen die op verscheidene plaatsen in
ons land aan verschillende onkruiden gegeven worden.
Petiolata: van bladstelen voorzien, duidt op het wel bezitten van bladstelen
die bij Alliumsoorten niet voorkomen. Vroeger was deze soort ondergebracht in het
geslacht Sisymbrium (Raket), vandaar de oude benaming van Witte steenraket. D e
Latijnse soortnaam was toen Alliaria. Op botanische gronden werd toen deze soort
met andere soorten in een apart geslacht, Alliaria geplaatst, waarvan in Europa
slechts deze soort voorkomt. Het geslacht omvat in totaal slechts vijf soorten.

Allium | Allium ursinum:

Daslook

Van de bij ons in het wild voorkomende soorten van dit geslacht is bovengenoemde
wel de meest bekende. Het is echter geen algemeen voorkomende plant, maar plaat
selijk wel in grote getallen aan te treffen. Haar opvallende grote, witte, in een

scherm geplaatste bloemen vallen in de kalkhoudende loofbossen de wandelaar direkt op. Ondanks de zwakke uiengeur is de plant de laatste jaren opvallend veel
in tuinen aangeplant.
D e naam Daslook, vinden we reeds in 1608 bij Dodonaeus 'in Brabant van den
gemeynen man Dasloock gheheeten'. Dat een plant die een echte bosbewoner is,
Daslook genoemd wordt, is begrijpelijk. Vroeger waren er meer bossen en natuurlijk, zouden we willen zeggen, ook meer dassen. Het domein van deze nachtdieren
is het bos, waar zij in holen leven. D e soortnaam Ursinum beduidt 'van de beren'
(ursus: beer) en zou dan, eveneens als bij Daslook, slaan op het voorkomen van
beren in de bossen. Beren komen sinds eeuwen niet meer in ons land voor en de
naam is thans dan ook minder op zijn plaats, hoewel ook dassen thans bij ons allerminst in grote getale voorkomen.
Toch kwamen we de naam Berelook nog in deze tijd tegen en wel in het boekje
Tn het bos' van E. Heimans en Jac. P. Thijsse. O f deze naam een echte volksnaam is
geweest of een vertaling van het Latijnse ursinum, willen we in het midden laten.
D e Duitse volksnaam is Barerilauch. Dodonaeus schreef reeds 'dattet hedens daechs
gemeynlijck Allium ursinum dat is Beer Loock ghenaemt wordt'. Een en ander zonder verder kommentaar. D e namen Daslook en Berelook zouden ook kunnen wijzen
op het feit dat beide dieren nu bepaald geen aangename geur verspreiden. Een oude
Duitse volksnaam luidt daarom niet voor niets Stinkende Lauch en in het Engelse
Lincolnshire is de volksnaam Stink plant en in Somerset Stinking Lilies bekend.
Sinds eeuwen is het Daslook geen onbekende in de geneeskunde. D e plant werd
aangewend bij darminfektie, als wormmiddel en vooral bij verkalking der bloedvaten. In de volksgeneeskunde werd hij als een soort panacee beschouwd, getuige
onderstaand oud Engels versje:
'Rat leeks [prei] in Lide [maart] and Ramsons [daslook] in May
And all the year af ter the Physicians may play.'
Hetgeen vrij vertaald wil zeggen: 'Eet prei in maart en daslook in mei; dan heeft
men het gehele jaar geen dokter nodig.'

Althaéa j Althaéa of f kindlis:

Heemst

Reeds Dioscorides kende de althaïa, een woord afgeleid van het Griekse althaino :
helen of genezen. Ook Theophrastus kende de plant als geneeskruid en prees haar
aan als middel om de hoest te verdrijven. D e Grieken noemden de Heemst ook
ebiskos. Een oude Duitse volksnaam is hier duidelijk van afgeleid (of moeten we
spreken van een verbastering!). Deze naam is Ybisch, later vervormd tot Eibisch,
een naam waaronder de plant thans nog bekend staat.
D e Heemst is wel een van de oudste geneeskruiden, zoals uit het bovenstaande
blijkt. D e Latijnse soortnaam offic'malïs - in de apotheek gebruikt - spreekt hier
dan ook voor zich zelf. D e oorsprong van de naam Heemst ook voorkomende als
Hemst, Himst of Hoemst, is onbekend en heeft ook geen bekende verwante namen
in andere germaanse talen.
D e namen Witte maluwe, Witte malva en Hoge maluwe vinden hun oorsprong

in de oude benaming van bismalva, bijvoorbeeld bij Albertus Magnus. Deze naam
is afkomstig van het Griekse Malachè, dat weer afstamt van het Griekse werkwoord malassoo, dat week maken beduidt. Deze plant, behorende tot de familie
der Malvaceeën of Kaasjeskruidachtigen, heeft evenals enkele andere malvasoorten
de eigenschap een slijmachtig plantesap te bevatten, dat reeds vroeg als hoestmiddel aangewend werd. Een dergelijke plant mocht dan ook niet ontbreken in de
lijst van planten die aangeplant moesten worden op de landgoederen van Lodewijk de Vrome. O p deze lijst (van ca. 795 na Chr.), beter bekend als de Capitulare
de villis, komt men de Heemst tegen onder de naam misvalva hetgeen aan een
schrijffout te wijten is en eigenlijk moet luiden bismalva.
D e naam Schapenkaas op Zuid Beveland is daarop terug te voeren omdat de
vruchten gelijkenis vertonen met platte kazen en goed genoeg waren om aan schapen
te worden gevoederd of door hen te worden gegeten. Trouwens de familie der
Kaasjeskruidachtigen heeft hieraan haar naam te danken.
Een in onbruik geraakte naam is die van 1'andwortel. Deze naam wijst op het
gebruik de wortel aan jonge kinderen te geven om erop te kauwen om het doorbreken van de tanden te bevorderen. Een gebruik dat nog niet in het vergeetboek
is geraakt, zij het dat thans ook benen ringen voor dit doel gebruikt worden. Naar
de vorm van de penwortel kreeg de plant de naam Pijlstaartwortel, omdat de wortel
veel gelijkenis vertoont met het achterlijf van de pijlstaartvlinders.
D e volksnaam Witte peppel of Witte pappel is terug te voeren op het geneeskundig gebruik om de bladeren - met een hoog slijmgehalte - te gebruiken als papje
of brij.
D e naam Weizpapel vinden we reeds bij Konrad von Megenberg (ca. 1250)
en Sammetpappel bij C. Cordus in zijn Botanologicon van 1534. Slaan we onze
Farmacopee op, dan komen we daarin zowel de wortel als de bladeren tegen als
Radix althaeae (Heemstwortel) en Folia althaeae (Heemstbladeren). In de Codex
Medicamentorum Neerlandicus vindt men de bloemen opgenomen onder het hoofd
Flores Althaeae. Bekend is nog steeds de altheastroop (hoestdrank). Niet alleen
bij hoest of andere aandoeningen van de luchtwegen werd de Heemst aangewend,
maar ook bij verkoudheid en maagaandoeningen. Het gebruik om de gekookte
bladeren als een papje op brandwonden en zweren te leggen vinden we reeds bij

Dioscorides opgetekend. Een smeerseltje gemaakt van de bladeren of wortel werd
in de volksgeneeskunde gebruikt om winterhanden of ruwe handen te behandelen.
Een dergelijk zalfje gebruikte men ook om er zich mee in te smeren, niet om het
een of ander euvel te bestrijden, maar als bescherming tegen kwade invloeden. Een
soortgelijke zalf maakte men ook om zweren aan uiers van koeien of merries te be
handelen. D e Romeinse kultuurhistorikus Marcus Terentius Varro (i 16 voor Chr. 27 voor Chr.) verhaalt dat de priesteressen van Apollo in Rome zich hun voeten met
een althaeazalf insmeerden, voordat zij over de gloeiende kolen gingen lopen. In
het midden van de dertiende eeuw vinden we iets dergelijks vermeld bij Albertus
Magnus. Hij vertelt dat magiërs de Heemst te samen met andere planten tot een
smeerseltje verwerkten en hiermee hun handen insmeerden, om dan zonder zich te
branden, allerlei voorwerpen uit een vuur te kunnen halen.
Aangezien de vraag naar dit kruid ook thans nog groot is, en ons land niet genoeg
planten zelf verbouwt - het is een plant die graag bij brak water groeit - zijn we
genoodzaakt grote hoeveelheden uit andere landen in te voeren. Een nauwe ver
want is de reeds jaren voor de tuin aangekweekte Stokroos (A. roséa).

Anagallis | Anagdllis arvénsis:

Guichelheil

D e meningen over de afleiding van de naam anagallis voor dit plantengeslacht zijn
allerminst eensluidend. Zonder enig verder kommentaar geven we deze hier weer.
Volgens Linnaeus komt anagallis van het Griekse woord anagelao: ik lach, omdat
men vroeger meende dat melancholie werd verdreven door gebruik van dit plantje.
Een andere verklaring is dat het gevormd was uit ana: weer en agallo: versieren,
omdat Guichelheil in de herfst veelal voor de tweede maal bloeit. Ook meent men
dat het uit het Griekse woord anagallomai: ik praal, is ontstaan of van anagallo:
ik maak weer glanzend. Ook Dioscorides kende het plantje onder de naam Ana
gallis, waarschijnlijk afgeleid van agallis, een vissoort, of van agallein: tot de
schoonheid behorend. Keuze genoeg zou men zeggen.
D e naam Guichelheil is een samenstelling van guichel: gekheid, razernij en heil:
helen, omdat men meende dat het plantje geesteszieken en melancholie kon genezen.
O o k lieden die door dolle honden waren gebeten, kon men met het kruid genezen.
Het middel tegen hondsdolheid steunt op een mededeling die we bij Plinius op
getekend vinden. Dit gebruik vinden we in alle oude kruidboeken vermeld en het
heeft tot ver in de negentiende eeuw stand gehouden. D e naam Heil-der-zotten,
zonder bronvermelding bij Heukels, zou best een vertaling kunnen zijn van de
Duitse volksnaam Narrenheil. Maar zekerheid ontbreekt tot op heden. Niet alleen
menselijke kwalen en ziekten kon men er mee genezen, maar het werd ook bij
draaiziekte van de schapen gebruikt.
Dat de plant bekend stond als zeer geneeskrachtig mogen we opmaken uit de
naam Heelal, opgegeven voor Goeree. Het zal ons dan ook niet verbazen te ver
nemen dat vroeger de plant in de officiële geneeskunde aangewend werd. In de
apotheken was Anagallis bekend als Herba Anagallidis. Het werd gebruikt als
urine- en zweetafdrijvend middel, bij nierontsteking, geelzucht en leverkwalen. I n d e
volksgeneeskunst werd de plant aangeprezen bij waterzucht, longziekten, maar ook

Anagallis arvénsis:
Guichelheil

om wratten te verwijderen. Een naam die we voor vele streken vinden opgetekend
is die van Rode muur, met vele gewestelijke vormen zoals Reade muur, Rode
mier(e), Murik en in Noord Limburg Meer; in het Land van Hulst spreekt men van
Muurkruid. Deze namen met muur wijzen op de gelijkenis van de bloempjes met
die van het bekende onkruid Muur of Vogelmuur (Stellaria média), vandaar dat
men op Walcheren de plant Rode bastaardmuur noemt.
Naar de helderrode bloempjes kreeg op Terschelling het plantje de naam van
Wild kooltjevuur. D e naam van Spikkelatiefjes in Zeeuws Vlaanderen (in Belgisch
Vlaanderen spreekt men van Spekulatiefje) is eenvoudig daaruit te verklaren dat de
rode bloemblaadjes zwarte spikkels vertonen.
Slaat men de hedendaagse flora op dan leest men dat de vroegere Anagallis ar
vénsis in twee ondersoorten uiteengevallen is, namelijk arvénsis met een rode
bloemkroon en coerulea met een blauwe. Dit feit dat er planten voorkwamen met
rode en blauwe bloemen was reeds Dioscorides in de eerste eeuw na Chr. opge
vallen. Hij deelde de rode ondersoort in bij de manlijke Guichelheil en de blauwe
bij de vrouwelijke. Het behoeft ons niet te verwonderen, gezien de autoriteit van
Dioscorides, dat Fuchs en Dodonaeus in de zestiende en zeventiende eeuw nog spre
ken van Guychelheylmanneken en Guychelheylwijfken. Dat ook Plinius de rode en
de blauwe ondersoorten kende, kunnen we opmaken uit zijn bewering dat de
'blauwe' door de schapen niet werd gegeten en de 'rode' wel. Heukels geeft zonder
enige verdere aanduiding dat er een volksnaam heeft bestaan die luidde Lievenheer
steentjes. Is het mogelijk dat deze naam is ontstaan, doordat de bijna ronde, witte
vruchtkapsels op steentjes lijken? Wat was vroeger gemakkelijker dan een naam
te verbinden met een lid van de Heilige Familie? Misschien schreef men het plantje
wel bepaalde krachten toe?
W e willen nog attenderen op het volgende. Het gebruik van Guichelheil bij
krankzinnigheid, zou volgens de signatuurleer steunen op het feit, dat de kleine
ronde vruchtkapsels gelijkenis vertonen met een kale schedel!
D e naam Blommetjes-van-zeven-kwartier
op Schouwen wil erop wijzen, dat de
bloempjes slechts zeer kort geopend zijn, vooral als het weer niet te zonnig is. In de
regel openen de bloempjes zich om ongeveer negen uur en sluiten zich weer om-

streeks twee uur. Betrekt het weer of is er regen op komst, dan sluiten zij zich eveneens. Dat ook in andere landen dit gebeuren bij de bevolking was opgevallen, gaf
aanleiding in Duitsland het plantje Faule Magd te noemen, dat zoveel zeggen wil
als luie dienstmaagd; ook Faules Gretchen komt voor. In het Engelse Dorset spreekt
men van ]ohn-go-to-bed-at-noon of Jan die reeds omtrent het middaguur naar bed
gaat.
In Duitsland en Engeland kreeg Guichelheil onder meer namen als Armer-LeuteWetter glas en Poor-man's-weatherglass. Men beschouwde het plantje dus als een
soort barometer, hetgeen we in het volgende versje vinden verhaald.
Blümlein Gauchheïl rot
Bei drohenden "Wolken
Will es regnen, so gehen
Hast du Gefahr, so eile

blau
beschau:
sie zu;
du!

Het geloof in de kracht om bloedingen te stelpen, was zo groot, dat men beweerde
dat, indien na een aderlating het bloeden niet wilde ophouden, het voldoende was
het kruid in de hand te nemen om aan het verder vloeien paal en perk te stellen.
Tenslotte nog dit: Slaan we L. Fuchs (1543) op, dan lezen w e : 'aan de stijl van
de deur gehangen om allerhande Guichelye en nachtgeeste te verdrijven.' Aan het
kleine plantje werden dus ook antidemonische krachten toegeschreven.

Anchüsa [ Anchüsa officinélis:

Ossetong

D e naam anchüsa is afgeleid van de Grieske woorden ancho: ik wurg, en ouson:
strik of strop, dus wurgstrik, vanwege de ingesnoerde bloembuis. Volgens anderen
is de naam afkomstig van het eveneens Griekse woord anchein: wurgen, nauwer
maken. D e Latijnse soortnaam officinalis wil zeggen dat de plant in de geneeskunde
gebruikt werd of in de apotheek aanwezig was. Zij werd onder meer gebruikt als
laxeermiddel, bij zwaarmoedigheid en als hartversterkend middel.
D e naam Ossetong kreeg de plant naar de vorm van het blad en het ruwe oppervlak ervan, die overeenkomst vertoonde met de vorm en ruwe tong van een os. Het
blad en ook de stengel is namelijk bezet met stijve haren, een eigenschap van de
familie der Ruwbladigen, waartoe ook de ossetong behoort. Een oude Latijnse
benaming buglossa duidt op hetzelfde, evenals dit het geval is met een andere Latijnse naam uit vroeger tijden, namelijk Lingua bovum. Overeenkomstige namen
komen we tegen in Frankrijk, Duitsland en Engeland, resp. Langue de boeuf,
Ochsenzunge en Oxtongue. Het gebruik in de geneeskunde is geheel op de achtergrond gedrongen.
Dat men de plant antimagische krachten toeschreef kunnen we opmaken uit het
feit dat zij met veertien andere planten werd verwerkt in de zogenaamde kruidwissen of bloemruikers, die op 15 augustus (Maria tenhemelopneming) naar de kerk
werden gedragen om aldaar gewijd te worden. Waarschijnlijk wijst de naam Mariette (bij Heukels) ook op dit gebruik.
Waar de naam Wilde raap, evenals de vorige zonder nadere vermelding, op slaat
is niet duidelijk. O p het gebruik als groente, zoals we vermeld vinden? Waarschijn-

Anchüsa officinalis:
Ossetong
Anemóne nemorósa:
Bosanemoon

lijk werden de jonge blaadjes gegeten, zoals thans nog gebeurt met de groente bekend onder de naam raapstelen. J. B. Anne verhaalt in zijn Taal der Bloemen, dat
de Ossetong het symbool is van de leugen, want de wortel werd tot blanketsel verwerkt, een soort poeder om het gezicht van de vrouwen te verfraaien.

Anemóne | Anemóne

nemorósa:

Bosanemoon

D e naam anemóne komt van het Griekse anemoone, dat ontstaan is uit anemos:
wind. Reeds Theophrastus gebruikte deze naam. Men wil het zo verklaren, dat,
wanneer de wind vat krijgt op de bloemblaadjes, deze snel afvallen. Volgens anderen slaat de naam op het feit dat de bloemen zich bij het minste windje bewegen.
Hierop zou dan de oude Latijnse benaming Flos venti: Windbloem duiden.
W e hadden of hebben ook enkele namen waarin wind voorkomt: Windbloem,
Windkruid en in het graafschap Zutphen Windroos. Deze laatste benaming kan
door het nabije Duitse gebied zijn beïnvloed want daar spreekt men van Waldwindröschen. Deze naam is hoogst waarschijnlijk te danken aan D . J. Tabernaemontanus, want in zijn Neu und vollkommenlich Kreuterbuch (1588) vinden we over de
Bosanemoon het volgende 'Windröslein, wie ich den Namen vor 30 Jahren geben
hab.' Hieraan willen wij nog toevoegen dat we overeenkomstige namen tegenkomen
bij de Fransen, Engelsen en Denen.
W e willen het onderstaande de lezers niet onthouden, hoewel het niet direkt op
onze Bosanemoon slaat maar meer op de Zuideuropese soort Anemóne corondria Anemoon bij ons geheten - , waarvan vele gekweekte variëteiten in onze tuinen
zijn aan te treffen. R. Dodonaeus verhaalt in zijn Herbarius oft Cruydt-boeck van
1644: 'Dese cruyden, soowel de tamme als de wilde anemonen hebben hunnen naem
in 't Grieksch anemóne, dat is windt, ghekregen, om dat de bloeme nimmermeer
opengaet dan als de wind waeyt soo Plinius betuyght; daerom worden se oock door
sommighe herba venti ghenoemt. Ovidius heeft dese onse anemóne in zijn Metamorphoses bedecktelyck te verstaen willen gheven onder de naem van Flos adonis,
daervan segghende:

"als Venus haren vriendt Adonis aldus sagh
verslaghen op het veldt, quam bij hem, daer hij lagb.
En heeft hem langh beklaeght; fae had syn diepe wonden
Bijnae met eyghen handt mistroostelyck verbonden:
Maer dat was al te laet; des goot sy op het bloet,
Dat uyt sijn wonden quam welrieckend nectar soet.
Hier door soo is dat bloet heel bobbelwijs geswollen;
En eer gheleden was een korte stondt ten vollen,
Wierdt dat een schoone bloem, van verwe bloedigh roodt,
Oft sulcks als een granaet, van sifne schorsse ontbloodt,
In sijne keernen thoont. Dan is sy kort van leven,
Mits dat sy aen den stam niet vast en pleegh te kleven.
Den windt, die hier en daer de lichte dinghen drijft,
Is oorsaeck dat dees bloem niet langhe staende blijft".'

Hij vervolgt dan nog met een andere legende aan te halen. 'Dan Bion van Smyrna,
den ouden Griekschen poet in het grafdicht van Adonis verhaelt, dat de bloeme
anemone gheheeten eerst ghesproten is uyt de traenen die Venus op d'aerde storte,
doen sy den selven jongheling Adonis beweende.' D e Ouden verzamelden de plant
om er te tempel van Venus mee te versieren. Omdat de Bosanemoon, zoals de naam
reeds aanduidt, een plant is die in het bos haar natuurlijke standplaats heeft, kreeg
zij de wetenschappelijke soortnaam van nemorosus: bosbewonend.
D e naam Boshanevoet vinden we reeds bij Dodonaeus als Boschhanevoet. Deze
naam kreeg zij omdat de bladeren veel lijken op die van de boterbloem, die plaat
selijk ook Hanevoet wordt genoemd. Deze gelijkenis van de bladeren is niet zo
vreemd, wanneer men weet dat zij aan elkaar verwant zijn en tot dezelfde familie,
die der Ranonkelachtigen, behoren.
D e naam Koekoeksbloem in de Overijselse Achterhoek staat in verband met
het bloeien; juist in de tijd dat de koekoek uit zijn winterkwartier terugkeert.
D e naam Puitebloem opgegeven voor westelijk Brabant is niet recht duidelijk
voor een bosplant, want puite is ook de naam voor kikvors en een kikvors zoekt men
niet in een bos, maar meer op vochtiger plaatsen. Echter, de Bosanemoon is
ook weer niet zo sterk aan het bos gebonden, dat men haar uitsluitend daar zal
aantreffen. Zij komt ook voor onder heggen en kreupelhout; verder ook in gras
land waar bos geweest is.
In het graafschap Zutphen komt men de naam Achterumkiekertjes tegen en die
zou kunnen slaan op het feit dat door de wind de bloemen gemakkelijk heen en weer
bewegen. Brusse en Vogel schrijven, in Zelf waarnemen en ontdekken: 'Let erop
hoe ze met de zon meedraaien, 's morgens staan hun kopjes naar het Oosten en
's middags wijzen ze naar het Zuiden. Anemoontjes sluiten hun bloempjes niet
alleen tegen de avond maar ook overdag zodra de temperatuur beneden
io° daalt.' Zou dit de verklaring van de eigenaardige naam kunnen zijn?
D e naam Melkbloem, schijnbaar niet meer onder de bevolking levend, wordt
ons wellicht duidelijker, wanneer we bij M . N . Chomel in zijn Huishoudelijk
Woordboek lezen dat de anemoon in een drank gekookt en met vlees gegeten:
'Doet de Minnen melk in overvloed komen.' Naar dezelfde opvatting werd

Angélica sylvéstris:
Engelwortel

misschien ook de wortel gebruikt, want ook Melkwortel treffen we aan. Zoals
bij vele Ranonkelachtigen veroorzaakt het verse sap blaren op de huid. Desondanks
werd het verse kruid uitwendig gebruikt bij rheuma en tandpijn. Het sap werd in
de volksgeneeskunde eveneens gebruikt als middel om de urine af te drijven. In
de apotheek was het kruid en de bloemen bekend onder de naam: Herba et F lor es
Ranuncuü alba.

Angélica | Angélica sylvéstris:

Engelwortel

D e geslachtsnaam komt van het Latijnse angelus: engel, omdat, zo beweerde men,
dit kruid als geneeskruid door een engel aan de lijdende mensheid aangewezen
werd. Volgens een andere legende was het aartsengel Raphaël die deze mede
deling deed aan een kluizenaar en wel om het te gebruiken tegen de pest.
Naast deze, op vochtige plaatsen zoals moerassen en graslanden, algemeen
voorkomende soort, kennen we nog de zeldzamere Grote engelwortel (A. archangélica). Deze laatste wordt wel het meest gebruikt voor medische doeleinden.
Het onderstaande leerdicht uit Hondius' Moefeschans, slaat eveneens op deze
soort.
Als de peste door het landt
Henen loopt/ en Godes handt
Op der aerden is verheven;
Doe elck een saetgen geven/
Dach voor dach om op te vasten/
Vand' oprechte Angélica:
Als ons boden ende gasten
Volgen oock de reste na.
D e landelijke bevolking zal wel geen onderscheid gemaakt hebben tussen de twee
soorten, te meer omdat voor de Grote engelwortel geen aparte volksnaam wordt
opgegeven. W e zullen dan ook verder geen onderscheid maken. Dat Angélica
niet in de Capitulare de villis is opgenomen, zal wel komen doordat de Engel-

wortels geen planten zijn van Zuid-Europa. Hun areaal ligt veel noordelijker.
Dit is ook de reden dat we bij de Ouden geen beschrijvingen of aanduidingen
omtrent deze planten aantreffen. Gezien het gebruik bij pestepidemieën en de
faam als geneesmiddel is het niet verwonderlijk bij L. Fuchs (1543) de naam
Heilich geestwortel tegen te komen. Eensluidende namen komen in het buiten
land voor: Frankrijk, Herbe du Saint Esprit, Engeland, Holy Ghost, en in Duits
land Heiliggeistwurz bij Tabernaemontanus, en bij Bock (1539) Heiligengeistwurzel. Vanwege de beweerde kracht van de wortel werd een aftreksel in kloos
terwijnen verwerkt en werd toentertijd genoemd Radix Sancti Spiritus, hetgeen
eveneens Heilige-geestwortel beduidt.
Dat ook bij andere ziekten of kwalen de Engelwortel gebruikt werd, kunnen
we opmaken uit de oude volksnaam van Borstwortel, namelijk bij borstkwalen
en als slijmoplossend middel. Thee, getrokken uit de bladeren, zaden en de wor
tel, werkten maagversterkend en verder ook nog zweet- en urineafdrijvend. In
de homeopathie is de angelica geen onbekende. D e overige namen die we bij
Heukels opgesomd vinden, geven geen aanleiding tot een verdere uitleg.
Volledigheidshalve volgt hieronder een lijstje der namen; Engelkruid, Ingelewaertel in Friesland, Cleine angelica, Water angelica, Wilde angelica, Wilde
engelwortel en Wild engelkruid. Zoals van de stengels van het Fluitekruid, ma
ken de kinderen ook van de stengel van de Engelwortel fluitjes.
Vroeger was het niet ongewoon om de tot poeder gewreven zaden te gebruiken
als een soort insekticide, tegen ongedierte op het hoofd. D e zaden bevatten
namelijk een etherische aromatische olie.

Antennaria ) Antenndria

dióica:

Rozenkransje

D e naam antennaria is afkomstig van het Latijnse antenna, naar de voelspriet
van de insekten, want de aan de top knotsvormige verdikte haren van de man
lijke bloemen lijken op de genoemde voelsprieten.
D e vrouwelijke bloemen van deze tweehuizige plant zijn daarentegen draad
vormig. Van het geslacht Antennaria is deze soort de enige vertegenwoordiger in
ons land. Het gescheiden voorkomen van de manlijke en vrouwelijke planten
vindt men in de soortnaam dioica terug. Want dioica beduidt tweehuizig.
Vroeger was het Rozenkransje ondergebracht in het geslacht Gnaphaüum
(Droog
bloemen) en had de Latijnse benaming van G. dioicum.
Bij Dodonaeus heette de plant Cleyn nagelcruydt of Gnaphaüum
montanum.
Maar hij voegt eraan toe, dat anderen haar ook noemden Cleyn muysenoor of
Pilosélla minor. Hieraan willen we ter verduidelijking toevoegen, dat onder
Groot muysoorken verstaan werd Hiërdcium pilosélla, dat thans in de Neder
landse flora vermeld staat als Muizeoor. Beide soorten hebben behaarde, lepelvormige bladeren, die in een rozet op de grond liggen.
D e naam Rozenkransje kreeg het vanwege het gebruik om er kransjes van te
vlechten, die dan in huis werden opgehangen om de behuizing tegen blik
seminslag te beschutten. Aangezien de plant viltig behaard is, kreeg zij de naam
van Kattepootje, een naam die men in het buitenland met een overeenkomstige
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naam tegenkomt. Het Rozenkransje is, mede door de beharing, geschikt om ge
droogd te worden, zoals dit ook gebeurt met Edelweiss. Namen die daarop dui
den zijn Strobloem, Droogbloem, Wolgras en Zevenjaarsbloem. D e sterke be
haring dient, aangezien de plant op droge zand- of heidegrond groeit, om te veel
waterverlies door verdamping te voorkomen.
D e benaming Zevenjaar sbloem duidt er duidelijk op dat men een bosje Rozen
kransjes heel lang kan bewaren. Daar komt bij dat de kleur bijna niet terug
loopt, zoals dit vaak bij het drogen van andere planten wel het geval is. Een
nog overtuigender naam dat men het Rozenkransje lang kon bewaren is wel
Immortellen of de onsterfelijken. Deze naam schijnt in het vergeetboek te zijn
geraakt. Of men het plantje gebruikte om er graven mee te versieren is tot nu toe
niet gebleken. Gezien de kleinheid van het kruid zal dit wel niet het geval ge
weest zijn.
In Twente komt de naam Heiroosje voor; dit zal een vertaling zijn geweest van
het Duitse Heideröschen. In de volksgeneeskunst gebruikte men het kruid om er
een thee van te trekken en aan te wenden bij borstkwalen. In Duitsland ge
bruikte men de plant om buikloop te stoppen, vandaar de naam van Ruhrkraut.

Anthemis | Anthemis

arvénsis: Valse

Kamille

Anthemis komt van het Griekse anthemon: bloem, bloemig, omdat de soorten
van dit geslacht in de regel veel bloemen bezitten, die lang bloeien. Het kan ook
zijn afgeleid van het verkleinwoord van anthos: bloem, omdat het geslacht in
vergelijking met andere samengesteldbloemigen kleine bloemhoofdjes heeft. Bij
ons komen van de anthemissoorten slechts twee soorten algemeen voor, het zijn
de bovenvermelde en de Stinkende Kamille (A. cotula). Voor een leek zijn de
anthemissoorten moeilijk van de Echte Kamille (Matricdria chamomilla) en
andere soorten van het geslacht Matricaria te onderscheiden.
Wil men ter bepaling van de soorten niet op de wetenschappelijke namen
afgaan, maar op de volksnamen, dan is dit ook niet goed mogelijk, want dan
stoot men veelal op een naam verbonden met Kamille. O m de twee geslachten
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op een gemakkelijker manier van elkaar te leren onderscheiden, zij gezegd dat
de Anthemissoorten een gevulde bloembodem bezitten en de Matricariasoorten
een holle. Door het overlangs doorsnijden van het bloemhoofdje kan men dit
gemakkelijk konstateren. Bij de Matricariasoorten ontbreken de vliezige stroschubben tussen het gele hartje, bij de Anthemissoorten zijn die wel aanwezig.
D e naam Kamille is een verbastering van het Latijnse chamomïlla in het Middellatijns camomilla. Plinius deelt mee dat de naam ontstaan is omdat de echte
Kamille naar appelen ruikt en laag bij de grond groeit, want chamai beduidt op
de grond, en melon: appel.
D e Valse Kamille heeft al naar de streek vaak een dialektische naam, zoals in
het Fries Kamelle, Kamelleblom of Kremelleblom, Kamillen in de Achterhoek
en Kamellen in Twente. Naar het gele hartje van de bloem heeft men vergelijkingen gemaakt met de ogen van een koe of os. Z o komen we namen tegen als
Koeieoog en Osseoog, die waarschijnlijk niet meer onder de bevolking leven. D e
twee soorten arvensis en cotula werden vaak met elkaar verwisseld, hetgeen vanwege de sterke gelijkenis van bloem en blad te begrijpen is. In oude kruidboeken vindt men bijvoorbeeld bij Fuchs en Dodonaeus slechts de Stinkende
kamille met Coeooghe aangeduid. Daarentegen is de Franse volksnaam voor
arvensis in overeenstemming met die van ons en wel Oeillet-de-vache, dit is
eveneens het geval met de Duitse volksbenaming Rindsauge of Kuhaug(e).
D e naam Zere-ogenbloem in Waterland is te verklaren, indien men ervan uitgaat dat de bevolking de verschillende op elkaar gelijkende planten dooreen heeft
gehaald en de Valse kamille voor een Echte kamille heeft aangezien of geheel
geen onderscheid maakte. Slaat men Matricaria chamomilla bij Heukels op, dan
komt ook onder dit hoofd, voor Waterland de naam Zere-ogenbloem voor. Ten
overvloede nog dit: Dodonaeus geeft op dat de Valse kamille niet als geneeskruid
wordt aangewend. O p bladzijde 438 van zijn Cruydt-Boeck schrijft hij over de
Camille ondermeer 'Sy suyvert ende heylt oock alle oude wonden ende sweeringhen/ ende sonderlingen die aan de hoecken van de ooghen komen/ gestooten ende
daer op gheleydt/ oft alsmen de selve wast met het water daer Camille inghesoden is.'
D e naam Poddeblom of Paddebloem duidt erop dat de plant groeit op plaatsen
waar ook padden voorkomen. Op de groeiplaatsen, zandig bouwland en andere
zandige plaatsen, zijn zeker padden aan te treffen en waarom dan niet een en
ander met elkaar in verband gebracht! Maar ook de Stinkende kamille heeft
volksnamen als Paddebloem en Poddekrüd, dus ook hier in deze benamingen
geen verschil tussen de twee anthemissoorten. D e Stinkende kamille (A. cotula)
heeft haar naam te danken aan de onaangename geur van de plant. Z o vinden
we de volgende namen vermeld die voor zich zelf spreken: Aasbloem, Aaskruid,
Stinkbloem in Zuid Holland en Walcheren, en in Groningen Stinkbloum. D e Latijnse naam die Fuchs aan de plant gaf, namelijk Cotula fetida, duidt eveneens
op de niet erg gewaardeerde geur, want deze naam wil eveneens zeggen Stinkende cotula. Fuchs schrijft de plant nog wel enige geneeskracht toe, want het
fijn gewreven, gedroogde kruid met honing ingenomen lost de zwarte gal en de
fluimen op. Het is eveneens goed voor die lui, die een korte adem hebben of
aan zwaarmoedigheid lijden. Het gedroogde kruid is eveneens goed voor diegene
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die last heeft van stenen in de blaas. Tegen draaierigheid in het hoofd wordt het
eveneens aangeprezen, maar dan ook weer vermengd met honing of azijn. D e
soortnaam cotula is afkomstig van het Griekse woord kotule: beker, drinknap
en zinspeelt op de vorm van het omwindsel.

Anthriscus ] Anthriscus sylvéstris:

Fluitekruid

D e Griekse naam voor het Fluitekruid anthriscon is afgeleid van antherix: halm
of holle stengel, vanwege de holle stengel die deze soort en andere soorten van
dit geslacht bezitten. Hoewel de wetenschappelijke soortnaam sylvéstris duidt op
het voorkomen of groeien in het bos, komt men deze algemeen voorkomende en
bekende plant het meest tegen langs dijken, vaarten en wegen en in heggen. Het
Fluitekruid is van oorsprong een bosplant, maar heeft zich aan andere milieus
weten aan te passen. Deze naam heeft de plant te danken aan het gebruik dat
de jeugd van de holle stengels maakte: die sneed er fluitjes van. Overeenkomstige
namen zijn Fluitelof in de Wormer, Fluitkruid op Walcheren, en Fluiters in West
Friesland. Namen met dezelfde strekking zijn: Pieperloof op Zuid-Beveland,
Piepers in Zeeuws-Vlaanderen, Pijpkruid op Walcheren, in Zuid-Holland en
West-Friesland; Toeters als volksnaam vinden we veelvuldig vermeld, maar ook
Toetelof en Toeterloof.
Dat het wel eens als een lastig onkruid kan optreden, kunnen we opmaken uit
een keur van het dijkbestuur van de Beemster betreffende het jaarlijks schoon
houden van de dijk, die in de wandeling 'Toeterschouw' genoemd werd.
D e naam Koekensgroente op Goeree zal wel een verbastering zijn van koe
groente, want in het voorjaar wanneer deze plant reeds vroeg blad maakt, kan
het uitstekend als veevoeder dienen. In Engeland kent men de plant ondermeer
als Cow-weed: Koekruid. D e namen Koekervel en Scbapekervel duiden er even
eens op dat het als veevoeder gebruikt werd of door deze dieren gegeten wordt.
D e toevoeging kervel in plaats van kruid is ontstaan omdat de bladeren op deze
groente gelijken. Trouwens dit is niet zo verwonderlijk, want Kervel behoort tot

hetzelfde geslacht Anthrïscus. D e naam Wilde
streken van ons land als volksnaam genoteerd.

kervel vinden we in meerdere

Er zijn nog meer volksnamen die eveneens duiden op de gelijkenis der bladeren
met die van andere planten zoals Wilde Scheerlink of Scheerlink in de Overijselse
Achterhoek; verder vinden we nog vermeld, echter zonder plaatsaanduiding,
Wilde selderie en Wild Wortelloof. O m nog even op de naam Kervel terug te
komen, kunnen we nog vermelden dat in een plantenglossarium uit de elfde eeuw
de plant is opgenomen onder de naam Wilde kervuela; ook toen reeds was de
gelijkenis met de kervel opgevallen. In Groningen kent men de plant als Hondestanken, Hondjeskruid en Hondkruid, terwijl in Friesland het Fluitekruid bekend staat als Hounestand, een en ander omdat hij op honden een grote aantrekkingskracht schijnt uit te oefenen. D e naam Nachtigaalskruid laat zich goed
verklaren uit het feit dat de plant ook voorkomt onder hagen en struikgewas,
waar ook deze vogel gaarne broedt en zich ophoudt.
D e naam Zere-ogenbloem in Waterland en in West Friesland aan het kruid
gegeven, behoeft enige nadere toelichting. D e naam duidt niet op het kunnen genezen van oogziekten door het Fluitekruid, maar juist op het tegenovergestelde,
het veroorzaken ervan. In C. Bakker, Volksgeneeskunde van Waterland (1928),
vinden we het volgende: 'Die plant geneest evenwel geen zeere oogen, maar zou
die teweegbrengen. Mij werd een meisje met hoornvliesontsteking gewezen, dat
die ziekte zou hebben gekregen door aan de bloem te ruiken. Een feit is dat,
tengevolge van het in aanraking komen met het stuifmeel van sommige planten
enkele menschen ontsteking van de slijmvliezen van de oogleden, den neus, de
keel enz. kunnen krijgen.' Het valt wel op dat deze plant geen grote rol heeft gespeeld in de volksgeneeskunst. Alleen vinden we vermeld dat een aftreksel der
zaden vroeger werd gebruikt bij chronisch eczeem en klierziekten.

Anthyllis | Anthyllis vulnerdria:

Wondklaver

D e naam anthyllis is samengesteld uit de Griekse woorden anthos: bloem, en
ioulos: dons of baard, vanwege de witte, zachte kelkharen. Deze geslachtsnaam
komt waarschijnlijk van Dodonaeus die voor het eerst schrijft van Anthyllis prior
of Anthyllis met Linsebladeren. Dioscorides kende eveneens een Anthyllis, maar
deze plant is niet onze Anthyllis vulneraria, maar Frankénia pulverülenta, een
plant uit het Middellandse zeegebied en bij ons slechts als een zeldzaam adventiefplant bekend. Bovengenoemde soort is de enige vertegenwoordiger van dit
geslacht in ons land. Vulneraria beduidt wondhelend, naar het Latijnse vulnerare: verwonden; in dit geval niet wonden maken maar wonden helen.
D e naam Wondklaver slaat behalve op het helend karakter, ook op de gelijkenis van de bladeren met die van klaversoorten. Een andere naam die op de
geneeskracht attendeert vinden we in de volksnaam Wondkruid, zoals de plant
genoemd wordt in het graafschap Zutphen, West Friesland en het Duingebied.
Dit zijn geen verzonnen namen maar namen door de bevolking aan het kruid
gegeven. D e plant bevat een hoog gehalte aan looistoffen en maakt haar daarom
geschikt om op wonden gelegd te worden. Meestal doet men dit met het ge-
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kneusde kruid, maar men gebruikt ook wel een aftreksel van de plant. Thee ge
trokken van de Wondklaver gebruikte men niet alleen als bloedreinigend middel
maar ook om de stoelgang te bevorderen. In de homeopathie geldt de plant als
urineafdrijvend en een tinktuur bereid uit de bladeren en bloemhoofdjes is goed
tegen galstenen.
Een andere naam die de plant heeft gekregen, maar een die waarschijnlijk niet
meer in omloop is, is Gele z^ndklaver. Deze naam wijst op de kleur van de
bloemen en de groeiplaats: D e plant heeft een voorkeur voor een zandige bodem,
zoals de kalkrijke duinen, droge zandgronden en het kalkrijke Lössdistrict. In het
volksgeloof speelde de Wondklaver een bescheiden rol. W e vinden alleen ver
meld dat de plant antidiabolische krachten bezat, want legde men het kruid in
de wieg, dan was het kindje beschermd tegen boze geesten en machten.

Antirrhinum | Antirrhinum

oróntium:

Akkerleeuwebek

Aangezien dr. C.A.J.A. Oudemans uitvoerig op de naamverklaring van dit
geslacht is ingegaan, doen we het beste hem aan het woord te laten.
'Antirrhinum, Grieksch antirrhinon, samengesteld uit anti: tegen, en rhis,
rhinos, neus. Oogenschijnlijk valt het moeilijk in te zien, hoe nu de vertaling
van den geslachtsnaam zou moeten luiden, daar die van "Leeuwebek" niets met
"Antirrhinum" te maken heeft. D e poging om daartoe te geraken wordt echter
zeer verlicht, als men weet, dat anti: in verbinding met andere woorden, onder
andere te kennen geeft: "gelijkenis" met betrekking tot het woord dat er op
volgt. Antirrhinum beteekent dus: "op een neus gelijkend" of, als men zich ver
oorlooft voor neus "gelaat" te lezen, "op een gelaat gelijkend". En deze gelijkenis
bestaat niet alleen, maar is uiterst sprekend, als men zich maar niet om de bloem
bekommert, maar op de rijpe doosvrucht let. Deze bestaat namelijk uit twee, niet
even groote helften, waarvan de eene (grootere) met twee schuins naar boven
en naar elkander toe gekeerde smal-ovale ietwat kleinere openingen en de andere
(kleinere) helft met ééne dwars- en breed-ovale, ietwat grootere opening open
springt. Even boven de dwarse, en onder, doch tusschen de beide cirkelronde

openingen, bevindt zich daarenboven een vooruitspringend smal-kegelvormig, aan
haar top afgeknot staafje, dit is de achtergebleven en hard geworden stijl voet.
Neemt men nu die vrucht zoodanig tusschen duim en vinger dat de smal-ovale
opening naar boven en de breed-ovale opening naar beneden gekeerd is, dan is
hare gelijkenis met het skelet eens schedels volkomen. D e ronde openingen gelijken
op oogkassen, de stijlvoet op een neus, en de dwars-ovale opening op een opengespalkten mond of bek. Sommigen zien in dien schedel het skelet van een kalfskop,
anderen weder een zeehond of een ander dier. Maar dit is van minder belang. D e
"neus", het "gelaat", het "maske" of hoe men het anders noemen wil, is ge
vonden, en moet in de vrucht en niet in de bloem gezocht worden. Ons "Leeuwebek" en het Duitsche "Löwenmaul" hebben op de bloemkroon betrekking, die
men door een zijdelingsche drukking tusschen duim en vinger noodzaken kan
zich wijd op te sperren, waardoor een soort van muil ontstaat, maar die zich
weer sluit zodra de drukking ophoudt.'
De Latijnse soortnaam orontium, horontium, is de naam van een nog niet nader
vastgestelde plant bij de Grieken. In de Gart der Gesundheit oder der kleine
Hortus sanitatis van 1485 komt de naam Orant reeds voor deze plant voor.
Akkerleeuwbek wijst op de groeiplaats; ook komt deze soort voor op bebouwde
en onbebouwde zandgronden. In het noorden van ons land komt de plant bijna
niet voor, terwijl hij in het zuidelijk deel veel algemener is.
Vanwege de roserode bloemen heette de plant ook Rood leeuwenbekje. D e
naam Orant of Cleyn orant in de oude kruidboeken is afkomstig - beter een ver
bastering - van het Latijnse orontium. D e toevoeging cleyn beduidt dat er ook
een Grote orant moet zijn. Dit is ook het geval en deze toevoeging slaat op de
Leeuwebek (A. mdjus). Majus: groot. Deze uit Zuid-Europa afkomstige plant
is geen onbekende voor ons, want allerlei kweekvormen komen we in ons land in
vele tuinen tegen.
Verwijzende naar hetgeen Oudemans ons reeds medegedeeld heeft, zijn de
volgende namen voor ons geen raadsels meer: Apekop (bij Dodonaeus ook Caput
simia of Sinmenhooft hetgeen hetzelfde beduidt), Hondskop, Kalfsbek,
Kalfsmuil, Kalfsneus, Kalfssnuit, Gaperkens en Dodekop. Het is maar wat men erin
wilde zien. Nylandt (1682) noemt de plant 'Leeuwen-becken', Kalfs-snuyte of
Orant en schrijft verder: 'de bloemen komen tusschen de bladeren te voorschijn/
nalatende ronde zaetbollekens/ eens Menschen Doots-hooft eenighsins gelijckende'. Volgens hem werd de plant in de geneeskunde niet gebruikt. Maar slaan
we Dodonaeus (1608) op, dan vinden we het volgende: 'Cleyn orant is machtigh
om de geeligheyt des lichaems te doen vergaen ende te verdrijven, mede geel
zucht.'

Arctium | Arctiumsoorten:

Klissoorten

De naam arctium is afkomstig van het Griekse arcteiion, zoals de plant bij
de Grieken heette en ontstaan uit arctos: beer, vanwege de ruwe bladeren en
stekelige bloemhoofdjes, die gelijken op de borstelige, ruwe berehuid. Bij D o d o 
naeus (1608) vinden we als 'Oorsaecke des naems': 'Dit cruydt is in Griex ge-
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noemt gheweest Arction (seydt Lobel) om dat de dissen oft stekende bollekens
gelycken de rouwe ende lockachtige hoofden van de Beeren.' Vroeger heette dit
geslacht Lappa, naar de reeds door Plinius gebruikte naam voor de Klis. Deze
naam is terug te voeren op het Griekse 'labein', hetgeen vasthouden of grijpen
beduidt, want de vruchthoofdjes hechten zich aan de kleren van de mens of aan
de huid of pels van een dier, die ermee in aanraking komt. Dit wordt veroor
zaakt doordat de omwindselblaadjes aan de top haakvormig omgebogen zijn.
Voor de bevolking lijken alle klissoorten zo op elkaar, dat zij geen onderscheid
tussen de soorten onderling maken. Uit dien hoofde bestaan er bijvoorbeeld geen
echte volksnamen voor de afzonderlijke klissoorten. D e meest algemene is de
Gewone Klis (A. pubens). Trouwens ook voor botanici is Arctium geen gemakke
lijk geslacht, omdat de soorten onderling sterk bastaarderen. In het algemeen
spreekt men van Klis of Klisse en in de middeleeuwen van Clisse. D e oorsprong
van deze naam zal wel zijn het Germaanse kli, dat aanhangen of kleven beduidt.
Wij kennen het woord klitten in de betekenis van 'als klitten aan elkaar hangen'
of een klit vormen. In de Moufeschans van Hondius uit de zeventiende eeuw
komen we de volgende passage tegen: 'Roo cornoeillen sonder missen, hangen
aen den boom als dissen.'
In het Oudhoogduitse kent men Kletta en Chledda als naam voor de klis,
maar ook Klida; thans is de Duitse naam Klette. Minder algemeen is de Grote
klis (A. lappa).
D e naam Klis heeft al naar de streek een min of meer dialectische vorm ge
kregen. Om niet in een soort waslijst te vervallen geven we slechts enkele namen:
Klad, Kladdebos, Klarbossen, Klas, Kleade, Kleskoppen, Klet, Kletsen en
Kletten, de laatste drie in Noord- en Zuid-Limburg, waarschijnlijk onder invloed
van het nabije Duitsland. Verder nog Kleverklas(se), Kleverklis, Klewklaske en
Kleineklasgen in Twente. Op Texel spreekt men van Klöddde: 'Denk er om die
jongens gooie met Klöodde.' D e naam die de plant in de Oost-Veluwe bezit,
is in de strikte zin een echte volksnaam: ]an-plak-an. Geen onbekende klank is
voor velen de naam Kliswortel (Kladdewortel) in Oost-Drente.
Vroeger, en thans ook nog, werd de wortel op brandewijn getrokken om als
haargroeimiddel te worden gebezigd. Dr. C. Bakker (1928) schrijft dat dit ge-

37

bruik in Waterland nog in zwang was. Bij herenkappers kan men nog preparaten,
gemaakt van Kliswortel, aantreffen. Dat dit een zeer oud middel is, kunnen w e
opmaken uit de geschriften van Plinius, uit het begin van onze jaartelling, die
Lappa reeds roemt voor bovengenoemd doel. Ook Dioscorides kende de plant
en deelde mede, dat zij inwendig gebruikt kon worden bij bloedspuwen en longzweren en uitwendig bij peesverrekkingen. Slaat men de Pharmacopeea van 1805
op, dan komt de plant daarin nog voor.
D e naam waaronder de wortel in de apotheek bekend stond was Radix Bardanae; de naam Bardanae wil men verklaren als zijnde van Italiaanse oor
sprong, omdat de volksnaam aldaar bardana luidt. Dit woord is af te leiden van
'barda', de naam voor paardedeken, vanwege de grote onderste bladeren. Of
deze uitleg de juiste is, valt te betwijfelen. In Frankrijk kent men de plant onder
meer als Bardane officinale. In oude glossaria uit de elfde eeuw komt de Klit
reeds als bardona voor. Volgens Niessen zou deze naam van Keltische oorsprong
zijn. In de Capitulare de villis van ca. 795, komen we de naam parduna tegen
en men neemt aan dat deze naam de Klis betreft. D e meningen hieromtrent lo
pen uiteen, want men veronderstelt dat het hier het Groot hoefblad (Petasites
hybridus) betreft. Deze plant heeft eveneens grote bladeren.
Van de vele ziekten en kwalen, die genezen konden worden met kliswortel
noemen we onder meer chronische huidziekten, rheuma, jicht en syfilis. Niet
onvermeld mogen w e laten hetgeen in een oud kruidenboek over de plant wordt
medegedeeld, namelijk, dat, wanneer zij bovenop het hoofd van een vrouw wordt
gelegd 'de uythangende moeder opwaerts' trekt.
D e naam Tochtkruid, schijnbaar in onbruik geraakt, zal wel samenhangen met
het feit dat men het vee deze plant te eten gaf, opdat het tochtig of bronstig
zou worden. Betreffende de naam Dokkebladen verwijzen we naar het artikel
over Tussilago. Wilde men geluk in de handel hebben, dan was het volgende
middeltje voldoende, namelijk de Klis bij zich te dragen of beter nog tussen
zijn kleren te naaien. Een kinderspelletje dat zich tot op heden heeft gehand
haafd, is het elkaar met de vruchthoofdjes bekogelen, opdat zij aan de kleren
blijven hangen. Dit spelletje is al zeer oud en wordt niet alleen in ons land be
dreven. In de Universiteitsbibliotheek te München berust een Herbarium van
omstreeks 1 4 2 0 ; daarin komt een afbeelding voor, waarop kinderen elkaar de
klissen in het haar proberen te gooien. Verder lezen we bij J. ter Gouw in zijn
Volksvermaken: 'Grimm verhaalt hoe in Duitschland op Pinksteren de Groene
Man wordt rondgevoerd, een jonge boer, van top tot teen met groen behangen;
en zoo had men ook in Engeland Jack in the Green. Sporen daarvan zijn ook
in Holland te vinden. Boven Haarlem liepen weleer de boerejongens met den
Klisseboer te zingen; - 't was een jongen van top tot teen met klissen overdekt,
zoodat hij zelf één groote groene klis leek. En de Amsterdamsche jongens der
achterbuurten, plagten ook zich te vermaken met een hunner makkers geheel
met groen te behangen, en dan zingend met hem rond te trekken.'
D e naam Prollen schijnt alleen op Zuid Beveland voor te komen. Slaan we
het Woordenboek der Nederlandsche taal op, dan lezen w e : 'Te Goes wordt
Zaterdag voor de kermis geluid. Die week wordt "prolweek" genoemd. D e
jongens gooien elkaar dan met klitten, door hen "prollen" genoemd.' In het

Aristolóchia clematitis:
Pijpbloem

Woordenboek der Zeeuwse dialecten vinden we bij prollen: morsen, knoeien met
naaiwerk en aan de zwier zijn. Volgens ons kan er verband bestaan tussen het
aan de zwier zijn, de kermis en het gooien van klissen als uiting van pret.

Aristolóchia | Aristolóchia

clematitis:

Pijpbloem

D e naam Aristolóchia is gevormd uit de Griekse woorden aristos: uitmuntend,
zeer goed en lochos: kraamvrouw of kraamzuivering of, zoals Dodonaeus zich
uitdrukt: 'Dit cruydt heet in 't Grieksch "Ariste tois lochois" dat is "seer goedt
voor de vrouwen die ghebaert hebben".'
In Engeland is een der volksnamen Birthwort: geboortekruid. D e Latijnse
soortnaam clematitis komt van het Griekse Klematitis, waarmede Dioscorides
een rankende plant, waarschijnlijk Aristolóchia boeótica bedoeld heeft.
Chomel schrijft in zijn Huishoudelijk Woordboek ( 1 7 4 3 ) : 'Dat is een Plant
gewas, dat vele stammen als ranken maakt.' Hij neemt de plant op onder haar
wortel. Een naam die, gezien het bovenstaande, geen nadere toelichting behoeft.
D e naam Aristolóchia vinden w e als Aristologia reeds in ca. 1 2 5 0 bij Albertus
Magnus. Deze naam werd al heel vroeg in Duitsland verbasterd tot Osterloczi en
Osterlutszye, bij Bock (1546) reeds Osterlucey. Tegenwoordig heet de plant
Osterluzei. In Zuid-Limburg en oostelijk Groningen komen we de naam Oosterlucie tegen, waaruit de invloed van het nabije Duitse gebied duidelijk blijkt. Het
eerste deel oster heeft dus niets met het Duitse Ostern: Pasen te maken. Middel
nederlandse namen zijn Arastologie en Aristologie.
D e naam Bakkruid zonder nadere plaatsaanduiding bij Heukels, behoeft de
volgende toelichting: Het sap van de plant werd met tarwemeel in een iets af
gekoelde oven gebakken en dit baksel werd dan aangewend bij spijsverterings
moeilijkheden.
Konrad von Megenberg ( 1 3 0 9 - 7 4 ) vermeldt dat het sap met honing vermengd
in het oor gedruppeld het gehoor zal scherpen en hij voegt eraan toe dat het ook
helpt bij vallende ziekte 'die ze latein epilentia haizent noemen.' Hij kent ook
reeds het gebruik bij bevallingen, want hij geeft op dat een aftreksel van de wor-
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tels in wijn de nageboorte afdrijft. Hij noemt de plant Hobwurz. In de Herbarius van 1485 vinden we deze naam verbasterd terug tot 'Jang Holwurz'. In
oostelijk Groningen kwam de naam Lange holwortel voor, die we eveneens aantreffen bij L. Fuchs (1543)- Andere in de middeleeuwen voorkomende namen
zijn Holeworte, Holwort(e), Holwortte en Ho(o)lwortel.
Holwortel staat bij
Heukels genoteerd voor het Utrechtse en duingebied. Men heeft er niet bij stil
gestaan of deze naam wel juist was en met de feiten overeenkwam. Want de
Pijpbloem noch een andere soort Pijpbloem heeft een holle wortel.
D e naam Sarratijnskruid, voor het Utrechtse gebied opgegeven, is een verbastering van Saracijnskruid of Saraceenskruid. D e naam heeft de plant gekregen
toen deze - van oorsprong is het geen inheemse plant - door kruisvaarders uit
het zuiden naar het meer noordelijke deel van Europa werd meegenomen. In die
tijd werden de Arabieren onder andere door de kruisvaarders Saracenen genoemd, en gezien het medisch gebruik dat deze lieden ervan maakten kreeg de
plant deze naam. Dodonaeus schrijft over de oorsprong van de naam: 'In
Vranckrijk zijn bij allegader [dus ook de andere soorten. KL] met den naem
Sarrasine bekent. Om dat de bloemen van alle deze soorten van Aristolochia
eenen omgewrongen oft gedraeyden Sarasijns hoet schijnen te gelycken'.
Het was een gewaardeerd geneeskruid, reden waarom hij indertijd vooral in
kloostertuinen aangeplant werd. Later ontsnapte de plant uit de tuinen en verwilderde spoedig. In de Capitulare de villis komen we de naam tegen van vulgagina, waarmede men deze plant zou hebben bedoeld, maar men beweert ook,
dat het de Mansoor (Asdrum europaêum) geweest moet zijn. Deze soort, ook uit
het zuidelijke deel van Europa afkomstig, werd eveneens als geneeskruid gebruikt. Deze verwante soort van de Pijpbloem is bij ons nooit een algemeen voorkomend kruid geweest. D e naam Pijpbloem heeft de plant gekregen naar de vorm
van de bloem, die doet denken aan de vroegere Duitse pijp, met de gekromde
pijpekop. D e naam Duitse pijp komt bij Heukels voor, maar zonder enige verdere aanduiding. In bepaalde streken van Friesland wordt hij Duitse piip genoemd. Een overeenkomstige naam is die van Mofje pijp, die we opgetekend
vinden voor oostelijk Drente en het graafschap Zutphen. In de grensgebieden
duidde men oudtijds namelijk de Duitsers die aan onze oostgrens woonden met
mof aan. Later werd deze naam in smalende zin gebruikt voor alle Duitsers. D e
uit Noord-Amerika afkomstige A. dürior - bij ons als klimplant gehouden heeft een nog grotere overeenkomst met een dergelijke pijp en heet thans bij ons
Moffenpijp.
Moeten w e de voor Noord-Limburg genoteerde naam Lepeltjeskruid opvatten
als een naam gegeven naar de vorm van de bloem van een ouderwets lepeltje of
schepje?

Arméria | Arméria maritima: Engels gras
D e geslachtsnaam arméria is ontstaan uit de Keltische woorden ar: nabij en
mo(e)r: de zee, dus een plant die in de nabijheid van de zee groeit. Deze uitleg,
gezien de voorkeur van de soorten van dit geslacht voor ziltige gronden, lijkt ons

Arméria mariti'ma:
Engels gras

zeer aannemelijk; beter dan de afleiding te zoeken in het Franse armoirie:
wapenschild.
Het valt op dat het Engels gras vele volksnamen heeft waarin het woord gras
voorkomt. Dit is wel begrijpelijk, want kijken we naar de bladeren, dan zien we
dat deze veel gelijkenis vertonen met die van grassoorten. Bekijkt men de plant
echter in bloeiende toestand, dan bemerkt men spoedig dat het geen grassoort
kan zijn, want gras heeft niet dergelijke, kleurige bloemen. Daarom sprak men
ook van Bloeiend zeegras en in Friesland van Bloyend ségèrs. Men kan de naam
Engels gras zo verklaren dat de toevoeging Engels erop duidt, dat de bevolking,
gezien de groeiplaats, de plant of een gebruik dat men van de plant maakte als
uit Engeland afkomstig beschouwde. D e naam Engels gras treft men aan in WestFriesland, Waterland, Schouwen, Walcheren en Zeeuws Vlaanderen. In Zeeuws
Vlaanderen kent men de plant ook als Engelse gos. Vanwege de groeiplaats behoeven de volgende namen geen nadere uitleg: Strandkruid op Walcheren, Zeesirandkruid in West-Friesland, Zoutebloem op Terschelling en Kweldergras in
Groningen. Als we een keus zouden mogen maken voor een nieuwe Nederlandse
volksnaam, dan ging onze voorkeur uit naar Strandkruid.
Gezien de aloude verbindingen van Texel met Engeland kunnen we de
Texelse volksnaam Gouden spelden wellicht in dit verband verklaren. Slaan we
namelijk de Engelse volksnamen op, dan vinden we namen die met spelden te
maken hebben, zoals Lady's pincushion en Pincushion, respectievelijk Onze Lieve
Vrouwe speldenkussen en speldenkussen zonder meer. Het een en ander kan ook
te maken hebben met de vliezige bloemkelk die in vijf scherpe puntjes uitloopt.
Een naam die ik in het boek van S. Keyser, Het Tessels ( 1 9 5 1 ) tegenkwam luidt
Hoedespelde. Deze naam slaat volgens ons op de lange bloemsteel met daarop
de knopvormige bloeiwijze, die aan een ouderwetse hoedespeld doet denken, die
dwars door de hoed en het haar gestoken werd om het afwaaien van de hoed
te voorkomen.
Bij Dodonaeus vinden we de plant vermeld als Cleyn gras met veel bloemen.
'Men soude dit gras [hij beschouwt het dus als een soort gras] in Latijn Gramen
Polyanthemum mogen noemen/ om dat tet soo veel cleyne bloemkes te samen
ghehoopt pleegt voort te brengen: anders en heeftet geenen naem/ die mij bekent

sij.' D e kleine rosé tot purperen bloemen zijn in een bloemhoofdje of tuil ge
plaatst. D e naam Grasanjelier in oostelijk Drente, Noord-Overijsel, Zuid-Hol
land en Overflakkee (in de niet zilte gebieden op de gekweekte plant doelend)
doet op het eerste gezicht vreemd aan, maar hiervoor heeft de arts-botanicus
K. Bauhin (i 560-1624) mede de grondslag gelegd. Hij heeft haar de volgende
Latijnse benaming gegeven: Caryophyllus montanus minor, hetgeen wil zeggen
Kleine berganjer. Hij deelde dus het tegenwoordige geslacht Armeria in bij de
anjelieren, hetgeen eveneens gedaan was door M . Lobelius ( 1 5 3 8 - 1 6 1 6 ) . Niet
alleen in ons land werd de naam anjer in de volksnaam verwerkt, ook elders
heette de plant z o ! In Engeland Sea Pink en Sea gilliflower en in Duitsland
Grasnelke en Sandnelke.
D e plant is vroeger ook ingedeeld geweest bij het geslacht Statice en heette
toen Statice arméria en werd ook Lamsoren genoemd. Een naam die geheel in
het vergeetboek geraakt is. Dit kwam omdat men de plant verwisselde met Sta
tice limónium, die thans Lamsoren wordt genoemd. D e wetenschappelijke naam
van deze laatste soort luidt thans Limónium vulgdre.
Dodonaeus vermeldt reeds het gebruik van de plant als grasrand in de tuinen.
Z o schrijft hij: ' D e Engelsche ende oock de Nederlanders vercieren de canten van
de cruydthoven met dit gewas.' Hetgeen John Gerald, een Engelse botanicus uit
de zestiende eeuw, ook reeds mededeelt. Een bevestiging van dit gebruik mogen
we mede concluderen uit een Franse volksnaam, die luidde Gazon de Hollande.
Terugkomend op onze tegenwoordige Nederlandse volksnaam Engels gras, zou
den we uit het bovenstaande kunnen opmaken dat het Engelse gebruik het kruid
als randplant aan te wenden door ons overgenomen werd; we spreken dus van
Engels gras. D e Fransen gingen in navolging van ons eveneens over tot dit ge
bruik en gaven de plant de bovengenoemde naam. Als geneeskruid werd de plant
weinig gebruikt. Oudtijds werd zij nog wel eens aangewend bij buikloop of als
urineafdrijvend middel.

Artemisia | Artemisia

vulgaris:

Bijvoet

Omtrent de woordafleiding van artemisia bestaat allerminst overeenstemming.
W e laten hieronder de opvattingen volgen.
1. D e naam stamt af van het Griekse artemes: gezond, fris, vanwege het ge
neeskundig gebruik.
2. Artemisia naar de godin van de geboorten en van de vrouwen genaamd
Artemis. Zij wordt vereenzelvigd met de eveneens Griekse godin Ilithyia, be
schermster der kraamvrouwen. D e plant werd namelijk aangewend bij vrouwen
ziekten en geboorten.
3. Men beweert dat de plant is genoemd naar Artemisia, echtgenote van koning
Mausolus van Carië te Halicarnassus, die voor haar man in 3 5 3 voor Chr. een mau
soleum liet oprichten. Zij zou het kruid veelvuldig gebruikt hebben.
Volgens ons is de eerste uitleg waarschijnlijk wel de beste, mede omdat het de
meest eenvoudige is.
D e naam Bijvoet heeft zeer oude papieren, want we vinden de plant als Bipoz

reeds bij Hildegard von Bingen ( 1 0 9 8 - 1 1 7 9 ) vermeld. Konrad von Megenberg
( 1 3 0 9 - 7 4 ) noemt de plant Beipoz en voegt er aan toe 'wer es an die pain bind,
es denem den wegraisern ir miied.' Maar hij sprak tevens zijn ongeloof hierover
uit. O o k O . Brunfels ( 1 5 1 2 ) schreef aan die praatjes niet te willen meedoen. Dit
verhaal, of moeten w e spreken van bijgeloof, dat Bijvoet, in de schoenen gedaan
of aan de voeten gebonden, het moe worden voorkomt vinden we reeds bij
Plinius ( 2 3 - 7 9
Chr.) vermeld. Dat een dergelijk verhaaltje een lang leven
kan hebben, bemerken we, wanneer we Dodonaeus (zeventiende eeuw) opslaan,
die dit gebruik eveneens aanhaalt. Hij neemt echter geen stelling tegen de ge
loofwaardigheid van dit verhaal.
n

a

D e Nederlandse naam Bijvoet wordt ook beschouwd als een verbastering van
het Duitse Beifuss, dat weer ontstaan zou zijn uit het genoemde Oudduitse Bipoz
of Biboz, dat verwant is aan anaboz - ambosy (vergelijk ons woord aanbeeld of
aambeeld) en is af te leiden van een Germaans werkwoord boutan: stoten, en
dat slaat op het gebruik het kruid fijn gestampt bij de spijzen te doen. Grimm
deelt mede dat de naam afkomstig is van het Oudhoogduitse bozzan, dat even
eens stoten beduidt.
Bij Heukels vinden we voor de Overijselse Achterhoek de volgende namen op
gegeven: Sint ]ansblome, Sint Janswortel en Sint Janskruid. Deze namen wijzen
op het oude gebruik om op Sint Jan (24 juni) kransen te vlechten en deze dan in
huis of stal op te hangen ter afweer van blikseminslag. O o k spijkerde men de
wortel van de plant tegen de muur om de duivel en andere boze geesten uit huis
te bannen, of de behuizing tegen brand te vrijwaren. Een en ander steunt op een
heidens gebruik, het zonnewendefeest, dat oudtijds eveneens omstreeks 24 juni
gevierd werd. Men omgordde zich dan met dit kruid om tegen toverij beschut
te zijn. Nadat de Sint Jansvuren tijdens dit feest waren ontstoken, wierp men de
krans in het vuur. Een uitvloeisel van dit gebruik vinden we terug in het geloof
dat lendepijnen verdwijnen zouden door de plant om de lendenen te binden.
Men vindt dit nog in de vierde eeuw na Christus gemeld door Marcellus uit
Burdi galia (Bordeaux), maar met de toevoeging dat men dan eerst de planten
met de linkerhand uit de grond moest trekken, wilde men er het volle profijt
van hebben. Dat dit gebruik wel lang in stand is gehouden, zouden we kunnen

opmaken uit de naam Sint Jansgordel, die we bij L. Fuchs (1543) aantreffen. Of
dit een echte Nederlandse volksnaam is, willen we betwijfelen. Want het in 1543
in onze taal verschenen boek Den nieuwen herbarius is een vertaling van het in
hetzelfde jaar te Bazel verschenen Neu Kreuterbuch van dezelfde auteur. D o d o 
naeus (1608) geeft de Nederlandse naam niet, maar geeft wel de Duitse naam
van die tijd: Sant Johans gurtell. In Duitsland kwamen vroeger nog de volgende
namen voor: Bij J. Th. Tabernaemontanus (1588) Sonnewendgürtel, in 1477
Sunbentgürtel en nog enkele andere van dezelfde strekking. D e plant stond
namelijk in hoog aanzien bij de Germanen, Kelten en Slaven, als kruid dat ge
bruikt werd bij in barensnood verkerende vrouwen. Daarop duidt de passage bij
Dodonaeus: ' D e eerste soorte van Bijvoet wordt van sommige "Mater herbarum",
dat is Moeder der cruyden ghenaemt.' D e naam Krabbeklootjes wordt door de
Belg E. Paque als volgt verklaard: ' D e bloemhoofden hebben de vorm van bollekens of klootjes die in lange krabben gerangschikt staan en daarom noemt men
dit kruid Krabbeklootjes.'
D e naam Alsem, ook de Nederlandse benaming voor het geslacht Artemisia,
slaat in hoofdzaak op de Absint-alsem (A. absinthium). D e oudste vorm van
alsem zal wel alseme geweest zijn. Later sprak men van Alsene en Alsen: de
eerste naam treffen we aan bij Dodonaeus en de tweede bij Fuchs. Andere volks
namen zijn Als (Twente), Aals (Groningen), Aalst (Groningen, Oost-Drente en
Waterland), en zijn als gewestelijke vormen te beschouwen. In het Oudhoogduits
luidde de benaming Alabsan, oorspronkelijk alahsamo, dat tempelzaad beduidt en
afkomstig van alah: tempel, en samo: zaad. In het volksgeloof werd de plant
tot de heilige kruiden gerekend.
Met de namen Bijvoetwortel en Sint Janswortel voor de Bijvoet zijn we bij het
gebruik van de wortel in de geneeskunde aangeland. Zowel in de volksgenees
kunst als in de officiële geneeskunst werd de plant gebruikt. In de apotheek was
de wortel van de plant bekend onder Radix Artimisiae. Vroeger werd de wortel
veel voorgeschreven bij lichte gevallen van epilepsie of vallende ziekte, hysterie
en krampen. D e gemalen wortel, meende men, was ook goed tegen de hoest. Dat
de wortel in de officiële geneeskunde nog lang in gebruik is gebleven, kunnen
we opmaken uit het feit dat de wortel in de vorige eeuw nog in de Nederlandse
Farmacopee opgenomen was. W e kunnen wel zeggen, dat thans het aanwenden
als geneeskruid geheel verdwenen is.
D e eerdergenoemde krans, die men in het vuur wierp, werd ook wel van de
wortels gemaakt en aan het verterende vuur geofferd. D o o r het verbranden van
de wortel moesten tevens alle ziekten en kwalen verdreven zijn, geloofde men.
D e magie kwam hier wel even om de hoek kijken. Dat de Bijvoet voor nog
andere doeleinden werd gebruikt blijkt uit het volgende. Legt een meisje het
kruid onder haar hoofdkussen, dan zal zij van haar toekomstige man dromen.
Verzamelt men de wortels op vier september, en legt men deze vervolgens onder
de kussens, dan zullen de kiezen en tanden nooit meer pijn doen. Een nogal ge
makkelijke opdracht zouden we zeggen.

Arura maculatum:
Gevlekte aronskelk

Arum | Arum maculatum:

Gevlekte

aronskelk

D e verklaringen omtrent de afleiding van de Latijns geslachtsnaam eijn aller
minst eensluidend. Het meest waarschijnlijke is dat de naam arum bij de R o 
meinen en aron bij de Grieken afgeleid is van het Griekse woord aros, dat nut
tig beduidt, omdat de veel zetmeel bevattende knollen als voedsel genuttigd
werden. Volgens Plinius is arum afkomstig van het Egyptische ar, waaruit het
Griekse aron is ontstaan, dat Slangewortel of Adderwortel beduidt. Een oud bij
geloof was, dat wie een wortelknol bij zich droeg geen last had van adderbeten.
Is het mogelijk enig verband tussen deze opvattingen te zien? Volledigheidshalve
geven we de opvatting van de bekende Nederlandse botanicus Prof. dr.
C. A . J. A . Oudemans: 'Zekerheid omtrent de afkomstigheid van dit woord be
staat niet. Sommigen menen dat men aan het werkwoord rainoo, bevochtigen,
anderen dat men aan het werkwoord aroo, bevestigen, moet denken om die
te vinden. Genen beschouwden de a van Arum als welluidendheidshalve aan de
volgende lettergreep toegevoegd, en herinneren, dat de Aronskelken niet anders
dan op vochtige plaatsen welig tieren; dezen daarentegen beroepen zich op de
vorm der bladeren, wier voetslippen te zamen aan een haak doen denken, dus
aan een timmermanswerktuig, dat aris heette en waarmee, met het oog op de
betekenis van aroo, niet anders dan "haak" bedoeld kan zijn.' Een andere op
vatting is dat het een latinisering van de oude Griekse plantenaam aron is, waar
mede een of andere Aracea aangeduid werd.
D e naam Aronsstaf heeft de plant gekregen naar de stafvormige bloeikolf.
Men zag hierin de staf van de hoge priester Aaron en de klankovereenkomst met
arum deed een en ander nog versterken. In Numeri 1 7 : 8 lezen w e : 'Toen Mozes
den volgenden dag de tent der getuigenis binnenging, zie, de Staf van Aaron,
voor het huis van Levi, bloeide, hij had bloesem voortgebracht, bloemen ge
dragen en amandelen doen rijpen.' Er bestaat een sage waarin wordt verhaald
dat de plant is ontsproten uit de staf van Aaron, die de twee boodschappers
Josue en Caleb medenamen en waaraan zij de grote druiventros uit het land van
Kanaan droegen. Bij hun thuiskomst staken zij, na het fruit te hebben afgeladen,
de staf in de grond en op deze plek begon onze plant te bloeien. Later werd zij

dan ook het zinnebeeld van een gezegende oogst. D e landbouwer meende vroeger
dat hij aan de grootte van de bloeikolf kon zien of het een goed oogstjaar zou
worden of niet. Er waren zelfs streken waar men de grootte van het bovenste deel
van de bloeikolf aannam als aanwijzing van de al of niet rijke graanoogst, terwijl
het onderste deel aanwijzingen gaf omtrent de opbrengst van het hooi, de haver
en de aardappelen.
D e naam Aronskelk duidt, wat het tweede deel van het woord betreft, op de
vorm van de bloeischede. D e namen Aronswortel of Aronsknol geven geen moei
lijkheden. Aronsbaard (Aronsbaert op Zuid-Beveland) wil men als volgt verkla
ren: 'Waarschijnlijk heeft deze plant haar naam ontleend aan de vorm van het
blad, dat van achteren met twee punten en van voren met een punt spits toeloopt
als een baard.' Het is mogelijk dat dit de verklaring kan zijn, want de bevolking
kende de vorm van het blad wel degelijk. In een oud glossarium uit vroege mid
deleeuwen treffen we reeds de naam Aron barba aan. Deze naam Aronsbaard
zou dan wel zeer oude papieren bezitten. Tevens blijkt hieruit dat de naam Aron
reeds gevormd -was. Bij Hildegard von Bingen (ca. 1 1 5 0 ) komen we deze plant
onder de naam Aaron tegen.
Dat men de vorm van het blad goed kende blijkt ook uit de volksnamen die
op de bladvorm betrekking hebben. Z o zag men er een Kalfspoot of Kalfsvoet
in, zoals men in Zuid-Holland en op Walcheren de plant noemde. Bij Dodonaeus
(1608), Fuchs (1543) en in D i e Ortis Sanitatis van 1 5 1 4 treffen we reeds de naam
Calfsvoet aan. In 1682, bij Nijlandt treffen we nog namen aan als Kalfs-voet,
Aronsbaert maar eigenaardig genoeg geen Aronsstaf en Aronskelk.
D e Latijnse soortnaam maculatum: gevlekt, duidt op de donker gevlekte bla
deren. Ter onderscheiding van de verwilderde Italiaanse aronskelk (A. itdlicum),
noemde men onze inheemse soort Gevlekte aronskelk. Over dit gevlekt zijn van
de bladeren ontstond de volgende legende: op Golgotha groeide de plant aan
de voet van het kruis en kreeg toen spatten bloed van de Verlosser op haar bla
deren; van die tijd af heeft de Aronskelk donkere vlekken op haar bladeren.
Een andere legende luidde als volgt, maar deze slaat op de knalrode vruchten:
behalve dat het bloed van Christus bij zijn kruisiging op de bladeren viel, kwam
het ook terecht op de vruchten, die van die tijd af rood gekleurd waren. Dat
deze in een tros zittende, ronde, rode vruchten wel opvielen, kunnen we opmaken
uit de op Walcheren gebruikte volksnaam van Kraalpioenen.
Het heeft de Aronskelk niet ontbroken aan rake volksnamen. In het graafschap
Zutphen noemde men hem Kindje-in-bet-pak, dit sloeg op de bloeikolf die in de
bloeischede zit als een baby in de windsels. Daarvandaan het bijgeloof om een
plant in de wieg bij kleine kinderen te leggen, om hen tegen kwade invloeden en
nachtmerries te beschermen. In Cornwall, Devon en Somerset in Engeland heeft
de plant de overeenkomstige naam van Babe-in-the-cradle. Een andere naam is
die van Vader-in-de-koekkas
in Zuid-Limburg. Een naam die niet alleen voor
ons land werd genoteerd is die van Dominee-op-de-preekstoel.
W e hebben de
Engelse volksnamen van deze opvallende plant geteld, en het bleken er drieënnegentig te zijn. Naar de bloeikolf kreeg zij namen als Duivelsstokjes en Mans
kracht, en naar de bloeischede ontving zij de niet fantasieloze naam Hazenoren.
Vanwege de giftige bestanddelen werd de Aronskelk weinig in de geneeskunde

Aspérula odorata :
Lievevrouwebedstro

gebruikt. D e giftige eigenschap verdwijnt wanneer de wortel in gekookte toestand wordt gebruikt. In de apotheek was de plant onder diverse namen bekend:
Rbizoma Ari, Tuber Art, of Rhizoma Draconti minoris.
Als schoonheidsmiddel was de wortelknol geen onbekende. D e gedroogde knol
werd tot poeder gewreven en in de Franse kosmetische industrie gebruikt. Men
noemde dit produkt Cypresse poeder. In Engeland verkocht men het vroeger onder de naam Portland sago. Het werd vooral aangewend om het gezicht een
glad aanzien te geven en de rimpels weg te werken. Een en ander vinden we
reeds bij P. A . Matthiolus (1563) vermeld.

Aspérula | Aspérula odorata:

Lievevrouwebedstro

D e geslachtsnaam is een verkleinwoord van het Latijnse asper: ruw, vanwege het
ruwe, borstelige oppervlak, vooral van de bladeren, bij de Asperulasoorten. D e
wetenschappelijke soortnaam odorata, slaat op de geur die de plant in gedroogde
toestand verspreid. D e geur is het beste te vergelijken met die van kumarine. Dit
aroma wordt ook verspreid door hooi, vooral dat van Reukgras en Honingklaver.
Deze geur treft men ook aan bij de aromatische zwartbruine glanzende zaden van
de Tonkaboom van het geslacht Dipteryx, afkomstig uit tropisch Zuid-Amerika,
die bij ons bekend stonden als Tonkabonen. Deze zaden werden naar Europa
geëxporteerd om te worden gebruikt bij het bereiden van parfums, snuiftabak en
voor nog enkele andere doeleinden, waaronder geneeskundige. Gezien, beter gezegd geroken, de overeenkomstige geur was dit hoogstwaarschijnlijk aanleiding
in Zeeuws-Vlaanderen het Lievevrouwebedstro
de naam te geven van Toenka.
In West-Vlaanderen spreekt men van Donka. Mede vanwege het aroma werd de
plant ook in wijnen, vooral in het Rijngebied, gedaan om het geheel te kruiden.
Ook trok men haar in wijn en deed dit aftreksel in de zogenaamde meidranken.
Een oud Duits versje, Deutscher Waldmeister, duidt hierop.
Du Kraut des Mai, zum Maitrank giess' ich Wein auf,
Dass dein Du ft befreïn des Weines Geister.

Het gebruik om het kruid in meidranken te verwerken was in Twente ook in
zwang, vandaar de naam Meikruid. Dit geurig maken van deze voorjaarsdranken
met behulp van deze plant vinden we reeds terug in een handschrift van een
benediktijnermonnik uit 854. Door het gebruik van dergelijke dranken hoedde
men zich tevens tegen lever- en hartkwalen.
Dat het gedroogde kruid als zeer geurig bekend stond, blijkt uit de gewoonte
het in reukzakjes te verpakken en deze vervolgens tussen het lijfgoed in de linnenkast te leggen; zulks ook om de motten te verdrijven. Later is dit kruid verdrongen door de veel sterker geurende lavendel. Dat het ook door de meisjes als
een soort parfum bij zich gedragen moet zijn, kunnen we opmaken uit de volksnaam die we voor Groningen vinden opgetekend. Deze naam luidde Kom-lokmï)-de-vint; hier beduidt vint vent of jongeman. Het zou interessant zijn te weten
of deze naam nog hier en daar, en niet alleen in Groningen, aan de plant gegeven
wordt. In Engeland (Dorset en Somerset) noemt men de plant: Kiss-me-quick.
D e naam Leverkruid heeft zij gekregen omdat het kruid in de volksgeneeskunst
werd aangewend bij leverkwalen. Reeds in de Hortus sanitatis van 1485 treft
men de naam Lebberkraut aan. N o g een aantal andere ziekten vinden we vermeld, waartegen Lievevrouwebedstro werd aanbevolen. Z o dronk men de thee
getrokken van de gedroogde plant bij maag- en darmcatarre en waterzucht. Ook
vinden we de naam Sterleverkruid, hetgeen duidt op de in een ster of krans geplaatste bladeren. Trouwens, het geslacht Asperula behoort tot de familie der
Sterbladigen. Het gebruik als geneeskruid is waarschijnlijk pas in de late middeleeuwen goed op gang gekomen, want in de Capitulare de villis (eind achtste
eeuw) wordt zij nog niet vermeld.
Of de naam Kuwkruid een echte volksnaam is, is volgens ons aan sterke twijfel onderhevig, want het zal wel een boekennaam zijn, dus een vertaling van de
Latijnse geslachtsnaam.
D e namen Waldmeister in het Land van Nijmegen en Waldmeester in NoordLimburg zijn zonder meer overgenomen van onze oosterburen, die de plant
Waldmeister noemen. Gezien de ligging van de genoemde gebieden aan geen
twijfel onderhevig. Bij Dodonaeus treffen we de plant aan onder Welrieckende
Walmeester of Muguet. O m de naam W'aldmeister gewoon te vertalen als Meester in het woud, zoals Is. Teirlinch in zijn Plantlore doet, is wel zeer goedkoop.
Men wil Wal(d)meister afleiden van Möseke, naar Meserich, Meiserich, Meester,
Woldmeester en tenslotte tot Waldmeister. Dr. Pruck-Mayer leidt Waldmeister
af van Wal (vergelijk Walhalla) en Maier, oorspronkelijk een onderlijfziekte bij
vrouwen: 'Eine Krankheit, welche die über diatische Fehler erzürnten WalGöttinnen als gerechte Strafe verhangten, abcr ihrer himmlischen Natur entsprechend, mitleidig und begütigt durch den von ihnen erzeugten Waldmeister
sicher und schneli heilten.' Met de kerstening ging een en ander over op de Heilige Maria en ontstonden reeds in de achtste eeuw namen als
Onze-Lieve-Vrouwbedstro, en in Duitsland Mariengras.
Grimm geeft bij de verklaring van Walslro, dat dit gebruik wel van heidense
oorsprong zal zijn, want het kruid was gewijd aan Freia of Freya, de Noorse
godin van de geboorte. Men moet het Duitse wal lezen als afkomstig van Wiegen: wieg. Het lijkt ons dan ook waarschijnlijk dat het kruid in de wieg werd
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gelegd of dat een kussen werd gemaakt, dat gevuld werd met dit geurige kruid.
Slaan we Sint Blankaart op, dan lezen we als naam voor de plant Culcitra Virginïs of Kruidenkussen van de Heilige Maagd of Maagden kruidenkussen. Verder
vinden we vermeld dat heel vroeger een bundeltje van dit kruid bij zwangere
vrouwen in bed werd gelegd. D e overtuiging dat het kruid op een of andere manier in een wieg gelegd werd, wint volgens ons aan kracht, wanneer we bij
Heukels namen genoteerd vinden als Onze-Lieve-Vrouwen
wiegstro, OnzerVrouwen-Wiegstro,
Wiegstro en zelfs Wegstro. Helaas zonder enige nadere aanduiding. Deze namen moeten waarschijnlijk vroeger wel onder de bevolking geleefd hebben.
Bij dr. Jos Schrijven, Ned. Volkskunde treffen we de volgende Vlaamse legende aan over onze plant: 'Onze-Lieve-Vrouw, als zij klein was, moest op een
zeer hard en ongemakkelijk beddeken slapen: hare ouders waren arm en gaven
dan nog hier en daar een aalmoes. O p zekeren dag peinsde de Heilige Anna: Het
bed van mijn kindeken is toch te hard, zou ik in het veld misschien geen zacht
vulsel vinden? Zij ging uit en kwam aan een dorre streek. Zij zag er een heelen
hoop Bedstroobloemekens staan. "Nu heb ik het gevonden," riep zij uit. "Ik ga al
die bloemekens plukken. O , daar zal mijn kindeken zacht op slapen." Zij sprak en
deed z o o ; ja, nu sliep Maria veel gemakkelijker. Ten plattenlande ziet men dikwijls
de kinderen in bosschen en op magere grond naar het bloemeke zoeken en het
blijde plukken: "Onze-Lieve-Vrouw heeft er op geslapen!" zeggen zij eenvoudig.'
Andere legenden duiden op het feit dat Josef het kruid gebruikte om in de stal
te Betlehem voor Maria een bed te spreiden. Vroeger deed men het kruid in het
veevoer, want het zou, zo geloofde men, de melkopbrengst ten goede komen.
Eertijds was het gewoonte op u juni, Sint Barnabas, guirlandes van het
geurige kruid in kerk en huis op te hangen. Ook de huisvloeren werden ermee
bestrooid. Als regenaanduider werd de plant eveneens gebruikt, want, beweerde
men, als er regen in aantocht is dan gaan de in de linnenkast opgeborgen gedroogde planten sterker geuren. Men kweekte en kweekt het kruid in tuin of
hof. Men gebruikte het vroeger ook om salades en sauzen te kruiden en zo de
smaak te verhogen.

Aster | Aster tripólium:

Zulte

Aster is afkomstig van het Griekse aster, dat ster beduidt en attendeert op de
stervormige bloemhoofdjes. Deze plant groeit langs zilte en brakke waterkanten
en kreeg van de bevolking de naam Zulte, dat afgeleid is van het Middelneder
landse suite: pekel. Vandaar dat men in Zeeuws-Vlaanderen spreekt van Zouterik. Andere volksnamen, die eveneens in verband staan met het zilte nat, zijn
Zeeaster op Walcheren, in Groningen, Waterland en het Utrechtse. Verder Zeesterrekruid, Zoutwateraster, Zoutwatersterrebloem en Zoutwatersterrekruid.
De
namen verbonden met sterre, wijzen duidelijk op de als een ster gerangschikte
straalbloempjes, zoals ook het geval is met Watersterrekruid. D e naam Aller
heiligenbloem, als volksnaam in Oost-Brabant opgegeven, slaat volgens ons op
het late bloeien - in de herfst - van de plant, want Allerheiligen valt in novem
ber. Maar Oost-Brabant heeft geen zilte gronden. D e naam moet dus zijn over
genomen van het Duitse Allerheiligenblume, een volksnaam voor de gekweekte
soorten van het geslacht Aster. Deze gekweekte soorten bloeien inderdaad nog
later dan de Zulte en bloemen veelal tot in de late herfst.
D e namen hamsoren en Lamsoor zijn volksnamen die we in de provincie Zee
land aantreffen, die uiteraard voldoende van zilt water voorzien is. D e blaadjes
hebben volgens de bevolking veel weg van de oren van lammeren. D e jonge
blaadjes worden als een soort sla gegeten. D e in de flora's officieus vermelde
naam Lamsoor {Limónium vulgdre) is eveneens een bewoonster van zilte gron
den, slikken en schorren, maar het geslacht Limónium is in het geheel geen fa
milie van de Zulte. Ook hier is de naam ontleend aan de vorm van de blaadjes,
het oor van een lam, maar deze worden niet, zoals bij de Zulte, gegeten.
D e wetenschappelijke soortnaam tripólium, wil men als volgt verklaren: de
naam is afkomstig van het Griekse tripolion: driemaal grauw; een naam die
door de Ouden aan een Armeriasoort gegeven werd. Volgens anderen sloeg deze
naam op de verwante Plumbdgo europdéa, een soort uit het Middellandse Zeege
bied. Dit tripolion komt van treis: drie en polein: wisselen, omdat de Zulte drie
maal van kleur verwisselt: de kelk is blauw, de bloemkroon wit en na het
bloeien wordt de kelk violetachtig. Bij de Zulte, zijn de straalbloemen blauw
achtig, de buisbloempjes geel en de rand van het omhulsel roodachtig. D o d o 
naeus (1608) laat het volgende horen: ' D i e fabel oft ij dele beuselinghe van de
gene die gheloofden dat deze bloemen heur verwe drijmaal op eenen dach ver
schieten/ is oorsaecke geweest van den naem die dit cruyt voert/ te weten Tripo
lion, die in 't Griecx so veel beteeckent/ als oftmen in onse tael Drijmaelveranderende oft Drijverwich cruydt seyde.' Over de geneeskracht deelt hij mede: ' D e
wortel van tripólium met wijn te drincken gegeven jaeght af door den kamergangh, de waterachtighe vochtigheden ende doet overvloedighlycken pissen.'

B
Ballota | Ballóta nigra: Stinkende

ballote

D e oorsprong van de naam Ballota is niet geheel duidelijk. D e meest waarschijn
lijke is, dat hij afkomstig is van het Griekse ballo: wegwerpen of werpen, omdat
de plant vanwege haar onaangename geur spoedig door iedereen weggeworpen
werd. Het kan ook een latinisering zijn van de oude Griekse plantenaam ballote,
waarvan de betekenis nog onbekend is.
Deze soort is de enige van het geslacht Ballota die in ons land voorkomt. D e
Latijnse soortnaam nigra, hetgeen zwart betekent, slaat op de donkergroene bla
deren. Vanwege de gelijkenis van de plant met die van verwante geslachten
Marrübium (Malrove) en Stacbys (Andoorn) kreeg de soort namen als Zwarte
Malruwe, Zwarte Malrowe, Zwarte Malreuvie, Zwarte andoorn en Stinkende
andoorn. Dodonaeus liet boven de afbeelding plaatsen 'Swarte Malreuvie of
Stinckende Andoren' en voegde er aan toe: 'Dese soorte van Andoren wort in
Nederlant Swarte Malreuvie oft Stinckende Andoren genoemt. Swart Andoren
met saut op de beten van de verwoede Honden geleyt, gheneest die: waer in dit
cruyt voor seer craechtich gehouden wort van Dioscorides.'
Vroeger kende men de soort ook onder de naam Stinkende Netel; deze aan
duiding of naamgeving slaat op de gelijkenis van de bladeren met die van de
Witte dovenetel (Ldmium album). D e Engelsen in Shropshire gaven ironisch een
heer Rutger de schuld van de onaangename geur en noemden de plant Stinking
Roger. Een naam die waarschijnlijk niet meer in gebruik is, is die van Godver
geten of Gods vergeten. Deze naam is door ons uit het Duits overgenomen. Z o
vermelden Brunfels en Fuchs de plant als Gottsvergess. In een oud handschrift
uit het begin van de vijftiende eeuw en bekend onder de naam 'Synonyma apothecariorem' treffen we namen aan als: Godvorghetene
en brun
Godesvorgetene.
Deze namen wijzen overduidelijk op de onaangename geur die de plant afgeeft,
vooral wanneer men de bladeren stuk wrijft. Een Italiaanse volksnaam laat dit
eveneens blijken, daar spreekt men van Cimiciotto, hetgeen wil zeggen Wantsenkruid.
Zoals men weet verspreiden deze diertjes niet bepaald een aroma dat we gaarne
verlangen te ruiken. Een andere verklaring is, dat de geneeskracht van de Bal
lote zo groot is, dat men uit dankbaarheid G o d zou kunnen vergeten. Deze ver
klaring lijkt ons wel zeer gezocht, temeer omdat de plant niet zoveel in de ge
neeskunde aangewend werd. Over het geneeskundig gebruik het volgende. Men
gebruikte een aftreksel van de bladeren en de bloemen als versterkend middel en
als worm- en stuipverdrijver. Als thee getrokken werd het bitter smakende kruid
aangewend bij hypochondrie en hysterie. Meer bekendheid kreeg de Ballote in de apotheek bekend als Herba Ballotae - als middel bij jicht en podagra. Men
moest dan de Ballotatb.ee als omslag op de pijnlijke delen leggen. Dodonaeus
weet te verhalen dat de bladeren, onder de as 'ghebraden', aambeien verdrijven.

52

Aan het bijgeloof is de plant ook niet ontkomen, want we vinden vermeld dat
de ooievaars dit kruid in hun nesten leggen, opdat de vleermuis dan krachteloos
wordt en niet op de nesten kan komen om de eieren te bederven.

Bellis | Bellis perénnis:

Madeliefje

D e naam Bellis is afkomstig van het Latijnse bellus: mooi, fraai of lief. Een
naam die we reeds voor dit geslacht bij Plinius aantreffen. Dat een dergelijk
opvallend, algemeen voorkomend plantje een serie van volksnamen bezit is niet
te verwonderen. W e kunnen dan ook niet op alle gewestelijke en dialectische
vormen ingaan, want bijvoorbeeld Meizoentje of Meibloempje wordt bij Heukels
achttienmaal vermeld, waaronder Meizeutje, Meizuivertje (Oost Drente) en der
gelijke. Eveneens is dit het geval met namen als Weidebloempje voor een plantje
dat op allerlei grazige plaatsen, zoals weiden en gazons, algemeen is aan te treffen.
Dr. H. Uittien, die zich ook met de afleiding van plantenamen heeft bezigge
houden, schreef over het Madeliefje: 'Maar ook algemeen aanvaarde namen, die
ieder denkt te begrijpen, zijn vaak voor de taalgeleerden niet zo heel zeker van
herkomst. Daar hebt u bijvoorbeeld het Madeliefje. Iedereen weet, dat het de
plant is, die de maailanden of maden prefereert: als je geregeld het gras maait,
krijg je om zo te zeggen van zelf Meizoentjes in overvloed.' Bij Kilian heten ze
al Maetelieven of Maetebloemen.
Het Duitse Massliebchen is uit het Nederlands overgenomen. En toch is die
afleiding niet geheel zeker. D e plant wordt vaak in verband met de Heilige
Maagd Maria gebracht. ' G o d groette u, scone Maetelieve, dat sidi, vrouwe, sonder baraet' en heet in het Oosten van ons land en over de grenzen vaak Mariabloempje. Dat woord Made- ook in Medesuete of Metsubloeme, kan heel goed
een vorm zijn van maagd, te weten megede-, medde-, mete-, maid-. Het woocd
Made-lief, waarbij de klemtoon steeds op de laatste lettergreep ligt, zou dan
geen samenstelling zijn, maar een koppeling van maagd met het bijvoegelijk
naamwoord lief. Zoals Mede-suete, Meizoentje ontstond (N. Limburg, Z . Lim
burg, Walcheren) Meizeutjes (Twente) en door volksetymologie Meizoentje (al
gemeen) of Meizontjes (Twente, Salland, Graafschap), zou uit maagde-lieve dan
Madelief zijn gevormd. Er zijn nog een paar zeer onwaarschijnlijke afleidingen
bedacht, namelijk mate-lust (eetlust) en liefde met mate, maar de lust om dit te
slikken schijnt ook bij deskundigen maar matig te zijn.
D e naam Bleekveldbloempje, genoteerd voor het Zuidhollandse gebied, levert,
gezien het groeien op grasveldjes, geen moeilijkheden op. D e naam Kransje, voor
komend in Waterland, Kennemerland en Zuid-Holland begrijpen we, wanneer
we weten dat een der spelletjes van meisjes is om van de bloempjes met steeltjes
kransjes te vlechten, die zij later op het hoofd dragen. Verscheidene planten heten
Paasbloemen omdat hun hoofdbloei omstreeks de tijd van Pasen valt, maar om
ons Madeliefje ook Paasbloempje (Zuid-Holland en westelijk Noord-Brabant)
te noemen, valt even buiten de voor die tijd geijkte plantenamen, want het
bloeit bijna het gehele jaar door. Kan het wellicht slaan op het gebruik om het
paasbaksel te voorzien van kransen van de gevlochten bloempjes?

Ballóta nigra:
Stinkende ballote
Bellis perénnis :
Madeliefje

Bij de naam Junibloem in Beets (N. H.) zouden we de kanttekening willen
maken dat men daar slecht gekeken heeft om het plantje pas in juni op te mer
ken. Beter gesitueerd wat de tijd betreft, lijkt ons de naam Lentebloempje in
Groningen.
Vele namen slaan op de stand- of groeiplaats. W e noemen Dijkbloempje,
Fennebloem en Finneblomke in Friesland (Fenne is het Friese woord voor wei
land), Vennebloum en Fenneblom in het Groningse, Grasbloem,
Koeieweiblomme(tje), Veldbloempje en het reeds aangehaalde Weibloempje.
Dat de plant door het vee wordt gegeten kunnen w e opmaken uit vele namen
verbonden met koe of schaap, zoals Koeienbloem en Schapebloem. Waling
Dijkstra schreef aan het eind van de vorige eeuw dat het Schapebloempje in
Friesland schimpend Vrnerwouderklaver genoemd werd, en daar gegeten werd
als middel tegen koorts. Het recept luidde: 'Men gebruike de eerste dag drie
bloempjes, de volgende dag vijf, dan zeven en tenslotte negen stuks. Daarna
gaat men terug op zeven, vijf en drie bloempjes. Gaat de koorts dan nog niet
over, dan moest men het geheel weer herhalen.' Het gebruik van oneven getallen
berust op het geloof in de magische kracht van een dergelijke reeks. Vooral in de
Oudheid werd aan de getallen drie, zeven en negen grote waarde gehecht; over
blijfselen vinden we terug in 'alle goede dingen bestaan in drieën,' het getal
zeven is een geluksgetal of wordt heilig genoemd, een zogenaamd staartnummer
in de loterij met een negen brengt eveneens geluk, meent men.
Tot welke verbastering, op het eerste gezicht gemakkelijk te verklaren, volks
namen kunnen leiden blijkt wel uit de naam Curagousjes op Tholen, Karsousjes
op Schouwen en Zuid-Beveland. In Zeeuws-Vlaanderen spreekt men van Sukersousjes, vooral voor de gekweekte vorm. Bij deze namen is geen sprake van enig
verband met het eiland Curacao. Heukels geeft als noot bij deze namen 'Heeft
niets met Curacao te maken. Men vindt het woord kersouwe reeds in 1528 voor
madeliefje, lang voor het eiland Curacao bekend was. Vermoedelijk verwant aan
Kerst: Christus: heilig'. Deze laatste opvatting is niet juist, hetgeen uit het onder
staande zal blijken. Deze namen, alle van het Zeeuwse gebied, hebben hun ont
staan te danken aan het nabije Vlaanderen. Daar zijn onder meer namen bekend
als Kersouwe, Kassoude en Kassouwkens en deze zijn weer verbasteringen van
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het Oudfranse Consaude (de volksnaam voor het Madeliefje), dat afgeleid of een
verbastering is van het Latijnse consolida: die heelt of vastmaakt. Inderdaad
werd het Meizoentje als geneeskruid aangewend. Het gekneusde kruid, blad en
bloem, werd gebruikt ter verkoeling en genezing van wonden en het herstellen
van beenbreuken. Z o vinden we als Duitse volksnaam Beinwell en Knochenheil. In de oude apotheek stond het Madeliefje aangeduid als Herba et Flores
Bellidis minores. Ook werd het gebruikt bij een beroerte, vandaar de naam
Herba Paralysios. Bij Dodonaeus (1608) staat onder het x x m capittel: 'Van
Madelieven oft Kerssouwenl anders Margrieten g e n o e m t . . . Sommighe noemen
dit cruydt oock Consolida media. In het Huishoudelijk Woordboek van 1743
komt men de plant tegen met de vermelding 'van ouds Kersouwen geheten'.
Deze namen betreffen vooral de gevulde, gekweekte vorm.
D e naam Margrietje (Tholen) en Margriet moet, zo verhaalt men, zijn ont
staan te danken hebben aan het feit dat Lodewijk i x een madeliefje en lelie in
zijn wapen liet opnemen als een zinspeling op de naam van zijn gemalin Marguarite. Een andere opvatting is dat Marguerite komt van het Latijnse woord
Margarita, hetgeen parel beduidt, omdat men in de opengaande matwitte bloem
knop overeenkomst met een parel zag. In Waterland sprak men van Luizekrakers, en wel voor de gevulde of dubbele vorm. Een eigenaardige naam, waarvan
ons de herkomst tot nu toe niet duidelijk is.
D e plant was behalve aan de Germaanse godin van de lente en schoonheid
Ostar, ook aan Freya, de godin der liefde en vruchtbaarheid gewijd. In de der
tiende eeuw komt men de naam Flos amoris: liefdebloempje tegen. Waarschijn
lijk ligt in die tijd reeds de oorsprong van het liefdesorakel: het aftellen en af
plukken van de witte lintbloempjes uit het bloemhoofdje, waarbij bij elk afge
plukt lintbloempje, gesproken werd van 'Hij bemint mij, hij bemint mij niet.' Het
laatst overgebleven lintbloempje bepaalde dan het toekomstig lot van de jonk
vrouw. Heukels geeft ook op de naam Lief kruid; waarschijnlijk duidt deze naam
hierop! In aansluiting op het bovenstaande nog het volgende: in de tijd van de
ridders was het gewoonte, dat, wanneer een ridder het hart van zijn dulcinea
gewonnen had, zij hem moest toestaan eventueel een Meizoentje op zijn wapen
schild te laten aanbrengen. Wilde zij hierover nog nadenken dan gaf zij hem een
krans gemaakt van deze bloempjes. Z o vinden wij vermeld dat op het wapen
schild van Engelse families de Madelief (Engelse naam Daisy) eveneens voor
komt. Bij de familie Daisy staan drie madeliefjes afgebeeld en bij die van Lady
Margaret Countess of Richmond staan drie stuks op een graszode. Het plantje
komt ook voor op een paneel uit de middeleeuwen. Zie hiervoor bij Taraxacum.
D o o r de kerstening werden oude Germaanse opvattingen door andere ver
vangen en in de regel werd hierbij de Moeder Gods betrokken. In Twente en de
Achterhoek sprak, of moet het nog zijn spreekt, men van Mariabloem en Marriënbloempje. In een Nederlands gedicht uit de veertiende eeuw, Rosarium genaamd,
komen een twaalftal bloemen voor die als zinnebeeld van Maria golden.
God gruet di, schone Madelieve,
das bistu, vrouwe, sonder beraet
geworden ons, want moeder Eve
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ter hellen bracht mit haer misdoet:
daer om is 't recht, dat ic di zücke
't allen bi tiden in mijnre noet,
opdat ic der züeten rücke
verkrige tegens der hellen doet, ave Maria.
Z o vertelde men elkaar dat het Madeliefje ontsproten zou zijn uit de tranen die
zij vergoot, tijdens de vlucht naar Egypte. Een oude legende verhaalt waarom
aan de witte lintbloempjes van onderen rode vlekjes zitten. Toen Maria bezig
was dit bloempje als patroon te verwerken in het weefsel dat voor het kindje
Jezus bestemd was, prikte zij zich in de vinger en de druppels bloed vielen op
het patroon, vandaar . . .
Z o lezen we in Volksvermaken 1 8 7 1 van J. ter G o u w : ' D e Amsterdamsche
jongelingen en meisjes/ en zeker deed men elders wel evenzoo/ gingen in 't vroege
voorjaar als 't fraai weer was, naar buiten, om in 't gras 't eerste madeliefje te
zoeken, en hadden ze 't gevonden, dan dansten ze hand aan hand er in een kring
omheen.' Het Madeliefje werd door de witte bloempjes het zinnebeeld van on
schuld en zuiverheid en werd aan de Heilige Maria opgedragen. Z o geloofde men
vroeger dat op Sint Jan (24 juni) tussen 1 2 en r uur geplukte bloempjes een ge
heimzinnige kracht hadden.
Men moest de gedroogde plantjes bij zich dragen, want dan pas was men ver
zekerd van een goede afloop van gewichtige zaken. Ook vertelde men elkaar
dat de drie eerste bloempjes die men in het voorjaar plukte en opat, de vinder
waarborgde dat hij het gehele jaar geen tandpijn, koorts of een oogziekte zou
krijgen. Rest ons nog te vermelden, dat de soortnaam perénnis overblijvend of
bestendig beduidt, omdat het plantje in de winter met een wortelstok overblijft.

Bryónia j Bryónia dtóica:

Heggerank

D e geslachtsnaam Bryónia komt van het oude Griekse woord bryo, dat snel
groeien of spruiten wil zeggen, omdat in het voorjaar uit de knolvormige wortel-
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stok de stengels snel omhoog spruiten. D e soortnaam dioica is opgebouwd uit de
Griekse woorden di: twee en oikos: huis, dus tweehuizig, omdat de manlijke en
vrouwelijke bloemen ieder op een afzonderlijke plant voorkomen. Of de naam
Tweehuiz'ige heggerank genoteerd voor het Duingebied een echte volksnaam is,
willen we betwijfelen. In het algemeen zijn volksnamen kort en krachtig en deze
naam wijst meer in de richting van de studeerkamer.
Waarschijnlijk is de Heggerank van oorsprong geen inheemse plant maar uit
meer zuidelijke regionen ingevoerd, vanwege het geneeskundig gebruik dat men
van de plant maakte. Z e zal wel in eerste instantie in kloostertuinen aangeplant
zijn en vandaar ontsnapt en verwilderd zijn, zoals het met verscheidene andere
planten het geval geweest is. W e herinneren maar aan de Pijpbloem (Aristolochia). Dit moet reeds vroeg gebeurd zijn, want bij Hildegard von Bingen (ca.
I I 50) komen we de plant tegen onder de naam Brionia. D e naam Heggerank
spreekt voor zichzelf, want de plant klimt al rankend in heggen of struiken om
hoog. D e naam Wrangwortel in het graafschap Zutphen wijst in dezelfde rich
ting, want het Middelnederlandse wrange beduidt ranken of winden. Gezien het
klimmen en ranken van de plant en de gelijkenis der bladeren met die van de
wingerd of wijnstok, komen we in ons land op vele plaatsen namen tegen als
Wilde Wingerd, Wilde Wigerd en Wilde Wijngaard. Of de toevoeging van
wilde een verbastering is van witte lijkt ons zeer waarschijnlijk, want bij L. Fuchs
(1543) komen we de naam Witte Wijngaert tegen. Hoogstwaarschijnlijk steunde
hij op Plinius die de naam Vitis alba: Witte Wingerd gebruikte.
Bij Hippocrates heette de plant Ampelos agria. Hij schreef de wortel, met
wijn vermengd, voor bij spierkrampen en andere kwalen. D e naam luidt ver
taald Akkerwingerd, van ampelos: wingerd en agria: akker. Bij Dodonaeus
komen we de plant tegen onder de naam Witte Bryonie. Voor de naam Koord
danser verwijzen we naar hetgeen we over deze naam schrijven bij het artikel
over de Zwarte nachtschade (Soldnum nigrum).
D e naam Alfpapenkruid - bij Heukels vermeld zonder enige nadere aanwij
zing - gaat terug tot de Middelnederlandse naam Alfpape. In het Middelneder
landse Woordenboek lezen w e : 'Alfpape. Oude, eertijds vooral in Brabant en
Vlaanderen, doch thans weinig gebruikelijke volksbenaming van de klimplant
Heggerank, Wilde wijngaard. Het eerste deel doelt vermoedelijk op de alven of
elven met welke het bijgeloof de plant in verbinding bracht. Duits Teufelskirschen
die op een soortgelijk volksbegrip wijst. Wat het tweede gedeelte betreft is het
moeilijk een gissing te wagen. Mag men denken aan het Middelnederlandse pape,
paap, priester? Maar welke voorstelling ligt dan aan den naam ten grondslag.'
Dat de knolvormige wortelstok reeds in de Oudheid als purgeermiddel werd
aangeraden kunnen we lezen in de geschriften van Plinius. D e naam Schytcruyt,
die we bij Dodonaeus aantreffen, is dan tevens verklaard. Daar de wortelknol
ook werd aangewend bij graveel (nier- en blaasstenen) om de 'stenen' te ver
gruizelen, kreeg de plant ook de naam van Gruiswortel. D e naam Varkenswor
tel (bij Doetinchem) kreeg zij omdat de wortel onder meer aan de varkens werd
gegeven als laxeermiddel.
In dc volksgeneeskunst gebruikte men een tinctuur tegen geelzucht, galkwalen,
waterzucht, rheuma en jicht. In Duitsland is een der volksnamen Gichtrübe, dus
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zo veel als jichtraap of jichtknol. Maar om dit euvel te verhelpen moest men als
volgt te werk gaan.
Men moest het bloed van de lijder in een uitgeholde knol doen en deze ergens
begraven, maar niemand mocht weten waar. Want, redeneerde men, zoals een
raapvormige wortelstok op den duur verrotte of verging, zo zal ook de kwaal van
de zieke verdwijnen.
Ook bestond het gebruik om de wortelknol tot een beker uit te hollen en ver
volgens de lijder hieruit te laten drinken.
Dr. C. Bakker deelt mede dat in het begin van deze eeuw in Beets (N. H.) de
wortel getrokken op brandewijn bij rheumatische aandoeningen werd gebruikt.
Elders maakte men een papje van de fijngewreven wortel en dat werd vervol
gens op de pijnlijke plekken gelegd. Het sap werkt namelijk prikkelend op de
huid. Voor het graafschap Zutphen staat bij Heukels genoteerd Roswortel; even
eens geeft hij op, zonder plaatsaanduiding, Roeselwortel en Raselwortel: deze
laatste naam is als een verbastering op te vatten. Nu is Roesel of Rosel een
Middelnederlandse naam voor reuzel of smeer. Gezien de bovenstaande aan
wending bij rheuma, is de naam dus te lezen als een plant waarvan de wortel
tot een smeersel verwerkt wordt om te dienen ter bestrijding van kwalen of ziek
ten. D e juiste naam zou dus moeten zijn Roeselwortel of Roselwortel.
D e naam Wilden zeduwaer die we in Den Groten Herbarius ( 1 5 1 4 ) vinden
slaat op het gebruik om de wortelknol aan te wenden als vervanger van de dure
Zedoarwortel (Rhizoma Zedoariae). Deze wortelstok is afkomstig van de in
tropisch Azië voorkomende Cürcuma zedodria, behorende tot de Gemberachtigen,
die reeds vroeg in de middeleeuwen in Europa ingevoerd werd en onder meer
in maaglikeuren verwerkt werd. In een oud leerdicht (dertiende eeuw), Naturen
Bloeme, leest men:
Zeduare es drooghe ende heet
Een cruut dat in Orienten steet,
Sijn pulver in spisen ghestryt
Maect goeden appetyt.
In de homeopathie is de Heggerank een zeer gewaardeerd kruid. Vroeger werd
de wortelknol door bedriegers en kwakzalvers verkocht als Alraunwortel, beter
bekend als Alraunmannetje. Aan deze wortelstok van de Mandragora (Mandra
gora officindlis), die op een kleine verschrompelde mensengedaante geleek, wer
den allerlei krachten toegeschreven om ziekten en kwalen te genezen en de be
zitter te vrijwaren van boze geesten.
Door trouwlustige meisjes werden, wanneer zij naar de kermis gingen, schijf
jes wortel in hun schoenen gedaan, waarbij zij dan prevelden: 'Körschenwurzel
in mei Schuh, Ihr Junggesellen lauf mir zu'. Het heeft ons tot nu toe niet mogen
gelukken een dergelijk gebruik ook voor ons land opgetekend te vinden.
D e naam Schaapskeutel is door de bevolking aan de plant gegeven omdat de
bessen in vorm op de uitwerpselen van een schaap gelijken. Omdat de rijpe
bessen rood en giftig zijn, ontstonden namen als Duivelskersen. In Zuid-Lim
burg spreekt men van Duivelskers en Duvelkéérse en in het nabije Duitsland
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van Teufelskirschen. Een notitie van Heukels luidt: 'Door den naam worden de
kinderen afgeschrikt, om van de vergiftige plant te eten.' D e naam Hondskers
duidt ook op een geringe waardering van de rode bessen, want alles wat met een
hond in verband stond was bij onze voorouders iets minderwaardigs. In het
Land van Hulst spreekt men van Vergifbezen, wat geen nadere toelichting van
node heeft. Verder vinden w e nog de namen Kwartelbeziën, Quaekelbeien, Quartelbez'ièn en Quartelsbeien. Bij Dodonaeus vinden w e : 'In Holland Quartels
beyen om dat de quartelen oft quackelen deze beziën niet noode en eten'. Tenslotte de naam Borstbes, genoteerd voor Zuid-Beveland; deze zal wel afkomstig
zijn van het Vlaamse Borstbezeke, een verbastering van Berstbezeke, waarmede
bedoeld werd dat de bes giftige eigenschappen bezat, want bersten wil zeggen
giftig zijn. Dat de bessen - zoals beweerd wordt - als verzachtend middel bij
hoest zouden zijn aangewend - als borstbes - lijkt ons, gezien de giftigheid, onwaarschijnlijk.

Bütomus | Bütomus umbelldtus:

Zwanebloem

Butomus (in het Grieks boetomos) is afkomstig van het Griekse bous: os en
temno: snijden, omdat het hoornvee, wanneer het van de plant zou eten zijn
bek zou kunnen verwonden. D e plant heeft namelijk stijve, bajonetachtige,
driehoekige bladeren. Een andere opvatting is dat het vee het blad gaarne eet
en dus afbijt. Deze laatste opvatting lijkt ons niet waarschijnlijk, want Oudemans
deelt mede dat vroeger met boetomos een grassoort bedoeld werd met scherpe,
snijdende bladranden.
Deze aan zoet water voorkomende oeverplant is de enige soort van dit geslacht
die in ons land voorkomt. D e wetenschappelijke soortnaam umbellatus slaat op
de schermvormige bloeiwijze (umbra: schaduw, scherm of zonnescherm, hier
dus schermdragend). D e bloemen zijn van een rose-rode kleur die weinig in het
plantenrijk voorkomt, en mede door de statige bouw van de gehele plant, wordt
zij de laatste jaren meer en meer als sierplant in onze vijvers aangebracht. In de
catalogi van kwekers zal men niet tevergeefs naar deze soort behoeven te zoeken. Aangezien deze plant langs stilstaande en langzaam stromende wateren
groeit, waarin ook zwanen voorkomen of broeden, heeft men haar de naam
Zwanebloem gegeven. Andere namen verbonden met zwaan zijn Zwanebrood
in het Sallandse, duidend op het eten der vruchten, en Zwanehals naar de ronde
lang gerekte bloemstengel. D e Friese naam van Swannekoek wijst naar alle waarschijnlijkheid ook op het eten van de plant door deze dieren. Omdat in een dergelijke natte omgeving eveneens ooievaars en kikkers voorkomen, spreekt men in
West Friesland van Ooievaarsbloem, en van Kikkerbloem in de Hoekse Waard
en op Voorne en Beierland.
Dat de bajonetachtige bladeren gelijken op die van de Gladiolus of Zwaardlelie is de bevolking niet ontgaan en dit deed de naam van Water gladiolus ontstaan, zoals ook de naam Waterlis.
Een naam die op de omgeving (water) duidt is die van Waterbiezen en, alleen
op Voorne en Beierland, Bloembies. D e plant behoort in het geheel niet tot de
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biezen, is er zelfs niet mee verwant, trouwens, de gelijkenis is ook niet groot. Het
beste doen we maar om Dodonaeus (1608), die reeds op deze verwarring wees,
aan het woord te laten. Daar komt bij dat eertijds door de kruidkundigen geen
nauw onderscheid gemaakt werd tussen een Rus (Juncus) en een Bies (Scirpus).
Onder het hoofd Water Lisch leest men: 'Hier te lande heet dit ghewas Water
Lisch: in Latijn Gladiolus aquatilus, oft Gladiolus palustris, dickwijls ook Scir
pus. Sommige rekenen dat qualijck onder 't getal van de Biesen/ ende noemen 't
Juncus florides dat is Bloem Biese/ oft Bloeyende Biese.' O o k in andere landen
was er verwarring, want in Frankrijk treffen we aan Iris aquatique, Jonc fleuri,
in Duitsland Blumenbinse en in Engeland Flowering rush. D e vroegere kruid
kundigen zaten er schijnbaar ook mee, want ter verduidelijking voegen zij
'Bloeiende' aan de naam toe, want een Bies of een Rus hebben allerminst kleu
rige en opvallende bloeiwijzen. D e lange, rolronde bloeistengel bezorgde de
Zwanebloem in het Groningse de naam van Bullepezen. D e naam Kloek-met
kuikens of Kloek-met-kuikentjes
duidt op de in een soort scherm gerangschikte
bloeiwijze. In Friesland kreeg de plant de naam van Stoeltjesblom en op Ter
schelling sprak men van Stoeltjebloem, omdat de kinderen de stengels gebruik
ten om er stoeltjes van te maken, zoals zij dit ook deden met die van de bies.
Voor Terschelling wordt ook opgegeven de naam van Kaaibloem. Heeft dit iets
te maken met kade, de walkant langs een oever of vaarwater? Of moeten we hier
kaai of kade zien in de zin van bezinksel? W e citeren hieronder Boekenoogen
( D e Zaansche volkstaal) 'Neemt een Emmer ende schept die vol troubel water,
en laet dan den Emmer een dag stilstaen, en giet daer dan het klare water stillekensboven af, sol sal daer een grote kade slibber op den bodem blijven sitten.'
Een en ander kan dus wijzen op de modderige bodem, waarin zij haar natuur
lijke groeiplaats heeft.
D e naam Koffieboontjes in Aalsmeer, Koffiebeuntje in Twente en Koffie
bonen in Salland, Zuid-Holland en de Hoekse Waard behoeft enige nadere
toelichting (hoewel dit, voor wie de plant goed kent, misschien overbodig is):
men moet eens de nog niet ontloken bloemknoppen bekijken, dan bemerkt men
dat de donkerpaarse knoppen veel weg hebben, in vorm en kleur, van koffie
bonen.
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D e namen Donderbloem in het Friese Lemsterland en Zwaanmeerbloem in
Noord-Overijsel moeten niet uitgelegd worden als zou de plant ter afweer van
donder en bliksem gebruikt kunnen worden. Het tegenovergestelde is juist het
geval, want zwaait men er driemaal mee over het hoofd dan komt er onweer.
Een zeer ongebruikelijke aanwending van een plant om een dergelijk natuur
gebeuren op te roepen! Het kan zijn dat er in oorsprong een of andere magische
kracht aan de plant werd toegeschreven, waarvan men later de betekenis niet
meer wist.
In het boek van S. Keyser Het Tessels, dat in 1951 verscheen, lezen we 'Haane
Köölle of Haanieköölle, bies, zwanebloem. Met Pinksteren werden ze geplukt en
de witte ondereinden met stroop gegeten.' Verder vermeldt hij nog als volks
naam: Kónnewasser. Dit kan niet juist zijn, want beide namen slaan, evenals het
gebruik, op de Lisdodde (Typha). D e verwarring omtrent de reeds eerder ver
melde namen - hier van Waterlis - komt hier duidelijk tot uiting.
Het valt op dat deze bij de bevolking
dene volksnamen, zo goed als niet in de
telstok en de zaden werden vroeger als
bruikt en stonden in de apotheek bekend

goed bekende plant, gezien de verschei
geneeskunde aangewend werd. D e wor
verkoelend en verzachtend middel ge
onder: Radix et Semina Junci floridi.

Tenslotte een sage over deze lievelingsplant van de bloemengodin Flora. D e
zoon van Faunis Acis was verliefd op de mooie Galathea, de mooiste onder de
nimfen. D e liefde was wederkerig. D e cycloop Polyfemus was eveneens zwaar
verliefd op haar, maar hij werd met hoon en spot teruggewezen, hetgeen bij
hem haatgevoelens deed ontstaan. Toen hij de twee verliefden in de schaduw
van een bosschage zag minnekozen verteerde jaloezie hem zo, dat hij een rotsblok
naar de twee gelukkigen wierp. D e goddelijke nimf gelukte het aan de dode
lijke worp te ontkomen door in de rivier te duiken, maar Acis werd jammerlijk
getroffen en werd onder het rotsblok verpletterd. Op verzoek van Galathea werd
hij in het riviertje veranderd, dat onder het ontstane gat van het rotsblok was
ontsprongen. Uit de golven verscheen toen de ongelukkige Acis, maar hij was
veranderd in de ons bekende Zwanebloem.

Caltha | Cdltha palüstris:

Dotterbloem

Ook hier zijn de afleidingen van de wetenschappelijke geslachtsnaam niet eens
luidend. D e Romeinen bedoelden met Caltha, een plant met gele bloe
men, hoogstwaarschijnlijk
de Goudsbloem
(Caléndula
officindlis).
Zo
vinden we bij P. A . Matthiolus (1563) de Goudsbloem als Caltha beschreven en
in 1 5 7 7 beschrijft H. Bock de 'Dotterblumen/ oder Goldwyser blumen', als
Caltha Vergily. Anderen vermelden dat Caltha is afgeleid van het Griekse Kalathos: korfje of schaaltje, naar de vorm van de bloemen. D e naam Goudsbloem
vinden we alleen voor Voorne en Beierland genoteerd, waaruit we mogen conclu
deren dat deze naam in die streek het langst bewaard is gebleven. Z o spreekt
Dodonaeus van Watergoutbloemen en Abr. Munting in zijn 'Waare oeffening der
Planten' (1682) van Water Goudbloem. In die tijd werd de plant reeds als sier
plant gekweekt, deelt hij mede, en wel de dubbele vorm. Hij schrijft: 'Caltha
palüstris flore pleno, ofte Dubbele Water Goudbloeme, schoon om te zien. Beide
van een Culture.' Uit deze laatste zin blijkt dat de gewone wilde plant ook reeds
gekweekt werd. Ook Clusius kende de dubbele 'goudsbloem' en heeft deze be
schreven onder Caltha palüstris, 'sive potius chamaeleuce pleno flore.' Zoals
Dodonaeus mededeelt: 'Wassen in de weyen ontrent Saltzburz.'
D e algemeen verspreide naam Dotterbloem heeft de plant - de enige soort
van dit geslacht in ons land - gekregen naar de dooiergele kleur van de bloemen,
want Dotter is volgens dr. J. de Vries een bijvorm van dodder en zou met dooier
in verband staan. D e naam Grote boterbloem komt op vele plaatsen voor en
slaat op de gelijkenis der bloemen met de alom bekende boterbloem, maar de
bloemen zijn bij de Dotter veel groter, hetgeen in de volksnaam tot uitdrukking
is gekomen. D e naam Waterboterbloem heeft de plant mede naar haar stand
plaats vlak langs het water gekregen; deze naam komen we tegen in Friesland,
Oostelijk Drente, Noord-Veluwe, Noord- en Zuid-Limburg en op Overflakkee.
Omdat de hoofdbloei omstreeks de Paas- en Pinksterdagen valt, ontstonden
namen als Paasbloem en Pinksterbloem. Niet meer voorkomende namen zijn
Smeerblad en Smeerbloem, die duiden op de glanzende bladeren en bloembla
den, die er uitzien alsof ze met vet of smeer ingewreven zijn; vooral de bladeren
voelen vettig aan.
Op enkele plaatsen in ons land komt de naam Kleine plomp voor, namelijk in
het graafschap Zutphen, West-Friesland, Utrecht en Zuid-Holland. Deze naam
duidt op de gelijkenis van de bladeren en bloemen met die van de Gele plomp
(Nüphar lüteum), maar dan in verkleinde vorm. Voor geneeskundige doeleinden
had de plant weinig te betekenen, hoewel zij eertijds in de apotheek wel voor
kwam onder de naam Herba et Flores Calthae palüstris. Men gebruikte de plant
met haar goudgele bloemen bij geelzucht. Z o wil nu eenmaal de signatuurleer.
Behalve de bladeren en de bloemen kwamen ook de zaden in aanmerking: Men

moest deze dan in wijn leggen en na enige tijd dit drankje innemen. D e nog
groene bloemknoppen in azijn gelegd, of gedroogd, werden gebruikt in de keuken in plaats van de bekende kappertjes (Cappdris spinósa). Men verkocht ze
echter ook als echte kappertjes voor een hogere prijs.
Een oud kinderspelletje was om de tegenover elkaar staande, glanzende en
weerspiegelende bloemblaadjes onder de kin te houden en door de min of meer
sterke weerkaatsing te weten te komen hoe groot de voorliefde voor boter was;
ook vertelde men elkaar of men veel of weinig boter gegeten had.

Calystégia ] Calystêgia sépium:

Haagwinde

D e naam van het geslacht Calystégia is afkomstig van het Griekse kalyx:
bloemkelk, en stege: omvatten of insluiten, omdat de bloemkelk door twee grote
schutbladen is omsloten. Deze laatste hoedanigheid was aanleiding om het nieuwe
geslacht Calystégia op te stellen. Vroeger waren de soorten die thans in dit geslacht zijn ondergebracht, ingedeeld in het geslacht Convolvulus
[Winde).
D e soortnaam sepium komt van sepes: heg of haag, omdat de plant zich aan
heggen en hagen al windend en rankend optrekt. Dat een algemeen voorkomende
plant, met opvallende grote, witte klokvormige bloemen, vele volksnamen bezit,
is niet verwonderlijk. Behalve Haagwinde komt Hagewinde en Heggewinde op
vele plaatsen in ons land voor. In Friesland spreekt men van Hageklokje; men
verbindt de grote klokvormige bloem met haar voorkomen in hagen. Het winden
of ranken van de lange stengels vindt men ook terug in Heggerank, de naam voor
deze plant in de Betuwe en Zuid-Limburg. Er bestaat ook een plant met de
'officiële' naam van Heggerank (Bryónia dióica, zie aldaar). Een naam die attendeert op de lange stengels is die van Heggetouwe op Schouwen. Dodonaeus
schrijft onder meer over deze soort: 'Sommighe heeten dat oock hedendaechs in
Latijn Campanella, dat is Glocxken/Funis arborum, om dattet sich om de boomen
als een touwe oft coorde bindt.'
D e volksnamen verbonden met winde zijn aanmerkelijk groter in getal dan
de reeds genoemde. W e zullen deze voor zich zelf sprekende volksnamen zonder meer laten volgen: Beminde, Breewinde, Bruwind(e), Draaiwinde {Draai
zoals de plant ook genoemd wordt is beter dan Draaiwinde, want bij deze naam
is het eigenlijk dubbelop: draaien en winden), Grote Beminde, Grote
Klokwinde,
Grote Winde, Veldwinde, Windom en Windsel. Andere namen die op het ranken of klimmen duiden zijn: Klimop in het graafschap Zutphen, op Voorne en
Beierland en in het Land van Hulst. In Waterland spreekt men van Klimplant,
een naam waarmede men alle kanten uit kan, en die op elke rankende of klimmende plant kan slaan. Verder komen we nog namen tegen als Rierank of Rinkrank in Zuid-Limburg en Slingerroos in West-Friesland. D e toevoeging van roos
moet men hier opvatten in de betekenis van bloem. Dit slingeren door de heg
en het geheel tot een warboel maken gaf aanleiding tot de naam van Haspeltakken in Boxtel. Om op een echte volksnaam als Rinkrank en, als verbastering,
Rierank terug te komen, het volgende: dit rink is een oude benaming voor kring of
kromme lijn en wijst duidelijk op de windende beweging van de rank of stengel.

Caltha palüstris:
Dotterbloem
Calystégia sépium:
Haagwinde

Namen die wel zeer duidelijk attenderen op de vorm van de bloem en die
geen nadere toelichting van node hebben, zijn: Pispot, Pispotjes, Piespotje en
Grote pispot. Deze namen zijn trouwens algemeen verbreid. Men vindt ze zowel
in het noorden en zuiden als in het oosten en westen van ons land. Omdat deze
bloem maar kort bloeit en slechts overdag open is, is de naam Dagbloem ont
staan. D e naam Daglelie, die niet meer in omloop schijnt te zijn, zou misschien
terug te brengen zijn op Plinius, want in zijn Historia naturalis vergelijkt hij de
Convolvulus met een lelie. Hij wees tevens op het feit dat de bloem geen geur
verspreidt. Dat een dergelijke plant, die zich met haar kronkelende, windende
en rankende lange stengels door heggen en struiken slingert en het geheel onont
warbaar maakt, wel iets met de duivel te maken zou hebben, was oudtijds veelal
een uitgemaakte zaak. Daarom zal ons de naam Duivelsnaaigaren niet ver
wonderen. Namen verbonden met of betrekking hebbende op de klokvormige
bloem, komen eveneens voor, zoals de reeds vermelde Grote Klokwinde
(bij
Dodonaeus Groote Clocxkenswinde).
Verder nog Klokjeblom
in Friesland,
Wilde Klokken op Texel en Witte Klokskens in de Achterhoek. Dergelijke
namen kwamen ook elders voor.
In Friesland komt men namen tegen als Spoekeblom, Spokbloemen en Spukebloem, en in het Groningse Westerkwartier Spokebloem, want, zo deelt Heukels
in een notitie mede, deze namen hebben de volgende oorsprong: Men vertelde
elkaar 'Pluk ze niet af, want dan zal er vanavond een spook voor uw bed
zitten.' Een ander taboe was dat kinderen de bloem niet mochten plukken an
ders, zo hield men hen voor, zouden ze 's nachts in hun bed plassen.
D e naam Valbloem, in Groningen Valbloum, zou slaan op het feit dat na de
korte bloei de bloem als het ware dichtklapt of dichtvalt. D e volksnamen
Hemdsbloem in Twente, Hemmetjes op Voorne en Beierland, en Onze Lieve
Vrouwe Hemdeke (in Vlaanderen Onze Lieve Herenthemdeke)
zouden zeker
kunnen wijzen op de grote, witte uitstaande bloemen, waarin men een hemd
heeft willen zien. Ook kan het in verband staan met de witte koorhemden van
de priesters, want in Vlaanderen is een der volksnamen Paterhemdetjes. Later
sprak men alleen van Hemmetje of Hemdsbloem. Als een variant op Patershemden is wellicht de naam Onze Lieve Vrouwe Hemdeke ontstaan, maar het kan

ook zijn dat deze naam de eerste is geweest en de andere daaruit ontstaan is.
Een Engelse overeenkomstige naam is die van Our Lady's smock ( O . L. Vrouwe
hemd), terwijl eveneens voorkomt White smock (Wit Hemd) in D e v o n ; de
eerste naam is afkomstig van Somerset. Onvermeld laten mogen we niet de aar
dige Engelse volksnaam van Our Lady's nightcap ( O . L. Vrouw slaapmuts).
Grandmother's nightcap komt ook voor.
D e namen Wierwinde in het graafschap Zutphen, en Weerwinde en Weerwijn
zonder plaatsaanduiding, wijzen op het volksgebruik de plant als weerprofeet te
beschouwen, want uit ervaring wist men dat bij komend slecht weer de bloem
zich niet opende. Geen weg weten we met de voor Bergum genoteerde naam van
Juffer Lizeblom. Waarschijnlijk een plaatselijke naam. In de volksgeneeskunde
werd de wortel vroeger veel als laxeermiddel gebruikt. Deze aanwending vinden
we reeds bij Dioscorides vermeld. In de loop der tijden werd de wortel niet
meer voor dit doel gebruikt en vervangen door de uit Mexico afkomstige Jalappe
(lpomóéa pürga), die tot dezelfde familie (Windeachtigen) behoort.
D e volgende legende was vroeger in omloop: Toen Jezus aan het kruis de
laatste adem uitblies, treurde de natuur. D e bomen, struiken en bloemen spra
ken zacht met elkaar en klaagden. Z o sprak de Winde: 'Hij is dood en daarom
zal ik elke avond mijn bloem sluiten en pas de volgende ochtend weer openen.'
In de Bayerische Staatsgemaldesammlungen te München hangt van de schilder
Ulrich Apt de Oude een triptiek uit 1 5 1 5 : op het middelste luik staan de heilige
Narcissus en Matthias afgebeeld. Tegen de stenen muur waarvoor zij staan groeit
een bloeiende haagwinde.

Campanula j Campanula rotundifólia:

Grasklokje

D e naam Campanula is een verkleinwoord van het Latijnse campana: klok, naar
de vorm van de bloemkroon. Van de in ons land van dit geslacht voorkomende
soorten is het Grasklokje de meest algemene. D e Latijnse soortnaam rotundifolie
wil niets anders zeggen dan rondbladig of met ronde bladeren. Wanneer men in
de zomer op grazige plaatsen, langs wegen en bosranden dit plantje met haar
sierlijke blauwe klokjes aantreft, zal men in de regel niet veel bemerken van de
rondachtige blaadjes. Wel vindt men smalle lancetvormige stengelblaadjes. D e
rondachtige wortelbladeren vindt men slechts in het voorjaar, deze verdwijnen
dan bij de verdere groei.
Het valt op dat de meeste volksnamen de nadruk leggen op de klokvormige
bloemen. W e vinden genoteerd Blauwe klokjes op Texel, Blauwklokjes in Fries
land, Grasklokje in West-Friesland, Kleine wilde klokjes in Utrecht en het Land
van Hulst, Klokje op Goeree, Klokjes in Zuid-Limburg, Klökske in Ruurlo. Ver
der nog Zandklokje, hetgeen op de voorkeur voor een zandige bodem attendeert.
D e naam Kleine wilde raponce - niet meer in gebruik - zal wel bedoeld zijn ter
onderscheiding van het verwante Rapunzelklokje (C. rapunculus) die ook wel
Raponce genoemd werd. Het zal wel geen echte volksnaam zijn geweest, ver
onderstellen we. D e volksnaam Piespotjes in de Betuwe, slaat eveneens op de
vorm van de bloemkroon.

Campanula rotundif ólia:
Grasklokje
Capsélla bürsa-pastóris:
Herderstasje

In de volksgeneeskunst speelde het Grasklokje zo goed als geen rol, alleen
vinden we dat het gebruikt werd bij vallende ziekte. In het bijgeloof nam het
sierlijke plantje geen grote plaats in. Wel vertelde men elkaar, dat men het
onweer of de regen aantrok, wanneer men de bloemen plukte. Een oud kinder
spelletje was: Men plaatste de omgekeerde bloem op de hand en gaf er dan een
klap op, zodat een klappend geluid ontstond.

Capsélla | Capsélla bürsa-pastóris:

Herderstasje

D e geslachtsnaam Capsélla is een verkleinwoord van het Latijnse capsula, dat
tasje of doosje beduidt. D e vorm van de hauwtjes heeft daartoe zonder twijfel
aanleiding gegeven, evenals dit met de soortnaam het geval geweest is. Deze is
een letterlijke vertaling van het Latijnse bursa pastoris en duidt op de tassen die
de herders en boeren oudtijds bij zich droegen, zoals men op de schilderijen van
Pieter Breughel zien kan. In een glossarium uit de vroege middeleeuwen komen
we reeds de naam burea-pastoris tegen.
Behalve bovenstaande algemeen voorkomende volksnaam komt men ook
Beursjeskruid (Walcheren), Tasjes, Tasjeskruid, Taskruid en Tassen tegen. Verder
nog Moederstasje en Zakjebloem. Bij Fuchs en Dodonaeus heet de plant Teskenscruyt en Borsekencruyt. D e zich in het 'beursje' bevindende zaden stelden
natuurlijk het geld voor. Een naam die bij ons in het vergeetboek is geraakt is
Bloedkruid, die in vroegere middeleeuwen algemeen verspreid was. Hildegard
von Bingen (ca. 1 1 5 0 ) beschrijft de plant als Blutwurz.
D e naam Bloedkruid kreeg het plantje omdat het als een uitstekend middel
bekend stond om het bloeden te stelpen. Men gebruikte het niet alleen uitwen
dig, door de gekneusde bladeren op de wonden te leggen, maar ook inwendig,
bij maag-, buik- en nierkwalen. Bij neusbloedingen was de behandeling wel heel
eenvoudig, want in 1485 schreef men: 'Diss krut in der hant gehalten stoppet
fast sere die bludende nasen. Diss krut ist fast gut den frauwen die ir zyt (maand
stonden) zu vil haben.' Deze raadgeving vindt men reeds in 1276 vermeld in de
Thesaurus Pauperum: de artsenijschat der armen.

Het is mogelijk dat de Engelse volksnaam Poor mans pharmacetty: arme lui's
apotheek, uit dezelfde tijd stamt. Later werd er nog aan toegevoegd, wat de be
handeling betreft, dat men bij bloeden uit het rechterneusgat de plant in de
rechterhand moest houden en in het andere geval de linkerhand moest gebruiken.
D e arts P. Nylandt (1682) schrijft 't onder het hoofd 'Teskensofte Borsekenskruydt, in 't Latijn Bursa pastoris', onder meer: 'Voor Koortsen: Neemt de
ghestooten bladeren ende bindtse op de Pols.' In die tijd en ook bij Dononaeus
was de Latijnse naam Bursa-pastoris zonder meer. Trouwens in de hedendaagse
Codex medicamentorum Neerlandicus komt de plant voor onder de naam Herba
Bursae pastoris. Hieruit blijkt tevens dat het Herderstasje nog in de geneeskunde
meetelt. In de homeopathie wordt een essence ervan ook nog gebruikt. D e naam
Einepoten: Eendepoten, in Friesland duidt eveneens op de vorm van de hauwtjes. Een aardige en karakteristieke naam. D e namen Kennekeskroed en Kenneheskruud in de Overijselse Achterhoek zijn waarschijnlijk onder invloed van
het nabije Duitsland ontstaan, want daar kent men de naam
Kannekensblumen.
In vele volksnamen is het zelfstandig naamwoord lepel verwerkt, eveneens
naar de vorm van de hauwtjes. W e laten hier enige namen volgen, zonder de
plaatsen aan te geven waar deze door de bevolking aan de plant werd of wordt
gegeven: Lepelaar, Lepelblad, Lepeltjesblad, Lepeltjeskruid, Lepeltjeszaad, Leppelblad, Lepels-en-vorken. D e vorm van de hauwtjes herinnert namelijk aan de
tinnen lepels van vroeger. Het kan ook dat men bij de naam Lepels-en-vorken
gedacht heeft dat de bladeren de lepels moesten voorstellen en de lange vruch
tentros de vorken. Namen die op een oud kinderspelletje, het zogenaamde aftel
spelletje, berusten zijn: Lepeldief(je) en Lepel-en-vorkendief
op vele plaatsen in
ons land, en in Waterland kwam de naam Lepel-vorken-en-messendief
voor.
Het kind liet een vriendje een vruchtje afplukken en riep dan 'Lepeldief, heeft
zijn vader en moeder niet lief.' Voor Waterland staat eveneens genoteerd: Dub
beltjes-dief. Daar veronderstelde men dat in het 'beursje' geld zat (de zaden) en
dat het vriendje dat het hauwtje had afgeplukt, het 'geld gestolen' had. Een an
der dergelijk kinderspelletje is het volgende: Men vraagt een ander kind de
stengel met vruchtjes tussen de tanden te steken, daarna trekt de gever de sten
gel uit de mond, zodat de hauwtjes in de mond achterblijven. Hij kreeg dan te
horen dat hij een lepeltjes- of een lepelt jes-en-vorkendief was. In Engeland spreekt
men van Pickpocket of Pickpurse (zakkenroller), omdat dit veelvuldig op bouw
land voorkomende onkruid de boer besteelt, want daar waar het Herderstasje
voorkomt kan geen ander gewas groeien. Een overeenkomstige naam heeft het in
Hessen-Nassau en wel Beutelschnitter, of letterlijk beurzensnijder. In dit licht
moeten we ook de Friese volksnaam Sekkedief: Koornzakkendief, bezien. Al
naar de standplaats, goede of slechte bodem, groeit het plantje uit tot een nor
maal of verkommerd exemplaar en wordt op schrale grond een Mager mannetje
zoals men het in oostelijk Brabant noemt. In Zeeuws-Vlaanderen komt de naam
Stronttrekkers voor, hetgeen wijst op de laxerende werking van de zaden; dit
was reeds aan Dioscorides, Plinius en Galenus bekend. Waar slaan namen als
Vlooienkruid op Texel en Vaderkruid op Tholen op? Oudtijds werd uit de za
den een soort olie getrokken, die zowel voor lampolie werd gebruikt als ter
vervanging van mosterdolie.

Cardamine praténsis:
Pinksterbloem

Cardamine ] Cardamine praténsis:

Pinksterbloem

D e geslachtsnaam Cardamine komt van het Griekse woord kardomon, de
naam van een niet nader door Dioscorides omschreven waterkerssoort. Men wil
er de Oosterse waterkers (Erucdria aléppica) in zien. O o k komt men de mening
tegen, dat het de bij ons niet algemeen voorkomende Witte waterkers (Nastürtium officinale) zou kunnen zijn. Trouwens de waterkerssoorten zijn nauw ver
want met het geslacht Cardamine. Men heeft ook gemeend Cardamine te moeten
afleiden van het Griekse woord kardia: hart, en damao: temperen, verzachten;
dus een kruid dat bij hartkwalen kan worden aangewend en dan pijnstillend kan
werken.
Van dit geslacht is de Pinksterbloem wel de meest algemeen voorkomende en
meest bekende soort. D e Latijnse soortnaam praténsis beduidt weide bewonend
of op weide groeiend. Een oude benaming was hiermede in overeenstemming en
luidde Weidekers, ook Grasbloempje kwam voor. Een andere oude naam was
Wilde kersse, omdat de bladeren - als salade - werden gebruikt, in plaats van de
ook gekweekte Witte waterkers. Deze planten bezitten een hoog vitamine C ge
halte en waren eertijds in het voorjaar een welkome aanvulling op het vitaminearme voedsel (onder andere gezouten groente) in die tijd, en werden daarom als
middel bij scheurbuik hogelijk geprezen. Men gebruikte de plant reeds vroeg in
de volksgeneeskunst en wel bij jicht en rheuma. In de homeopathie wordt de
Pinksterbloem thans nog wel aangewend. Omdat zij vooral op vochtige weiden
voorkomt, kreeg zij namen als Waterblommetjes in Zeeuws-Vlaanderen en ver
der nog namen als Waterbloemen en Waterviool. Men komt ook de mening te
gen dat deze namen zouden wijzen op het gebruik dat men van de plant maakte
om het urineren te bevorderen.
Vele namen van deze lentebode wijzen erop dat men had bemerkt dat het
bloeien samenviel met de terugkeer van die vogels, die in de herfst naar war
mere oorden vertrokken waren. Men gaf dan namen die op deze dieren betrek
king hadden. Z o noemde men in Groningen de plant Aiberbloum (aiber, eiber,
uiver of ooievaar). Vandaar dat we ons niet verplicht voelen een nadere uitleg
te geven voor de namen Uiversbloem op de Veluwezoom, Uiversneppen in het

graafschap Zutphen, alsmede Eileuversbloem in noordwest Overijsel en Eiloversbloem in Salland. O p vele plaatsen komen we de naam Kievitsbloem, met verscheidene gewestelijke of dialektische vormen tegen. W e mogen misschien hier
ook denken aan het voorkomen en broeden van deze vogel op hetzelfde terrein,
waar ook de plant groeit.
Zeer algemeen verspreid was ook de benaming van Koekoeksbloem, met enige
gewestelijke vormen. Bij onze voorouders was deze vogel de verkondiger van de
komende lente. Dodonaeus, alsmede L. Fuchs, kenden de plant onder de naam
Coekoecxbloeme.
Namen die verband houden met de feestdagen van het voorjaar Pasen en Pinksteren komen eveneens voor. D e volksnaam Paasbloem vinden
we opgetekend voor oostelijk Drente, de Duinstreek en Schouwen. D e naam
Pinksterbloem is wel zeer algemeen en komt door het gehele land voor. O f de
namen Schuimblad en Schuimkruid echte Nederlandse volksnamen zijn, zouden
we niet willen bevestigen, we zien ze meer als een afleiding van het Duitse
Schaumkraut. D e plant is veelal, in de oksels van de bladeren, bezet met een
soort schuim, waarin zich de larve van een cicade bevindt. Het 'schuim' wordt
door haar zelf veroorzaakt uit het sap dat zij aan de plant onttrekt, om zich
daarmee tegen vijanden te beschermen. Dit schuimbeestje, ook schuimcicade genoemd, heet met zijn wetenschappelijke naam Philaênus spümdrius (spuma:
schuim). In de volksmond heet dit schuim Koekoekspog.
Men gaf namelijk de
schuld aan de koekoek omdat dit gebeuren samenviel met de terugkomst van de
koekoek. D e Pinksterbloem is een echte voorjaarsplant. Hoe dit schuim ontstaat
is uitvoerig beschreven door A . Kolsteren in zijn Het rijk der insecten: 'Wil men
goed begrijpen hoe dit in zijn werk gaat, dan moeten we er een weinig scheikunde bij halen. D e larve scheidt was af, en was is, chemisch gesproken, een verbinding van een vetzuur en een hogere alcohol. D e was vermengt zich met de
faeces van de larve, en deze bevatten een bepaalde stof, die de eigenschap heeft
de was te splitsen in haar bestanddelen (verzepen noemt de scheikundige dit
proces). Er ontstaat dus een fijn verdeeld vetzuur. Iets dergelijks ontmoeten we
elke dag in ons gewone leven, wanneer we water met zeep in aanraking brengen:
ook dan ontstaat een fijn verdeeld vetzuur en ieder weet dat dit een prachtig
schuim kan opleveren, indien er maar voldoende lucht ingebracht wordt. Ook
hier blaast de larve, die voorzien is van een zeer speciale adembuis, lucht in het
faeces-vetzuur-mengsel, en ook hier ontstaat schuim.' Of de namen Stiefselbloempje (Oost-Drente) en Stijfselbloem (Noord-Overijsel, Duinstreek en Schouwen) hiermede in verband kunnen staan, is voor ons nog een vraag.
Voor Zuid-Limburg vinden we namen opgegeven van: Lievevrouweken
en
Lievenherehandje. Zijn deze namen ontstaan onder invloed van het nabije Duitsland? Dit is niet onmogelijk want dit gebied is eeuwenlang op Duitsland ingesteld geweest. Kan het niet zijn dat dergelijke namen samenhangen met het in
Duitsland bestaande gebruik om in de maand mei het altaar met de Pinksterbloem
te versieren? W e vinden tenminste in het Duitse Rijnland namen als Muttergottesblume (de maand mei is vooral gewijd aan Maria); en heeft de naam Lievenherehandje iets te maken met de lijdensweek? In hetzelfde gebied komen we
namen tegen als Himmelfahrtsblume,
Herrleichnamsblume en Herrleichnamskraut. Werden ze ook op het altaar gelegd?

Carlina vulgaris:
Driedistel

D e naam Springkers is ontleend aan het volgende: Wanneer een hauwtje rijp is,
dan springt dit van onderen naar boven met kracht open, waardoor de zaden
weggeslingerd worden. Het is opvallend dat dit algemeen voorkomende plantje,
dat aan de godin Freya was gewijd, weinig in sagen of legenden vermeld wordt.

Carlina | Carlina vulgdris:

Driedistel

D e afleiding van de geslachtsnaam Carlina is allerminst zeker. Men wil dat de
naam samenhangt met een sage betreffende Carolus Magnus: Karei de Grote
( 7 4 2 - 8 1 4 ) . Toen onder zijn soldaten de pest uitbrak verscheen hem in een droom
een engel, die hem de raad gaf zich naar buiten te begeven en een pijl af te schie
ten in de richting van de ondergaande zon, en de plant die dan geraakt zou wor
den, zou het geneeskruid zijn dat gebruikt moest worden om deze gevreesde ziekte
een halt toe te roepen. D e geraakte plant was, volgens de overlevering, niet onze
Driedistel, maar de veel grotere Zilverdistel (C. acdulis). Deze laatste komt bij
ons niet in het wild voor, maar wel als sierplant.
D e naam Carlina treffen we voor het eerst bij M . Lobelius (15 81) aan. D o d o 
naeus (1608) beroept zich ook op de sage van Karei de Grote. Volledigheids
halve volgen hieronder nog twee verklaringen. Men beweert dat de naam afkom
stig is van het Latijnse woord, caro: krabben of schrammen, omdat de plant,
vooral de bladeren, scherpe stekels bezit, waaraan men zich kan verwonden. D e
andere verklaring is, en deze vinden we bij dr. C.A.J.A. Oudemans opgete
kend: 'Carlina, Italiaansche naam van Carlina vulgaris, waarschijnlijk ten gevolge
van een wijziging in de uitspraak, afkomstig van Cardina, disteltje, verklein
woord van cardo, distel. D e juistheid dezer onderstelling wordt gesteund door
het feit, dat de Italianen hun vergrootenden vorm van Cardo "Cardone" toepas
sen op een der grootsten onder de distels, te weten den Artisjok (Cyndra cardünculus). D e mening dat de plant naar Karei den Groote genoemd zou zijn, wordt
niet gesteund.' Dus ook hier bij de verklaring van de Latijnse geslachtsnaam,
geen eenstemmigheid. D e soortnaam vulgaris wil zeggen gewoon, hetgeen slaat
op het algemeen voorkomen. In ons land komt de plant niet algemeen voor,

hoewel men haar niet met een kaarsje behoeft te zoeken. Een der oorzaken is
dat de Driedistel van kalkhoudende grond houdt. Men moet haar dus vooral
zoeken in de kalkrijke duinen en in het kalk- en lössdistrict van Zuid-Limburg.
D e naam Driedistel kreeg zij omdat de stengel in de regel drie bloemhoofdjes
draagt en de gehele plant als een distel stekelig getand is. In Noord-Limburg
heet zij Distel zonder meer. Botanisch gesproken is het geen plant die tot de
geslachtsgroep van de distel behoort, maar ze is er wel aan verwant. D e naaste
verwanten zijn de soorten van het geslacht Klis (Arctium). D e namen Goudendistel (Walcheren) en Gouddistel die we ook aantroffen, krijgen betekenis wan
neer we weten dat de kleur van de papierachtige bloemhoofdjes min of meer
goudglanzend is. Het papierachtige van de bloemhoofdjes was aanleiding voor
de bewoners van Walcheren haar de volksnaam van Papieren blommetje te ge
ven. In gedroogde toestand blijft deze goudgele kleur lang gehandhaafd, zodat
men haar vooral vroeger veel in de zogenaamde winterboeketten aantrof. In deze
boeketten kon men verder aantreffen: strobloemen, grassen, de Judaspenning
met haar vliezige vruchten, Immortellen en Rietsigaren. In de achttiende en negen
tiende eeuw was de Driedistel daarom ook het zinnebeeld van trouw en vriend
schap, omdat men haar onverwelkbaar beschouwde.
D e naam Everwortel, die we bij Fuchs aantreffen, zal wel geen echte Neder
landse volksnaam zijn, maar een vertaling van de oude Duitse naam EberwurzEr bestaat namelijk een sage die het volgende behelst: Wanneer de wilde zwijnen
(Evers) door het Bilsenkruid waren vergiftigd of zich ziek voelden, dan zochten
zij de wortels van deze plant op, om deze te verorberen. Hoogstwaarschijnlijk
slaat deze sage op de reeds genoemde Zilverdistel. In aansluiting daarop werden
deze planten 'Vanwege de vermeende geneeskrachtige werking' aan de troggen
van de varkens gehangen, als voorbehoedmiddel tegen ziekte der dieren. D e wor
tel werd vroeger als amulet tegen beten van slangen om de hals van de mens ge
hangen. In de Provence (Frankrijk) legde men de plant op de dorpel om zich
tegen toverij te behoeden. Men schreef de plant dan ook antidiabolische krachten
toe. Z o droeg men op Hemelvaartsdag, nadat zij tegelijk met andere planten in
de kerk was gewijd, haar in een bloementuil of kruidwis rond. Dit gebruik gaat
terug tot in de middeleeuwen toen de plant, vooral door de vrouwen, als een
wondermiddel beschouwd werd. Bij zonnig weer spreiden zich de glanzende om
windselblaadjes uit, terwijl bij ongunstig weer, regen en 's nachts de bloemen
zich sluiten of gesloten blijven. Dit al of niet openen of sluiten van de bloemen
berust, zoals de Weense botanicus E. Rathey vastgesteld heeft, op een hygroscopische werking van de omwindselblaadjes. Men kan dit zelf waarnemen door tegen
de blaadjes te ademen; ze buigen zich dan binnenwaarts. Dit is ook de reden dat
men de afgesneden planten thuis in een vaasje of pulletje zet, om ze dan als
weerprofeet te laten fungeren. Vandaar de oude benaming van Weerdistel.

Centauréa | Centauréa cyanus:

Korenbloem

D e naam Centauréa is afkomstig van de Griekse Centaur Chiron, zoon van Kronos en Philyra. Deze werd met het sap van een centaureasoort genezen van een
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wond, die hij kreeg toen Herkules hem met een giftige pijl geraakt had. Ander
zijds beweerde men dat deze Centaur een bekwame arts-kruidkundige was. D e
plantenaam Kentaurion treffen we reeds bij Hippokrates aan: bij Plinius als
Centaurion.
Iedereen kent de sierlijke en mooie Korenbloem van onze korenvelden, maar
niet iedereen weet dat deze thans kosmopolitische plant, geen inlandse is. Zij
heeft reeds heel vroeg de voedselgewassen uit Voor-Azië en Sicilië naar alle
windstreken gevolgd. Uit het bronzen tijdperk heeft men reeds bij de Zwitserse
paalwoningen de vruchten van dit onkruid kunnen aantonen. D e naam Koren
bloem brengt dus geen problemen wat de naamverklaring betreft met zich mee.
D e Latijnse soortnaam cyanus is afkomstig van het Griekse woord Kyaneos dat
donkerblauw beduidt en slaat op de kleur van de bloem, het kan ook zijn dat
cyanus is afgeleid van het eveneens Griekse woord kyanos: lazuursteen, een edel
steen met een diepblauwe kleur: Ook bekend - beter misschien - als Lapis lazuli.
D e Ouden kenden de plant ook als Cyanus en bij de 1'Obel treffen we de naam
aan van Cyanus vulgaris hetgeen wil zeggen, de algemeen voorkomende koren
bloem.
Naast de algemeen voorkomende naam van Korenbloem, komt in ons land
veelvuldig Roggebloem voor. Dit vanwege het feit dat zij het meest in de rogge
velden aangetroffen wordt. Deze laatste naam komen we reeds in de middel
eeuwen tegen. Volgens Uittien was vroeger de algemene naam Roggebloem, maar
deze werd door het uit Duitsland stammende Korenbloem meer en meer op de
achtergrond gedrongen.
Dat er vele volksnamen voorkomen, waarin men het woordje blauw aantreft
is niet te verwonderen, zoals Blauwbloem(en), Blauwkwastje en Blauwpluimen
naar de vorm van de bloem en Blauwe roggebloem in Noord Overijsel. Zelfs
alleen De Blauw kwam voor. D e naam Blauwbol (komt deze nog voor?) vraagt
een nadere verklaring, want bij Deventer spreekt men alleen van Bol. Volgens
Uittien betekent bol hier niets anders dan onkruid, dus een onkruid met een
blauwe bloemkleur. Dat deze opvatting juist is, kunnen we opmaken uit de volks
namen van een ander akkeronkruid met paarsrode bloemen, namelijk Bolderik
(Agrostémma githdgo). Vroeger een algemeen voorkomende plant tussen het ko-

ren, maar thans zeldzaam. Slaan we Heukels op dan komen we de volgende
namen tegen: Rode roggebloem, Bol, Bolbloemen, Bolder, Boldert en Bolle.
D e naam Tremse in Twente, Salland en het graafschap Zutphen en Tremske in
oostelijk Drente is volgens ons afkomstig van het noordwestelijk deel van Duits
land, waar de plant ook Tremse of Thréms genoemd wordt. Het is een zeer oude
benaming - reeds voorkomend in de vijftiende eeuw - die men in verband wil
brengen met het Middelduitse tremen, dat schitteren beduidt of met trims(z), dat
wil zeggen glans, en dat slaat dus op de opvallende en mooie bloemen tussen
het koren. D e naam Geuzenbloem kreeg de korenbloem indertijd, omdat blauw
de kleur der Geuzen was. Ook deze naam zal wel de vergetelheid zijn ingegaan.
Voor Zuid-Limburg staat genoteerd Keizerbloem; deze benaming is zonder meer
terug te voeren op Kaiserblume van het nabije Duitsland. Deze naam kreeg de
korenbloem omdat keizer Wilhelm i van Duitsland een grote verering had voor
deze bloem. Z o ontbrak, onder meer, op zijn verjaardag de bloem nooit op zijn
feestdis.
Dat de bevolking vaak goed en juist waarneemt, zouden we kunnen opmaken
uit de naam Steekneuzen op Voorne en Beierland. D e bloemen bezitten namelijk
de eigenschap dat de meeldraden prikkelbaar zijn: wanneer een bijetong of bijepoot de meeldraden aanraakt, trekken de helmdraden zich samen, gaan de helm
knoppen naar beneden en duwt de stijl een weinig van het stuifmeel uit het ko
kertje omhoog. Waarschijnlijk heeft eens iemand, toen hij aan de bloem wilde
ruiken, kennis gemaakt met dit mechanisme en werd hij in zijn neus 'geprikt'; zo
kunnen we althans de naam verklaren.
Z o werd deze mooie blauwe bloem, opvallend tussen het goudgele koren, van
wege deze kleur het symbool van trouw en bestendigheid. Kort en bondig drukt
Rüchert zich als volgt uit: 'Blauw Blüte, Bild der Treue.' Ook werd de koren
bloem gebruikt om er kransen van te vlechten en deze werden dan ter versiering
in het huis opgehangen. Volgens Tabernaemontanus (1588) was de vraag naar
korenbloemen zo groot geworden, dat men ertoe overging de plant in de tuin
te kweken. O m het plukken van de wilde plant door de kinderen tegen te gaan ze vertrapten te veel halmen - kregen zij te horen dat in de korenvelden boze
geesten huisden, die het op hen gemunt hadden; zo verbleef er ook de beruchte
angstaanjagende roggewolf. Bij het volk was zij een gewaardeerde bloem, het
geen blijkt uit het reeds oude gebruik om op Hemelvaartsdag haar in een kruid
wis op te nemen, om deze dan in de Rooms Katholieke kerk te laten wijden.
Uit de hoeveelheid zaden die de plant in de herfst voortbrengt kon de boer
nagaan of de prijs van het koren mee of tegen zou vallen. Dat vertelde men
elkaar oudtijds. Vroeger werden de bloemen vanwege de blauwe kleur verwerkt
in allerlei schoonheidsmiddeltjes. In de volksgeneeskunst werd de plant uitwen
dig gebruikt als wond- en oogmiddel, en inwendig bij water- en geelzucht. Het
gebruik als oogmiddel, ook indertijd bij de officiële geneeskunde (Flores Cyani),
was zeer verspreid. W e vinden voor Frankrijk de volgende volksnaam opgete
kend: Cassé-lunettes, hetgeen zoveel wil zeggen als 'Je kunt je bril wel weg
gooien of stukmaken, want je hebt hem na gebruik van deze plant bij oogziekten
niet meer nodig.' Dodonaeus geeft het volgende recept: "t Water van de koren
bloemen ghedistilleert gheneest de roodigheydt, pijne ende weedom der ooghen

Centaürium minus:
Duizendguldenkruid

73

als 't dickwijls daerin gedruypt wordt ende de oogen daermede gewasschen.'
Het is mogelijk dat de signatuurleer hier een rol gespeeld heeft, want een
plant met hemelsblauwe bloemen móét goed zijn voor oogziekten. In de officiële
geneeskunde werd ze gebruikt bij zwakke ogen: men moest dan de bloempjes
laten trekken in sneeuw of gedestilleerd water. Ook werd het treksel als
urineafdrijvend middel aangewend. Nauwelijks thuishorend in de volksgenees
kunde, maar meer te beschouwen als een soort bijgeloof is het volgende. Wanneer
men een neusbloeding had en men wilde deze stelpen, dan moest men een op
sacramentsdag met wortel en al uitgetrokken korenbloem slechts in de hand
houden totdat zij warm werd.
Dat een dergelijke bloem ook niet aan de aandacht der dichters is ontsnapt,
kunnen we constateren uit de vele verzen die in de loop der tijden zijn ontstaan.
Als voorbeeld een uit de veertiende eeuw:
God gruet di bloem, die staet in 't koern,
blau van verwen als lezure,
dat bistu, moeder uytvercoren
ende daer toe maghet pure:
help ons, hier in eerstrike
alsoe te leven ende te sterven,
dat wi dat schone hemelrike
nae deser ellende verwerven. Ave Maria
Door betere selectie van het zaaigoed wordt de korenbloem
een minder algemeen voorkomend graanonkruid.

Centaürium | Centaürium

minus:

langzamerhand

Duizendguldenkruid

Voor de verklaring van de Latijnse geslachtsnaam verwijzen we naar het artikel
over de Korenbloem (Centaurea). In de middeleeuwen ontstond de opvatting
dat Centaürium afkomstig was van centum: honderd, en aurum: goud; want een

plant die zulke geneeskrachtige eigenschappen bezat, moest wel honderd gulden
(goudstukken) waard zijn en om het geheel nog eens aan te dikken, ging men
spreken van duizend gulden en zo ontstond de naam Duizendguldenkruid, die de
volksnaam van Hondertguldencruyt (nog in 1 6 2 1 voorkomend bij Hondius) geheel heeft verdrongen. In Die Ortis Sanitatis van 1 5 1 4 heet de plant reeds Duisentgulden en in de Herbarius van 1484 Dusentgulden. Heel eigenaardig is dat
Dodonaeus (1608) noch Honderdguldenkruid
noch Duizendguldenkruid
opgeeft
als volksnaam. W e l vermeldt hij: ' D e Nederlanders heeten dit cruydt eughenlyck Santorie of Cleyne santorie: D e Hoogchduytschen Tausentgulden Kraut.'
D e naam Santorie is zonder meer een verbastering van Centaurium. Andere
verbasterde namen zijn Centaur ie, Centaur ik, Santory en Centaur is op Vlieland
en Terschelling. Volgens J. W . Jongens kwam in 1936 de naam Centraules nog
op Terschelling voor en hij voegt er aan toe: 'Werd vroeger algemeen gedroogd
en nu ook wel gebruikt als middel tegen koorts en als zweetmiddel bij verkoudheid. Het gold als een uitstekend vervangingsmiddel van pruimtabak en wordt
nog als zodanig door sommige Terschellinger vissers gebruikt.' In 1937 werd het
kruid, dat daar in de duinvalleien voorkomt, nog verzameld en naar alle delen
van ons land verkocht. Toen het als geneeskruid nog volop in de belangstelling
stond, werden andere planten - om aan de grote vraag te voldoen - geleverd.
Men gebruikte hiervoor het Wilgeroosje (Epilóbium angustifólia) en de Pekbloem (Silene arméria).
Omdat het als een uitstekend koortsmiddel bekend stond, is het niet verwonderlijk dat men namen als Koortsbloemen (Zeeuws-Vlaanderen) en Koortskruid
in Kennemerland tegenkomt. Het gebruik om koorts te verdrijven is al zeer oud.
Z o vinden we de plant bij Dioscorides beschreven als Febrifugia, dat is koortsverdrijver (febris: koorts, en fugare: verdrijven). In de twaalfde eeuw komen
we bij Hildegard von Bingen de naam Fibercrut (Koortskruid) tegen. Een
Franse volksnaam luidt thans nog Herbe a la fièvre.
D e naam Gal der aarde, ook Aardgal, bij Dodonaeus Eerdtgalle, naar de
bittere en galachtige smaak, is een vertaling van fel terrae, een naam die de R o meinen aan de plant gaven. Vooral de wortel is bitter van smaak. Het is een
der bitterste planten die we kennen. Dit bittere hebben de soorten van dit geslacht gemeen met de naaste verwanten de Gentianen. Dioscorides en Plinius
plaatsten ook reeds het Duizendguldenkruid in de buurt van de Gentianen. Zij
deden dit echter niet naar hun natuurlijke verwantschap, maar vanwege het feit
dat zij alle bitterstoffen bevatten en bitter smaakten. Gezien deze eigenschap was
het volgens de sympathie - en signatuurleer - geschikt om lever- en galkwalen te
genezen. Uiteraard werd de plant bij vele ziekten en kwalen voorgeschreven. Het
is niet doenlijk alle ziekten, kwalen en ongemakken op te sommen waartegen zij
werd gebruikt. Men gebruikte het water waarin het kruid als thee was getrokken om sproeten te verwijderen. Het was ook een der voorjaarsreinigende kruiden, die, zo redeneerde men, alle lichaamsvergiften die tijdens de winter in het
lichaam terechtgekomen en achtergebleven waren, verwijderden. Men nuttigde de
plant op velerlei manieren, zoals in soepen, op het brood en als groente. Ook
als middel om kippen die aan een of andere ziekte leden te genezen, kwam ze
in aanmerking. Men deed dan het kruid in het drinkwater. Men beweerde ook
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dat het Duizendguldenkruid anti-magische krachten bezat; daarom hing men het
in de stallen om de heksen te weren of te verdrijven. P. A . Matthiolus ( 1 5 0 1 - 7 7 )
gaf de raad de plant als haarbleekmiddel te gebruiken. Men moest dan het haar
wassen met water waaraan behalve loog ook Duizendguldenkruid toegevoegd
was.
D e Latijnse soortnaam minus beduidt kleine of kleiner. Er komen nog enkele
andere soorten van dit geslacht bij ons voor, maar deze werden door de bevol
king niet nader onderscheiden. Deze zijn het Fraai duizendguldenkruid (C. pulchéllum) en het Strandduizendguldenkruid (C. littordle).

Cerastium | Cerastium arvénse:

Akkerhoornbloem

Cerastium komt van het Griekse kerastes, dat gehoornd beduidt. Dit naar aan
leiding van de vruchtjes die als een hoorn - een weinig gekromd - uit de kelk
steken. D e Nederlandse soortnaam beduidt hetzelfde als de Latijnse, namelijk
akkerbewonende hoornbloem (arvénse: akkerbewonend). Men zou dus, naar
aanleiding van deze naam, verwachten dat ze op akkers veelvuldig zou voor
komen. Dit is echter bij ons niet het geval, want men treft de plant aan langs
dijken en wegen en tussen het gras op zandgrond.
Dit kleine plantje schijnt weinig of niet in de volksgeneeskunst gebruikt te
zijn, ook in de officiële geneeskunde vond het geen aanwending. W e vinden wel
de namen Akkerogetroost en Gemene Ogetroost en deze namen zouden dan kun
nen wijzen op het gebruik bij oogkwalen. Dat het bij hartkwalen gebruikt zou
kunnen zijn, kan men opmaken uit de naam die de plant draagt bij Tabernaemontanus ( 1 5 8 8 ) : Herzrösleingrass.
D e naam Pispotjes in Salland, Zuid-Limburg, Zuid-Holland en op de OostVeluwe aan de plant gegeven, duidt op de vorm van de bloem, evenals dit het
geval is met de naam Witte klokjes (Zeeuws-Vlaanderen). D e naam Kleine
witte ginoffelen schijnt niet meer voor te komen. Ook hier is de vorm van de
bloem naamgevend geweest, want ginoffel of genoffel is een oude benaming voor
de anjelier.

Chelidonium | Cbelidónium mdjus: Stinkende gouwe
Met de Gouwe van 't gelijcken/
Daer de swaeluen aldereerst
Hebben doen de cracht van blijcken/
En noch bruycken aldermeest.
P. Hondius ( 1 6 2 1 ) .
D e verklaring van de Latijnse geslachtsnaam is ook bij Chelidonium niet eens
luidend. Laten we beginnen met de meest waarschijnlijke: Bij Dioscorides
heet de plant Chelidonion, hetgeen zwaluwkruid beduidt, omdat de groei en bloei
samenviel met de terugkomst van deze vogel, of omdat ze bij diens vertrek naar
warmere streken ging verwelken. O o k beweren Dioscorides en Plinius dat het
gele sap door de zwaluwen aan hun blinde jongen werd gegeven om deze weer
ziende te maken. In het Middelnederlands was de omschrijving van de plant
als volgt: 'Swaluwencruit, Celidonia is een cruut dat saffranighe (saffraankleurige) blommen heeft ende dye is alsoo ghenoemt om dyes wille dattet in den
tyden als dye zwaluwen eerst comen soo beghintze te bloyen, ende vele luden
heytet zwaluwencruut ofte dye ghaven des hemels.' Dodonaeus geeft eveneens
deze uitleg, maar voegt eraan toe: 'hetwelck nochtans een ydele en valsche meyninghe is. Volgens de alchimisten die het kruid, vanwege het goudkleurige sap, bij
hun experimenten om goud te maken gebruikten, is Chelidonium een verbaste
ring van 'coeli donum', hemelse gave, want coelum betekent hemel, en donum gave.
D e Latijnse soortnaam majus beduidt groot en diende als tegenstelling tot
Chelidonium minus waarmede vroeger het Speenkruid aangeduid werd. D e Ne
derlandse naam is niet moeilijk te verklaren, wanneer men weet dat de plant
onaangenaam riekt en gouwe: goud, slaat op het goudgele sap dat bij verwon
ding of doorbreken van de plant naar buiten treedt. Behalve deze naam komen
we namen tegen als Gele gou, Goude, Goudkruid, Goudwortel, Gouw, Gouwortel, Stjonkende Gouwe, Vergou, en tot slot bij Dodonaeus Groote Gouwe. Ver
basteringen van Chelidonium komen voor als Celedon, Celiadone en in Friesland
tot Seldoanje.
D e namen Zwaluwenkruid en Zwaluwkruid behoeven geen nadere verklaring,
gezien het vermelde bij de verklaring van de geslachtsnaam Chelidonium. D e
namen Wratte(n)kruid en Wrattekroet in Noord- en Zuid-Limburg kreeg de plant
omdat van het sap een middeltje gemaakt werd om wratten te verwijderen. In
Engeland was een der volksnamen Killwart: Wrattendoder, in Duitsland Warzekrut en in Frankrijk sprak men van Herbe aux verrues. Men vertelde elkaar dat
het een zeer goede werking bezat, wanneer men de wratten bij afnemende maan
met het sap bestreek.
In de apotheek was zij bekend als Herba et Radix Chelidonii. Hieruit blijkt
dat zowel de bladeren als de wortel werden gebruikt. In 'Den grooten Herbarius'
van 1 5 1 4 komen we de Stinkende gouwe tegen als Scelwortele, dat terug te voe
ren is op de vroeg middeleeuwse naam van Scellewurtz- Oude benamingen bij
ons waren Schellekenskruid, Schelkruid, Schellekruid en Schelwortel, deze zijn
'overgenomen' of vertaald uit het Duits; daar zijn de volksnamen: Schellwurz,
Schellkraut en Schöllkraut, en vanzelfsprekend met de nodige gewestelijke en
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dialectische vormen. Men veronderstelt dat deze namen ontstaan zijn uit de
Grieks-Latijnse naam chelidónium. Anderen beweren dat deze Duitse benamin
gen zijn ontstaan uit het Oudhoogduitse sceljan: afschillen of ontschorsen. D e
plant stond namelijk bekend als een uitstekend middel bij oogziekten en wel in
het bijzonder bij staar, om de vlekken op de ogen, zoals dit heette, te verwijde
ren. Dit middel is wel zeer oud; in de middeleeuwen schreef men dat het sap
goed was om 'scelle of vlecke' weg te nemen of, zoals Dodonaeus zich uitdrukt:
'Goet om de schelle en lickteekenen die op den appel vander ooghen groeven,
wech te nemen/ ende 't ghesichte te verscherpen.' Zelfs de grote Boerhaave zei
dat het geacht wordt de vlekken van de ogen te kunnen nemen. Gezien het bo
venstaande worden ons de volksnamen Ogenklaar en Ogenkloar op vele plaatsen
in ons land duidelijk. Z o deelt van Hall in 1854 mede: 'hier en daar nog ge
bruikt, om vlekjes op het doorschijnende hoornvlies van het oog weg te nemen'.
W e willen hier nog attenderen op het gezegde ' D e schellen vallen hem van de
ogen', dat is wanneer iemand de zaken weer duidelijk voor ogen staan. Dit
vinden we ook in de bijbel en wel in de Handelingen 9 : 1 8 : 'En terstond vielen
hem als schubben van de ogen en hij kon weer zien.' N o g beter vindt men dit in
de oude vertaling opgetekend: 'En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als
schellen hij werd terstond wederom ziende'.
Het kruid werd als een soort panacee beschouwd. Het voorkomen in hagen,
heggen en kreupelhout zou erop kunnen wijzen dat de plant wellicht eertijds door
de mens ook in zijn hof gekweekt werd en van daaruit meer en meer is 'verwil
derd'. Dat zij grote bekendheid genoot is wel duidelijk, want niet minder dan de
grote Albrecht Dürer heeft haar in 1526 afgebeeld. In de officiële geneeskunde
was de Stinkende gouwe geen onbekende. In de apotheek stond zij ook ingeschre
ven bij Extractum en Tinctura Chelidonii. In het bijgeloof heeft de Stinkende
gouwe slechts een bescheiden rol gespeeld. Z o lezen we, dat wie de plant en
het hart van een mol bij zich draagt, zich zal redden uit allerlei slechte zaken
en gedingen. O o k nog dit: legt men haar op het hoofd van een zieke dan kon
men te weten komen of de patiënt zou sterven of in leven zou blijven. Want
ging hij zingen, en wel luid, dan was zijn lot beslist. O o k maakte men er een
soort toverzalf van, om behekste kinderen en bezetenen te onttoveren.
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Chenopódium ] Chenopódium album: Melganzevoet
Dit geslacht heeft de naam Chenopódium te danken aan het feit dat de bladeren
(van de meeste soorten!) gelijkenis vertonen met de poten van ganzen, afgeleid
van het Griekse chen: gans en podos: voet. Een oude Latijnse benaming Pes anserinum, wil hetzelfde uitdrukken, want pes: voet, en anserinum komt van anser: gans. Van de verscheidene soorten van dit geslacht die in ons land voor
komen is deze wel de meest algemene. D e naam Melde die we in verscheidene
dialectische of gewestelijke vormen tegenkomen, heeft waarschijnlijk iets te ma
ken met meel, omdat de bladeren er als met meel bestoven uitzien. Boven
genoemde soort is dus een plant met ganzevoetachtige bladeren, die een als met
meel bestoven aanzien heeft. D e volgende namen komen onder meer voor Mei,
Melt, Witte mei en Witte melde. In 1 5 1 4 komen we haar tegen als Milde.
D e oorsprong van het woord zal wel liggen in mei: malen, en het daaruit ont
stane meel sloeg dan op het als met meel bestoven blad. Aan dr. J. de Vries
ontlenen we het volgende: 'Melde, vergelijk Oudhoogduits melda, malta, muolta,
Oudengels melde, een plantnaam die naar de kleur der bladeren schijnt genoemd
te zijn, indien wij tenminste het woord meel in verband mogen brengen.' Men
denkt ook aan een verbastering van het oude Duitse woord Molte, dat stof of
mout beduidt, vanwege het stof of meel op de bladeren. Z o noemt L. Fuchs de
plant Wild Molten in zijn Duitse uitgave van 1543.
Namen die we in de Achterhoek van Overijsel tegenkomen, luiden: Luismelde,
Luizemel, Luzemelde, Luzemelle of Luzemilte.
D e verklaring ligt in het feit dat de bevolking in de vorm van het zaad een
luis meende te zien. In het nabije Duitse grensgebied noemt men haar Luusmell.
Wanneer de groenten duur waren of de oogst was tegengevallen, at men deze,
algemeen op bouw- en moesland en langs de wegen voorkomende, plant als spi
nazie. D e zaden werden als grutten gegeten. Dat zij reeds heel vroeg als voedsel
plant gebruikt werd, valt op te maken uit de gevonden zaden bij paalwoningen in
Zwitserland. Door het vee werd zij eveneens niet versmaad. D e Latijnse soort
naam album (alba: wit) duidt op de witachtige bladeren.

Chrysanthemum | Chrysanthemum

leucdnthemum:

Margriet

D e Latijnse geslachtsnaam Chrysanthemum beduidt goudbloem en is afgeleid
van de Griekse woorden chrysos: goud en anthemon: bloem. Daar bij verschei
dene soorten van dit geslacht de gehele bloem goudgeel is, gold deze naam voor
het gehele geslacht. Dioscorides beschreef eveneens een soort van dit geslacht en
hij bedoelde daarmede waarschijnlijk de Gekroonde ganzebloem (C. corondrium).
Die soort is bij ons niet inheems, maar komt uit Zuid-Europa; gekweekt komt
zij wel in onze tuinen voor, vaak met gevulde bloemen. Het is niet uitgesloten
dat hij op het oog had de ook bij ons in het wild voorkomende Gele ganzebloem
(C. ségetum). Merkwaardig is dat voor Zuid-Limburg de naam Goldsblome, en
voor oostelijk Brabant Goudbloem genoteerd staat. Dit is hoogstwaarschijnlijk
een vergissing, want voor de gele ganzebloem staat in dezelfde streken de naam
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Goud(s)bloem genoteerd. D e soortnaam leucanthemum wil zeggen witte bloem,
en is afkomstig van het Griekse leukos: wit, en anthemon: bloem. Dit witte
slaat alleen op de grote, witte lint- of straalbloemen, want het hartje is geel.
Dat een dergelijke opvallende en grote plant verscheidene volksnamen bezit
is niet verwonderlijk. D e naam Margriet komt van het Latijnse Margarita dat
parel beduidt. Een naam die voor zich zelf spreekt voor degene die de plant
tussen het gras ziet pralen. Voor Voorne en Beierland vinden we de naam
Paarlemoentjes genoteerd, en dat staat waarschijnlijk met parel in verband. Toen
in 1907 het Woordenboek der Nederlandsche volksnamen van planten verscheen,
was deze naam nog in omloop.
Dat de gelijkenis, wat bouw van de bloem aangaat, met het Madeliefje is
opgevallen komt tot uiting in namen als Grote madelief en Grote Meizoentjes. Z o
spreekt men ook van Dubbele Madelief in Zuid-Holland en in de Betuwe van
Dubbele Meizoen. Bij Dodonaeus komt men de naam Groote Madelieven reeds
tegen, en bij Fuchs heet de plant eveneens zo, maar hij geeft haar de weten
schappelijke naam van Bellis major (Bellis: madeliefje, en major: groot). Van
wege het groeien langs dijken spreekt men op Voorne en Beierland van Dubbele
dijkbloem.
D e naam Witte ganzebloem kreeg de margriet omdat zij in het grasland
bloeide, wanneer de jonge ganzen de wei werden ingestuurd. Z o sprak men,
vanwege het in de weiden groeien, op Zuid-Beveland van Weiblommetje
en
Grote Koeienweitjes. D e naam Kersouwen, opgetekend zonder nadere aandui
ding, is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van Belgisch Vlaanderen en min of meer
verbasterd. In dat gebied heet de plant Groot Kasseiken, Kassouwtje, Kassouwe,
Kersoude en ook Kersouwe. Zie over deze namen verder bij Bellis perennis:
Madeliefje.
Omdat de hoofdbloei omstreeks 24 juni (Sint Jan) viel, ontstonden, zoals bij
meerdere planten het geval is, namen als Sint Jansbloem, ]ansbloem, en Jobannesbloem. Dat deze namen reeds vroeg in omloop waren, kunnen we opmaken
uit de naam Sint Johannesbloem, die we in 1485 reeds geboekstaafd vinden.
Hiermede staat in verband de voor de Veluwezoom genoteerde naam van Kransbloem. Het slaat op het gebruik om van de plant kransen te vlechten. Wanneer

de kransen klaar waren werden deze op 24 juni op de daken geworpen om huis
en stal tegen bliksem en brand te beschermen.
D e naam van Grote kamille, op Voorne en Beierland wijst op de gelijkenis
met de veel kleinere kamille; in hetzelfde gebied ging men zelfs gemakshalve
spreken van Kamille zonder meer. Deze laatste naam treffen we ook aan in
Zeeuws-Vlaanderen en in de omgeving van Ruurlo, waar zij ook Kamil werd
genoemd. D e naam Roomse kamille, die opgegeven wordt voor Zuid-Holland,
Achterhoek, Noord-Overijsel en Zuid-Beveland, zal er wel op berusten dat men
wel zag dat het geen echte kamillesoort was, en dat de bevolking dit 'vreemde'
omzette als van elders afkomstig. Het is met meerdere plantenamen het geval
geweest, dat er bijvoorbeeld de naam van een ver land aan toe werd gevoegd,
zoals Spaanse en in dit geval Roomse. Het heeft dus niets met Rome of de
Roomse kerk te maken.
D e grote witte bloem met een geel hartje in het midden gaf reeds vroeg aanleiding dit geheel met een oog van een dier te vergelijken en zo ontstonden namen als Kalfsogen, Kalveroog, Kalverogen, Koeie(n)oog en Osseoog. Dergelijke
namen komen in andere landen eveneens voor en hebben dus een grote verspreiding gehad.
Frankrijk
Engeland
Duitsland
Italië

Oeil de boeuf
Great oxeye
Ochsenauge
Occhio di bove

D e naam moet wel van zeer oude oorsprong zijn, want in het Middelhoogduits
treft men reeds aan Kuhtill, hetgeen hetzelfde Koeieoog beduidt. O p Zuid-Beveland sprak men van Paaroge en dit is hoogstwaarschijnlijk een overgenomen
naam uit Belgisch-Vlaanderen, waar de plant Paardenogen of Peerdsogen genoemd wordt. D e naam Paarde(n)bloem zal hiermede wel in verband staan.
Deze naam komt men ook tegen in dezelfde contreien en wel op Zuid-Beveland,
Zeeuws-Vlaanderen en westelijk Brabant, en in Belgisch-Vlaanderen als Peerdsblomme. D e volksmond veranderde de naam zonder meer in Paardebloem, zonder wellicht nog aan het 'oog' te denken. In het Sallandse komt de volksnaam
Pannekoekenbloem voor. Men zag hier in de witte straalbloemen de pan, in het
gele hartje de pannekoek!
D e namen Wambuisknopen
(Achterhoek) en Wammesknopen
(Veluwezoom)
slaan op de overeenkomst die de bevolking zag tussen het gele hartje en de
grote knopen van een wambuis, eertijds de bovenkleding van een man. D e plant
stond als orakelbloem in groot aanzien. Het stelselmatig uittrekken van de witte
lintbloempjes was namelijk bepalend voor het toekomstig lot van degene die ze
uittrok, onder het uitspreken van hemel, vagevuur en hel. D e laatste lintbloem
bepaalde de verdere levensloop. Als liefdesorakel - hij bemint mij, hij bemint
mij niet - werd het overal gebruikt. Slaat men Goethe's Faust op, dan weet
men dat ook Gretchen in de tuinscène de witte lintbloempjes uittrok en bij de
laatste zeer gelukkig uitriep: 'Er liebt mich.' Een dergelijk spelletje, echter
niet met de lintbloemen maar met de gele buisbloempjes, waarvan één bloem er
vijfhonderd kan bevatten, was het volgende. Men plukte het gele hartje uit elkaar en wierp dan de buisbloempjes in de lucht en zo veel men met de hand-
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palm kon opvangen, zo veel kinderen zou men krijgen of aantallen van tien jaar
zou men leven.
In de volksgeneeskunde heeft de Margriet nauwelijks een rol gespeeld. D e
plant werd als thee getrokken om gebruikt te worden bij keelontstekingen. Een
essence van de plant werd aangewend bij neusbloedingen en verwondingen.
Tot slot een oud verhaaltje: een margriet geplukt op Goede Vrijdag moest
men in een doosje doen, want deze zou dan na jaar en dag, in een zwarte worm
veranderen. W i e nu later het doosje zou openen, moest dit zeer voorzichtig doen,
want wanneer de worm de mens het eerste zou zien, dan was deze gedoemd
hetzelfde jaar nog te sterven. Maar was de mens de gelukkige om de worm het
eerst te zien, dan veranderde deze in een kabouter. Het is ons nog niet mogen
gelukken, de achtergrond te weten te komen. D e meeste sagen, legenden en der
gelijke verhaaltjes hebben meestal een of andere achtergrond.
Chrysanthemum ségetum - Gele ganzebloem. Deze thans minder algemeen op
zandig bouwland voorkomende plant is van oorsprong geen inheemse. Haar na
tuurlijke groeiplaats is West-Azië, Zuid-Europa en het Middellandse Zeegebied.
Z e is als een echte kultuurgeleidster te beschouwen en op deze manier met de
voedselgewassen naar het noorden getrokken. Eertijds was ze een plaag op aller
lei akkers, maar door betere reiniging van het zaaigoed is ze sterk teruggedron
gen. Het feit dat deze indringster een lastig te bestrijden onkruid was, maakte dat
zij in Duitsland de naam kreeg van Gelbe Wucherblume: gele woekerbloem, ook
wel Böse Blume: slechte of kwade bloem, in Frankrijk sprak men van de zorg
der korenvelden - Souci des blés. D e overwoekering van de bouwgrond kon zo
groot zijn, dat vroeger door de overheid verordeningen uitgevaardigd werden en
alle beschikbare mannen opgeroepen werden om het onkruid te helpen beteugelen
of te bestrijden. Als beloning werd de helpers een feestmaaltijd aangeboden en
in de herberg maakte men tenslotte een dansje.
In bepaalde streken werden eensluidende bepalingen uitgevaardigd, maar men
liet het hierbij niet. D o o r ambtenaren werd nog nagegaan of de boeren hun ver
plichting om de planten tegen de bloeitijd te vernietigen, wel waren nagekomen.
Voor elk exemplaar dat de overheidsdienaar nog vond, moest de boer een boete
betalen. D e uitgetrokken planten werden in een diep gegraven gat geworpen. D e
vernietiging moest wel radicaal geschieden, want een plant met nog in de knop
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zittende bloemen, gaf toch nog kiembaar zaad. (Zou het niet spoedig verwelken
in verband kunnen staan met de volksnamen van Strobloem in Waterland en het
Utrechtse, en Strobloum in het Groningse?). Een dergelijke verordening bestond
reeds in Engeland in de veertiende eeuw. D e plant heette daar toen Gold. D e
verordening luidde 'Quandam herbam vocatam gold' (een zekere plant die Gold
genoemd werd).
D e plant stond bij ons ook niet hoog aangeschreven en de namen die daarop
volgens ons zouden slaan, waren vroeger Vogelaar, Gele Vokelaar, Gele Vonkelaar, Vokelaar, Vonkelaar en bij Dodonaeus Vokelaer. A l deze namen staan
vermeld bij Heukels. Niet bij Heukels vermeld: Woekelaar, een naam die we
onder het hoofd Ganzebloeme aantreffen in de 'Waare Oeffening der Planten' van
Abraham Munting van 1682. Dit Woekelaar staat in verband met het woekeren
op de akkers. Z o moeten de vorige namen dus alle afkomstig zijn van Woekelaar.
D e naam Woekelaar schijnt niet lang onder de bevolking geleefd te hebben, ge
zien de vele volksnamen verbonden met Vokelaar. In 1682 verscheen van de
hand van P. Nijlandt 'Herbarius of Kruydt-boeck' waarin de plant beschreven
wordt als Vokelaer. D e soortnaam segetum duidt op het tussen het graan groeien,
van het Latijnse seges: graanveld.
Natuurlijk werd een plant met gele bloemen, in overeenstemming met de
signatuurleer, gebruikt bij geelzucht. D e bloemen met was en olie vermengd ge
nazen alle gezwellen en zweren. Een recept uit de zeventiende eeuw bij geel
zucht luidt als volgt: 'Neemt van de bloemen met het zaet een vierendeelloots/
ende geeft het met Wijn in.' Volgens Dodonaeus, die Dioscorides aanhaalt, wer
den de bladeren en de stelen indertijd in spijs en salade verwerkt.

Cichórium | Cichórium intybus: Wilde cichorei
D e naam Cichórium is afgeleid van de Griekse woorden kio: ik ga, en chorion:
veld, en wil zeggen dat Cichórium niet op de akker of het veld groeit, maar aan
de rand ervan of langs de weg. D e plant heette bij de Oude Grieken, en wel bij
Theophrastus en Dioscorides, Kichorion en, bij Horatius, Kichore. Zij en haar
naaste verwant de Andijvie (C. endivia) werden reeds door de Grieken en R o 
meinen als groente gegeten. D e kultuurvorm van de Wilde cichorei kennen we
als Witlof of Brussels lof. Deze gekweekte vorm heeft een grotere en dikkere
wortel en bredere bladeren dan de in het wild voorkomende soort.
Om het witgele lof te verkrijgen moet de plant in het donker gekweekt wor
den, zodat de spruiten niet onder invloed van het zonlicht komen. Men doet dit
in broeikassen of warenhuizen, waar de plant onder een laagje aarde gestopt
wordt. Dodonaeus schreef: 'In September oft October wordt de plant van de
hoveniers met savel oft aerde bedeckt, nae dat de bladeren eerst boven toe ghebonden zijn; daer door worden die bladeren heel sneeuwwit ende worden in de
wintersche maenden met olie en azijn ghegeten, ghelijck men doet met veel an
dere salaetcruyden.'
In de zeventiende eeuw was dus het witlof reeds zo in trek dat Dodonaeus het
nodig vond om de kweekmethode mede te delen. Het algemeen gebruik van wit-
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lof in ons land heeft zich pas de laatste vijftig jaar voltrokken. In de eerste tijd
voerden wij de groente uit België in, vandaar dat zij spoedig de naam van Brus
sels lof kreeg. Z o spreekt men op Walcheren van Brusselse kooltjes, hetgeen ver
warrend werkt, want wat wij in het algemeen Brusselse kooltjes noemen, is een
heel andere soort groente, namelijk een koolsoort. Een juiste lijn te trekken tus
sen de benamingen van de wilde en de gekweekte cichorei is moeilijk, reden
waarom we dan ook geen onderscheid zullen maken.
D e naam Cichorei was uiteraard onderhevig aan verbastering en het verbaast
ons niet dat men deze naam ging uitspreken als Suikerij, hoewel de plant niets
met suiker te maken heeft. Ja, de wortel smaakt zelfs bitter. Het is zuiver een
klankverbastering. Deze naam is op vele plaatsen in ons land in gebruik, met de
nodige dialectische en gewestelijke vormen, zoals Soekerij, Sokerij, Sokkerai(e),
Sokkerei, Succoreye, Suikerijlof, Sükerei, Sükerei, Sükereiwoartel, Tsukerei en
Brusselse suikerij in Zuid-Limburg. Deze verbasterde namen zijn niet van de
laatste tijd, want dergelijke namen komen we onder Succoreie in 1 5 1 4 tegen en
als Zukorey in ca. 1300.
D e naam Molsla op Walcheren, Tholen, in Oost-Drente, Noord-Overijsel en
Zuid-Holland aan de plant gegeven, slaat op het verbleekte blad dat eveneens
gegeten werd. Zie voor Molsla ook bij Taraxacum: Paardebloem.
D e namen Bittere pee, Bitterpeen, Bitterij en Bittere-peeënsla slaan op de bit
ter smakende verdikte wortel. Deze wortel werd onder meer in Middelburg een
eeuw geleden nog gegeten, aangemaakt met azijn, stroop of suiker. D e wortel
werd en wordt nog als een best voer voor de varkens beschouwd. Hierop wijzen
de volksnamen Zwijnensalade en Zwijnensla. D e naam Korenbloem op Overflakkee aan de plant gegeven, duidt alleen op de overeenkomst met de echte
korenbloem, beide bezitten blauwe bloemen.
D e naam Duitse koffie - nog in gebruik? - heeft de volgende geschiedenis:
Vanwege de hoge prijs van koffie zocht men naar een vervangingsmiddel. Z o von
den in 1775 twee Franse artsen, Harpong en Brunon te Sessinez, de geroosterde
en gemalen wortel geschikt om als surrogaat voor koffie te kunnen dienen. Van
wege het Continentale stelsel, in het Napoleontische tijdperk, kreeg deze pee
koffie, zo noemde men hem, grote bekendheit, want import van echte koffie was

niet mogelijk. Thans is dit surrogaat op zijn retour, en de gemalen wortel werd
tot voor kort nog slechts gebruikt in de zogenaamde koffiestroop. W e vinden ver
der nog vermeld dat een majoor von Heine uit Brunswijk in 1770 een patent liet
registreren om eveneens uit de wortel een vervangingsmiddel voor koffie te verkrij
gen. O m dezelfde reden, het afvloeien van geld voor de aankoop van koffie naar
het buitenland tegen te gaan, verklaarde Frederik de Grote ( 1 7 1 2 - 8 6 ) de handel
in koffie tot staatsmonopolie en bevorderde daardoor de aanplant van cichorei.
Uit deze laatste verordening zal dus de naam Duitse koffie wel ontstaan kunnen
zijn. W e willen hier dr. H. Uittien (1946) aan het woord laten omtrent het ge
bruik van de cichorei als vervanger van koffie: 'Dat was een verdriet voor de
menschen! Z e spraken dan ook van Chagrin inplaats van Cichorei. Ik heb een
ouden man gekend, die zelfs zoover ging, dat hij van een pakje Sjacherijn of een
pakje Verdriet sprak.' In Walcheren maken ze het zich ook gemakkelijk: daat
noemen ze de plant Hupaardje. Mevr. Heukels-de Kruyff zegt dat men van het
Paardje sprak, omdat de grootste cichoreifabriek een paardje als merk had. D e
herkomst van zulke namen moet men door een toeval op het spoor komen.
D e naam Hemelsleutel, reeds in 1 5 1 4 als Hemelslotel, Hemelslotele in de Ortis
Sanitatis opgenomen, is te verklaren omdat men geloofde dat een plant met
zulke prachtige hemelsblauwe bloemen uit de hemel gevallen moest zijn. O o k
vertelde men elkaar dat Petrus eens zijn sleutels op de aarde had laten vallen.
Toen de engelen de sleutels terughaalden, groeide op de plaats waar de sleutels
de grond geraakt hadden, de Cichorei.
Omtrent de namen Wegenwachter, Wegwarte, Wegenwaarte en Verwenste juf
fer zijn vele sagen in omloop; ook in andere landen. Het gaat in de regel om een
meisje dat haar verloofde ontrouw werd en tot lering - veranderd geworden in
deze plant - en als voorbeeld voor alle ontrouwe meisjes, tot in eeuwigheid langs
de weg moest wachten. D e Wolf f vertelde het z o :
Daar wacht het bleeke jufferüjn
Den dag van den donkeren nacht alleen
op haar hartelief aan den wege,
Wegewachter,
wegewachter!
Zij spreekt: zelfs wen ik hier wortel sla
Rn wachten moet tot den jongsten dag,
Ik wachte op hem aan den wegen,
Wegewachter,
wegewachter!
De zomer komt en de zomer gaat
De herfstwind over de heide waait,
Het bloemlijn wacht aan den wege,
Wegewachter,
wegewachter!
Er bestaat ook nog een gedichtje met dezelfde strekking van Hans Vitter uit
1 4 1 1 . D e naam Wegewachter heeft dus wel zeer oude papieren. Vroeger was het
kruid dan ook het symbool van de trouwe liefde.

D e Latijnse soortnaam intybus wil men verklaren vanuit de Latijnse woorden
in: in, en tubus: buis of koker, vanwege de holle stengel. In oude handschriften
komt men inderdaad de plant als lntuba tegen, anderzijds wil men de naam ver
klaren als zijnde afkomstig van het Griekse entomos, dat ingesneden beduidt en
betrekking zou hebben op de ingesneden bladeren. In de loop der tijden heeft de
Cichorei vele Latijnse benamingen gehad. In de Capitulare de villis (ca. 795)
treft men haar aan onder Solsequium. Dit komt van solem sequi: de zon volgen,
omdat zolang de bloem geopend is zij naar de zon gericht staat. Bij Konrad von
Megenberg (1309-74) heet de plant dan ook Sonnewende. Een naam die we in de
middeleeuwen ook tegenkomen en die eveneens duidt op het naar de zonzijde
gewend zijn van de bloemen, is Sponsa solis, hetgeen wil zeggen zonnekruid.
Beide Latijnse namen worden door von Megenberg genoemd in zijn Buch der
Natur. Een en ander slaat op de lichtgevoeligheid van de bloemen, want bij
donker of regenachtig weer sluiten zich de bloemen of ze blijven gesloten. Een
andere middeleeuwse naam die we tegenkomen is die van Custos viarum, het
geen vertaald luidt Wegewachter.
In de volksgeneeskunst werd de wortel als maagmiddel aangewend. Dit ge
bruik gaat terug tot de Ouden, die de wilde plant met azijn gemengd aten, omdat
het goed voor de maag zou zijn. Het sap werd aangewend bij lever- en milt
kwalen, ook werkte het probaat als de galwerking niet in orde was. Tegen hoofd
pijn, nierstenen en bij 'duyster gesicht, vlecken op de Oogen en roode ontsteken
Oogen: wast de oogen dickwijls met water van cichoreybloemen gedistilleert.'
In 1682 vertelt P. Nylandt dat het kruid in de moeshoven wordt aangetroffen.
Waarom de plant in de hoven werd aangeplant lezen we bij Jacob Cats in zijn
Houwelich:
Hier raad ick onse vrou haer wel te willen pynen,
Te maken van het huys gemeene medicynen
Te queecken in den hof: Tym, Botris, Alsem Ruyt,
Endivy, Cichorei en ander heylsaem kruyt.
Magische krachten werden de plant eveneens toegeschreven, want, indien men
iemand buiten zijn weten en gedurende zijn slaap met boeien bindt, zo vallen
deze vanzelf los, mits de slapende cichoreiwortel bij zich draagt. Verbreid was
oudtijds ook het bijgeloof, dat iemand zich onzichtbaar kon maken. Hij moest
dan op Sint Jacob (25 juli) met een goudstuk de wortel van een cichoreiplant uit
graven, die met witte bloemen bloeide. Voorwaar een lastige opgave.
Vroeger gold het als een wonder dat de blauwe bloemen in een mierenhoop
gestoken, in rode bloemen veranderden. W e weten thans dat dit veroorzaakt
wordt doordat het mierenzuur de kleurverandering teweegbrengt. Maar H. Bock
schreef in 1546 'als solten die blumen ob den ameissen erschrecken und also in
blutfarb verkert werden.'
In het Germanisch Nationalmuseum te Nürnberg hangt een paneel (uit 1487)
van de schilder genaamd de 'Meister des Augustineraltars,' voorstellende het
martelaarschap van de heilige Sebastiaan, waarop de plant goed herkenbaat
voorkomt.

Cicüta j Cicüta virósa: Waterscheerling
Omtrent de afleiding van Cicuta doen we het best de verklaring van dr.
C. A . J. A . Oudemans te geven: ' D e naam hangt samen met kuoo, waarin het
begrip "hol zijn" ligt opgesloten. Niet alleen toch de stengel en zijn takken, maar
zelfs de knolvormige wortelstok of stengelvoet bestaat uit eene reeks van luchthoudende kamertjes. Men vindt in Latijnse woordenboeken voor Cicuta behalve
andere woorden ook "Rietpijp" opgetekend, met vermelding dat zulke pijpen
ook uit den stengel der Waterscheerling gesneden wordt.'
D e Oudromeinse naam Cicuta slaat niet op onze plant, maar op de Gevlekte
scheerling (Cónium maculatum). D e soortnaam virosa duidt op de zeer giftige
eigenschap van de plant, en is afkomstig van het Latijnse virus: gif. Voor de ver
klaring van de naam scheerling verwijzen we naar hetgeen hieromtrent wordt
medegedeeld van de Gevlekte scheerling. Deze twee planten, behorende tot de
familie der Schermbloemigen worden door de bevolking slecht van elkaar onder
scheiden; daar zal de in een scherm geplaatste bloeiwijze en witte bloemkroon
toe bijgedragen hebben. Z o is het ook gesteld met namen als Dolle kervel (op
vele plaatsen in ons land), Dolle waterkervel en Wilde kervel. Men wist wel
degelijk het verschil, want men voegde er Dolle en Wilde aan toe. Het dolle
duidt uitdrukkelijk op de giftige eigenschap. Deze eigenschap vindt men even
eens terug in Dolwortel, zoals hij in Noord-Overijsel en Friesland genoemd
wordt. D e gelijkenis met soorten van het geslacht Watereppe (Sium) deed bij de
niet-botanicus namen ontstaan als Kleine Watereppe en Tweede watereppe. Het
geen de verwarring nog meer in de hand werkte. Deze namen komen waar
schijnlijk niet meer voor. Gelukkig maar, want er bestaat een 'officiële' Kleine
watereppe (Sium erectum).
D e oorsprong van de voor Friesland genoteerde naam Stinkwortel, zal wel te
zoeken zijn bij Tabernaemontanus (1583) die hem Cicüta foétida: Stinkende wor
tel, noemde. Deze soortnaam werd door Linnaeus, toen hij zijn systeem opzette,
niet overgenomen, maar vervangen door virosa, de tegenwoordige wetenschap
pelijke soortnaam.
D e naam Pompen in het Land van Hulst heeft waarschijnlijk te maken met
de dikke pijpachtige holle stengels, die op pompbuizen gelijken. D e namen
Pompom, Pompon, Pompkebloumen en Pompwortel in Groningen slaan volgens
ons op het Groningse pomp, dat beduidt plas, put, moeras; zoals bekend groeit
onze plant in laagveenmoerassen en langs waterkanten.
Met betrekking tot de naam Zwaarweerplant, die Uittien te Giethoorn opte
kende: het heeft, volgens hem, geen resultaat opgeleverd toen hij ter plaatse
inlichtingen inwon of deze plant iets te maken had met onweer of donder. Nu
geeft Heukels een volksnaam op van Zwaarweerbloem voor Noord-Overijsel,
waartoe ook Giethoorn behoort, maar dan voor de Zwanebloem (Bütomus umbellatus).
Als noot geeft hij o p : 'Zwaait men er driemaal mede over het hoofd dan komt
er onweer.' Nu is het opvallende dat beide soorten langs het water groeien en
beide volksnamen hebben, die verbonden zijn met zwaar weer. Nader onderzoek
is dus wel gewensr.

Cictita virósa :
Waterscheerling
Circaéa lutetiana:
Heksenkruid

D e naam Slobben in het Sallandse, zal volgens ons te maken hebben met de
groeiplaats, laagveenmoerassen en drijftillen, want een Oudnederlandse naam
voor slijk en modder is Slobbe. Vanwege de giftigheid werd de plant door de
bevolking gemeden. Bij P. Nijlandt vinden we slechts één recept: 'Uitwendich
wordt het sap/ met gom ammoniacum tot een Plaester gekoockt/ op een gezwolle
ende ontsteken Milt geleyt.' Men beweerde ook dat het sap een der bestanddelen
van de heksenzalf was.

Circaéa | Circaéa lutetiana: Heksenkruid
D e Latijnse geslachtsnaam is afkomstig van de Griekse tovenares Kirke - bij de
Romeinen Circe - die volgens Plinius het kruid bij haar praktijken gebruikte. Hij
zelf noemde haar Ciraa. Deze tovenaarster was een dochter van de zonnegod
Helios en zijn gemalin Perse. Zij woonde op het mythische eiland Aiaia, waar
Odysseus schipbreuk leed en zij de metgezellen van hem door haar toverdrank
tijdelijk in zwijnen veranderde. Of het werkelijk het hieronder te bespreken
plantje is, is aan grote twijfel onderhevig, aangezien een plant die de kracht be
zat om mensen in zwijnen te veranderen, wel een aanzienlijker plant moet zijn
geweest dan het weinig opvallende Heksenkruid. Het is heel goed mogelijk dat
het de beroemde Alruin (Mandragora officinalis) geweest is. D e wortel van deze
plant, veel gelijkend op een menselijke gestalte, had behalve grote geneeskracht
ook grote toverkracht, dit vertelde men elkaar tenminste. Waarschijnlijk was de
Kirkaia van Dioscorides dan ook deze Alruin. Merkwaardig is dat in Devon
(Engeland) de volksnaam van dit kruid is Mandrake, hetgeen beduidt Alruin of
Mandragora. Het was de botanicus-arts P. A . Matthiolus ( 1 5 0 1 - 7 7 ) die het Hek
senkruid de Latijnse geslachtsnaam Circaéa gaf.
Men beweert dat de naam Heksenkruid terug te voeren is op een oud bijgeloof
dat beweerde, dat wie deze plant in het bos aantrof er zeker van kon zijn dat
de heksen zouden trachten hem op een dwaalspoor te brengen of reeds hadden
gebracht. Men beweerde ook dat degene die op de plant trapte vast en zeker
zou verdwalen. Behalve Heksenkruid kreeg de plant ook nog de naam Tove-

naarskruid. Deze naam behoeft, gezien het reeds vermelde, geen nadere toelichting. D e naam Stevenskruid zal wel een gekerstende naam zijn, want de Druïden
beschouwden de plant als heilig. Dr. J. Schrijnen schrijft in zijn Nederlandsche
Volkskunde: ' D e naam "Stevenskruid" - Circaea hangt natuurlijk met de nimf
Circe samen - is daarom zoo merkwaardig, dewijl Sint Stefanus, beschermheilige
der paarden, ook enkele trekken van den een of anderen Germaanschen god heeft
overgenomen. Men hing daarom het kruid in de stal (ook in huis) op, om de dieren tegen kwade invloeden te beschermen.' Vermeldenswaard is dat in Silezië de
volksnaam luidt: Sint Stephanskraut en in Frankrijk Herbe Saint Etienne. Dat
de plant slechts drie volksnamen had, is wel een bewijs dat zij niet erg bekend was
onder de bevolking.
Bij Dodonaeus (1608) vinden we haar onder het hoofd 'Indiaensche ende ander vreemde cruyden'. Slechts het volgende deelt hij mede 'Circaea lutetiana, dat
is Circaea van Parijs/ heeft bladers als die van Persicaria/ Nachtschade/ oft
Groote Clocxkens Winde/ wassende aen eenen dunnen claeren blinckenden steel/
anderhalven voet lanck/ seydt Lobel/ op sijn tsop verciert met veel wittachtige
bloemkens.'
D e weinige bekendheid en het verband dat gelegd werd met heksen en tovenaars, zullen er de oorzaak van zijn geweest dat het kruid niet in de volksgeneeskunde is aangewend. Abraham Munting in zijn Nauwkeurige beschrijving der
Aardgewassen (1696) schrijft onder meer: 'Circaea van Parijs, Dus in het Neederlandsch; en in het Latijn Circaea lutetiana genoemd. Mijns wetens met geenen
anderen naam bekend ... in Wijn gezoden, en zoo warm opgelegt, neemt wech
de hardigheyd uyt der Vrouwen Borsten, en de zwelling der Tepelen: ook de hittigheyd en brand der Wonden, zweeren en zeeren.'
D e Latijnse soortnaam lutetiana beduidt afkomstig uit de omgeving van Parijs.
D e Romeinen noemden die stad Lutetia. Een bevredigende verklaring omtrent
deze naam is nog niet gegeven. Men beweert dat oudtijds vooral Parijse kruidkundigen zich hebben beziggehouden met deze plant. Het is ook nog geen uitgemaakte zaak of het werkelijk deze plant is geweest waarmede deze lieden zich
hebben geoccupeerd. Een vroegere Latijnse benaming was Lutetia parisiorum.
Dus dubbelop!

Cirsium J Cirsium arvénse: Akker distel
D e geslachtsnaam Cirsium is afgeleid van het Griekse woord kirsion: een distelsoort bij de Grieken, die deze naam kreeg omdat ze tegen spataderen: kirsos
aangewend werd.
Dit zeer lastige onkruid is wel de meest voorkomende distelsoort. Behalve op
akkers {arvense: akkerbewonend), komt de plant ook voor op braakliggende
gronden, ruigten, langs wegen en dijken. Gezien het bovenstaande doet ons de
naam Boerenplaag niet vreemd aan. Ook hier vele namen verbonden met distel
en stekel, zoals Weilandstekel in Zuid-Holland, Stiekel in Groningen, Friesland
en Texel; Velddistel en Hof stekel.
Veelvuldig treft men Stekel, zonder meer, aan en dialectische en gewestelijke

Cirsium arvénse:
Akkerdistel

vormen van distel, zoals Destel, Disel en Dijsel. Dat dit onkruid vroeger veel
vuldig tussen de haver moet hebben gegroeid, bewijst de naam Haverdistel. O o k
Korendistel kwam eertijds voor. D e in de Betuwe voorkomende naam Zuurdijsel
zal volgens ons wel te maken hebben met het Oudnederlandse woord suur, in de
betekenis van leed of iets onaangenaams, gezien de last die de plant ons teweeg
bracht en de pijn die de stekels ons kunnen doen. D e naam Zogedistel, in de om
streken van Zutphen voorkomend, zal waarschijnlijk erop duiden dat hij aan
varkens (zeugen) gevoederd werd. Hierop duidt ook de naam Paar dendistel
(Zuid-Limburg). Een oude benaming was Veerdistel, duidend op het geveerde
vruchtpluis.
Dat het een niet gemakkelijk uit te roeien plant is, blijkt wel uit de voorwer
pen die men vervaardigde om haar te bestrijden en wel de disteltang, ook wel
stekelpikker of distelsteker genoemd. Een oude spreuk luidt:
Stekelen maayen, is stekelen zaayen;
Stekelen plokken, is stekelen lokken;
Maar stekelen steken, is ze den nek breken.
ook wel:
Stekelen breken is stekelen kweken,
Stekelen steken is stekelen de nek breken.
Zonder vermelding van plaats, geeft Heukels de naam Schaar op. Deze zal wel
overgenomen zijn van onze oosterburen, daar kende men de naam Scharrdistel,
want men kon door de plant onverhoeds aan te pakken zich krabben of krabben
oplopen of, zoals de Duitsers het uitdrukken, Scharren. Ook kende men daar de
Akkerdistel onder de benaming Kratzdistel, hetgeen hetzelfde beduidt.
In de vorige eeuw kwam onder graankopers (Groningen) de naam Bezempjes
voor. Was dit een aanduiding dat het koren door de geveerde zaden van distels
was verontreinigd? Als geneeskruid kwam deze soort (evenmin als de andere)
nauwelijks in aanmerking. Men gebruikte hem wel eens als urineafdrijvend middel
en ook om de eetlust op te wekken.

Cirsium vulgdre: Speerdistel
Komt in ons land algemeen voor en is een der meest stekelige van het geslacht.
D e Latijnse soortnaam vulgare: gewoon, wijst eveneens op het overal op ruigten
en langs wegen en dijken voorkomen. D e naam Speerdistel slaat op de vorm van
de bladeren die in lange, scherpe, puntige stekels, als een speer, uitlopen. Een
vroegere Latijnse soortnaam was lanceolatum: lancetvormig, hetgeen eveneens
op het scherppuntige van de bladeren attendeerde.
D e brede, dikke, ronde bloemhoofdjes vielen bij de bevolking zeer wel op en
vandaar dat namen ontstonden als Dikkop in Groningen, Breedbol en Breedkopstekel in Friesland, en op Texel sprak men van Bree(d)kop. D e namen Patterdistel en Putterstekel slaan op het feit dat de putters of distelvinken op het zaad
afkomen en dan op de bloemhoofdjes zijn aan te treffen. In vele volksnamen
treft men stekel aan, zoals Doornstiekel, Paardestekel en op meerdere plaatsen
Stekel zonder meer. D e naam distel - de stekende - is van zeer oude oorsprong,
mogelijk uit het Indogermaans.

Cochlearia j Cochledria officindlis:

Lepelblad

D e naam Cochlearia is afgeleid van het Latijnse cochlear: lepel. D e bladeren
vertonen namelijk gelijkenis met een lepel. Deze langs brakwatergebieden en
moerassen voorkomende plant heeft grote bekendheid gekregen als antischeurbuikmiddel. In 1621 schreef, of beter leerdichtte, P. Hondius:
Alsme vande scheurbuyck claechtl
En van binnen is geplaecht;
Salmen nergens in versparen/
Gheen van been [beide] de lepel blaren:
Noch de ronde! noch de lange/
Die gesneden aen de cantl
Bij de zee ick van de stange [strand]
Heb genomen en geplant.
Dat ook de officiële geneeskunde het Lepelblad waardeerde, blijkt uit het feit
dat Cochlearia in onze Farmacopee is opgenomen en wel als Vers Lepelbladkruid {Herba Cochlearia recens). Tot tinctuur verwerkt, wordt de plant eveneens
aangewend en komt dan onder Spiritus Cochleariae (Lepelbladspiritus) in
hetzelfde handboek voor. Ten overvloede wijzen we nog op de Latijnse soort
naam officinalis, die uitdrukt dat de plant in de apotheek verwerkt wordt.
Door het grote gehalte aan vitamine C dat de plant bevat, is het een geschikt
kruid ter bestrijding van avitaminoseziekten. Vroeger gebruikte het volk de verse
plant als boterhambeleg, als toekruid in de soep, maar ook alleen als een soort
salade. In de volksgeneeskunst wordt het Lepelblad gebruikt bij lever-, nier- en
blaaskwalen, verder bij spijsverteringsmoeilijkheden, en als urineafdrijvend mid
del. Ontstoken tandvlees werd met een soort mondspoelsel genezen. Men trok

dan een thee van de bladeren (op alkohol). Z o deelt dr. C. Bakker mede dat in
de dertiger jaren men in Waterland op de bladeren kauwde om kiespijn te verdrijven. In de Codex Medicamentorum Neerlandicus treft men een spoelsel aan
onder: Collutio Myrrhae et Cochlïarïae, dat voorgeschreven werd bij ontstekingen in de mond; ook de homeopathie gebruikt de plant bij diverse kwalen. D e
geneeskrachtige eigenschappen schijnen pas laat ontdekt te zijn, want het Lepelblad werd voor het eerst door H. Gesner ( 1 5 4 1 ) vermeld.
Behalve de reeds genoemde naam Lepelblad (bij Hondius Lepelblaren), komen
nog voor Lepelkruid, Lepelwortel (!), Kikkerbloem, Zeeradijs en Blauwschuitblad. D e laatste drie behoeven een nadere toelichting: Kikkerbloem, omdat de
plant langs de waterkant groeit, waar ook de kikkers vertoeven. D e naam Zeeradijs omdat zij bij de zeekust groeit - zij kan in een zilte omgeving uitstekend gedijen - en de naar radijs smakende bladeren. Dit laatste als gevolg van een in
de plant voorkomende mosterdolieachtige stof. D e naam Blauwschuitblad kreeg
zij omdat het Lepelblad werd aangewend bij blauwschuit. Blauwschuit is een
andere naam voor scheurbuik en spataderen.

Cólchicum | Cólchicum autumndle:

Herfsttijloos

D e naam Cólchicum is afgeleid van Colchis, een landschap aan de oostzijde van
de Zwarte Zee, de oorspronkelijke groeiplaats van de Herfsttijloos. Een andere
opvatting is dat de naam in verband staat met Medea, toveres of gifmengster dochter van koning Aietes van Colchis - die een grote kennis bezat van giftige
kruiden. Volgens een Griekse sage gebruikte zij de plant, vermengd in een toverdrank, om de oude Jason te verjongen en dan met hem te kunnen trouwen.
Deze Jason, de aanvoerder der Argonauten, was de veroveraar van het Gulden
Vlies, waarbij zij hem behulpzaam was. Er bestaat twijfel of onze Colchicumsoort de soort is die in bovengenoemde landstreek inheems voorkomt. Men wil
de giftige plant, die door Dioscorides met kolchikon betiteld werd, zien in de
in het Middellandse Zeegebied voorkomende Cólchicum variegatum, die minder
giftige bestanddelen bevat.
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D e meeste volksnamen duiden in dezelfde richting, namelijk het late bloeien
en het verschijnen van de bloemen zonder dat er bladeren aanwezig zijn. Z o
werd reeds in de middeleeuwen de plant betiteld met de Latijnse benaming
'filius ante patrem' (zoon voor de vader), hetgeen sloeg op het feit dat in de
voorzomer de zaden waar te nemen waren en pas later in de herfst de bloemen
verschenen.
In de omgeving van Enkhuizen en Hoorn gaf men de plant de naam Kind
voor-de-vader, hetgeen hetzelfde wil uitdrukken. D e naam Herfsttijloos vindt
men door het gehele land. In Friesland en op Texel werd het respectievelijk
Herfsttitelroos en Herfsttitelloos; op verscheidene plaatsen werd het woordje
herfst weggelaten en ontstonden namen als Tiloos, Tiloze, Titelroos, Tijloos en
Tijdeloos. Want een plant die in het najaar haar bloemen laat verschijnen en
haar vruchten pas in het voorjaar voortbrengt moest wel een tijdloze plant zijn.
Andere namen leggen meer de nadruk op het late verschijnen, en dan ont
staan: Herfstbloem, Herfstblóme en Haarfstblóme. Reeds in de vijftiende eeuw
komen we in geschriften betitelingen tegen als Zitloss, Titelose en Citlosa. D e
naam Wilde saffraan komt vanwege de gelijkenis met de Saffraancrocus (Crócus
sativus). Onze Herfsttijloos lijkt voor de niet-plantenkenner wel iets op de crocus, tenminste wat de bouw van de bloem betreft. In Groningen spreekt men ook
van Bloem-zonder-blad, hetgeen ook wijst op het ontbreken van bladeren tijdens
de bloei, zodat slechts een kale (naakte) bloeistengel met bloem te zien is. Dit
kale of naakte schijnt een grote indruk gemaakt te hebben op de bevolking, want
er zijn verscheidene volksnamen die daar onmiskenbaar op duiden. W e zullen
deze laten volgen, zonder vermelding van de streek waar de naam voorkomt:
Kale juffer, Kale madame, Naaktbloeier,
Naakte begijntjes, Naakte
dame,
Naakte juffer, Naakte juffrouwen, Naakte mannen, Naakt mannetje,
Nakende
meid, Nakende wiefkes.
In dezelfde richting wijst de voor oostelijk Brabant genoteerde naam Marte
laren van Gorcum, omdat zij zonder bekleding van bladeren en paars van de
koude uit de grond te voorschijn komt. In verband met het bijgeloof dat de dra
ger van een knol van deze plant beschermd was tegen pest en andere besmette
lijke ziekten, is wellicht de volksnaam Levensbloem te verklaren. Men hing de
knol ook wel om de hals, zoals dit in 1680 te Dresden geschiedde, toen daar de
pest heerste. In 1 7 2 1 verscheen er zelfs nog een boekje, waarin het gebruik nog
uitvoerig werd beschreven en aanbevolen.
D e naam Spinbloem wil men op drie manieren verklaren. Het is de herfst
bloem die de vrouwen en meisjes opzoeken om tussen de handen te wrijven, op
dat de handen bij het spinnen niet stuk zullen gaan. Een andere lezing is dat
de plant in het najaar de 'herfstdraden' spint, die in die tijd zo veelvuldig voor
komen en ons op onze wandelingen wel eens last bezorgen. O o k wil men er een
vergelijking met spinnen inzien, in die zin, dat de Herfsttijloos in dezelfde tijd
verschijnt als de spinnen hun herfstdraden produceren. D e Nederlandse naam
Spinbloem, is wellicht een vertaling of een overname van de Duitse volksnaam
Spinnblume.
Thans is de Herfsttijloos allerminst een algemeen voorkomende plant, maar
dat moet vroeger anders geweest zijn, getuige de verscheidenheid der namen:

Cólchicum autumnale:
Herfsttijloos

allereerst Hanekloten en wel naar de vorm van de vrucht. Een veelvuldig voor
komende naam is verder Droogbloeier. Men gebruikte de uitgestoken plant om,
tegen de bloeitijd, het huis te versieren. Dat dit werkelijk gebeurde en veel voor
kwam kunnen we mede opmerken uit de naam Vensterbloem; in Friesland Finsterbloem. Dit gebruik van de wilde plant is wel geheel op de achtergrond ge
raakt, omdat zij stelselmatig door de boer uit de weiden verwijderd werd, daar
de Herfsttijloos, vanwege de giftige bestanddelen die zij bevat, gevaar voor het
vee oplevert. Het in de vensterbank zetten van de plant, is nog niet geheel ver
drongen, maar daarvoor is een andere Colchicumsoort in de plaats gekomen. Het
is de uit Klein-Azië afkomstige Cólchicum byzantinum, die men behalve als
droogbloeier ook als sierplant in de tuin kan aantreffen. Deze soort heeft gro
tere bloemen en bredere en geplooide bladeren. Een andere droogbloeier is de
Sauromdtum venósum, een aronskelkachtige met gevlekte bladeren.
Een naam die we niet kunnen 'verklaren' is de voor Noord-Limburg genoteerde
naam Mexicanen. Kan het zijn dat de ingevoerde soort, als zijnde afkomstig uit
een ver land, maar een naam kreeg die iets van ver weg suggereerde, in dit ge
val Mexico? Grote bekendheid, ook in de volksgeneeskunst, kreeg de plant als
middel ter bestrijding van jicht en rheuma. Dit gebruik is al zeer oud, want in
de dertiende eeuw vermeldt Ibn. Baithar dit reeds, waarbij hij zich op Galenus,
een beroemd arts uit de tweede eeuw na Chr. beriep.
D e plant wordt nog steeds in de geneeskunde voorgeschreven. In de Neder
landse Farmacopee komt ze voor in Semen Colchici: Colchicumzaad, Vinum
Colchici: Colchicumwijn en Tinctura Colchici: Colchicumtinctuur. Het is dan ook
sterk te ontraden, gezien het giftige bestanddeel (colchicine) dat de Herfsttijloos
bevat, haar als een soort huismiddeltje te beschouwen, ook al schrijft J. J. Becher
in zijn Parnassus medicinalis: ' D e Herfsttijloos doodt en is een giftig ding, Maar
koemelk is een tegengif en maakt haar kracht gering.'
W e willen er hier niet nader op ingaan bij welke kwalen of ziekten de plant
genezend kan werken, maar wel willen we wijzen op een zwendelaffaire, waar
bij zij gebruikt werd. In de tweede helft van de achttiende eeuw werd door een
vroegere officier, Husson genaamd, een middel bij jicht en rheuma aanbevolen
waarvan hij hoog opgaf en waarvan de resultaten hogelijk door hem geprezen
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werden. Hij maakte veel tam-tam voor zijn standje, en verkocht het onder de
naam Eau medicinale. Bij onderzoek bleek het een aftreksel te zijn van de knol
van onze plant.
In de volksgeneeskunde werd een aftreksel van knol en bloemen gebruikt om
zich van luizen te bevrijden. Dit middeltje moet wel zeer oud zijn, want reeds
in de twaalfde eeuw vinden we dit gebruik vermeld en wel bij Hildegard von
Bingen. Zij noemde de plant Heylheubt, hetgeen op dit gebruik duidt.
Een oude sage verhaalt ons hoe de plant ontstaan is: Toen de planten over
de vier jaargetijden verdeeld moesten worden, verzochten zij de Schepper hen
niet in de herfst te laten bloeien, want de ijzige winter stond dan spoedig voor
de deur en dan was het onmogelijk om voor nakomelingschap te zorgen. Dit
was geen vrolijk geluid voor de herfst, want dan kreeg dit seizoen geen bloementooi. D e lente kreeg medelijden en schonk een der mooiste bloemen aan de
herfst. Wanneer het voorjaar aanbrak kon de Herfsttijloos uit haar winters isole
ment worden gehaald en beginnen met bladeren en zaad te vormen; en opdat
de dieren de plant niet zouden eten bepaalde de Schepper dat zij een giftige stof
zou bevatten.
Het in de plant aanwezige colchicine wordt wel in de plantenteelt gebruikt,
omdat het een bijzondere invloed heeft op de cellen van ontkiemende zaden,
zodat nieuwe variëteiten kunnen ontstaan.

Cómarum | Cómarum palustre:

W'atetaardbei

D e naam Comarum is gevormd naar het Griekse woord komaron, waarmede de
vrucht van de Aardbeiboom (Arbütus unédo) - komaroo - werd aangeduid. D e
verhoogde, sponsachtige, rode bloembodem met de vele gladde vruchtjes doet
aan een aardbei denken. D e plant treft men aan op vochtige of moerasachtige
plaatsen. D e naam Wateraardbei geeft dus deze situatie juist aan, evenals dit
het geval is met palustre: moerasbewonend.
Behalve Wateraardbei komt men ook namen tegen als Rode Waterbezie en
Waterbezie. In Grouw spreekt men van Wilde aardbei. Een veel oudere naam
is die van Watervijfvingerkruid;
ook komt men namen tegen als Moerasvijfblad,
en Vijfblad zonder meer. D e benamingen slaan op de vijftallige bladeren en
wijzen tevens op de nauwe verwantschap met het geslacht Potentilla. Trouwens
vroeger heette de plant in wetenschappelijke termen Potentilla palüstris. Slaan
we P. Nijlandt (1682) op, dan treffen we de plant aan onder Quinquefolium
aquaticum of Water-Vijfvingerkruydt.
D e namen Hanevoet,
Waterhanevoet,
Hanepoot en Waterhanepoot wijzen op de rangschikking van de blaadjes die het
blad vormen, namelijk als de poot of voet van een haan. Elk afzonderlijk blaadje
lijkt wel iets op het blad van de wilg, vandaar dat men in het graafschap
Zutphen spreekt van Wilgenblad. Naar de bloedrode, ogengrote bloeiwijze kreeg
ze ook de naam Moerasbloedoog of Waterbloedoog.
Met de naam Krosen, genoteerd voor de Achterhoek en Zuid-Holland zitten
we omhoog, want in Twente duidt men met krosen allerlei soorten bosbessen aan.
Slaat dit op de verhoogde bloembodem, die dan wat vorm en kleur iets weg

Cómarum palustre:
Wateraardbei
Conium maculatum:
Gevlekte scheerling

moet hebben van een bosbessensoort of op het feit dat het een plant is die langs
slootkanten en moerassen groeit, waar ook kroos voorkomt?
Als volksmiddel werd het kruid - ook de wortel - gebruikt bij buikloop. Ver
der schijnt de Wateraardbei, met haar bloemen van een uitzonderlijke rode kleur,
weinig belangstelling gekregen te hebben van de bevolking voor een of ander
medische aanwending. Z o kon Dodonaeus reeds schrijven dat zij van 'onnut' was.
Wel beweerde men dat de Wateraardbei iets te maken zou hebben met de dui
vel, want die bezat rode ogen. Een oude Duitse volksnaam duidt daar bepaald
op, namelijk: Teufelsauge. Kan dit de reden zijn dat de plant niet als genees
kruid werd aangewend? D e wortelstok werd vroeger behalve bij het looien ook
aangewend om wol een dofrode kleur te geven. Verder vinden we vermeld dat
in Schotland de vruchten gebruikt werden om de binnenkant van de melkemmers
te bestrijken om het stremmen van de melk te bevorderen.

Conium | Conium maculatum:

Gevlekte

scheerling

D e Latijnse naam van dit geslacht, waarvan slechts één soort in ons land voor
komt, verklaart men als voortkomend uit het Griekse woord kone: doden, van
wege de dodelijke giftige werking van de plant. Deze soort heette bij Dioscori
des Cicuta, waarmede we thans de verwante, eveneens zeer giftige, Waterscheer
ling (Cicüta virósa) aanduiden. Dat dit later tot verwarring en verwisseling aan
leiding zou geven laat zich denken. Deze allerminst algemeen voorkomende plant
ontleent haar naam Scheerling aan de zeer oude benaming Scerninc; in het Oudsaksisch Skerning, dat is afgeleid van het Middelnederlandse scarn of scerninc
dat drek of mest beduidt, vanwege de onaangename geur, vooral van de bla
deren. D e Duitse volksnaam Stinkkraut wijst hier nadrukkelijk op.
D e toevoeging 'gevlekte' kreeg zij omdat de stengel in de regel roodachtig
gevlekt is. D e naam Dolle Kervel op vele plaatsen in ons land, Dolle peterselie
en Wilde peterselie duiden op de gelijkenis der bladeren, althans voor een leek,
met die van kervel en peterselie. Deze drie geslachten zijn trouwens aan elkaar
verwant. D e naam 'dolle' als toevoeging, ter onderscheiding van de eetbare ker-

vel en peterselie, wijst erop dat de bevolking wel degelijk met de giftige werking bekend was.
Van de holle stengels maakte men fluitjes, hetgeen aanleiding gaf tot namen
als Herderspijpen - in 1 5 1 4 reeds Herderspipen - en Pijpkruid in Friesland. Dit
maken van fluitjes, ook blaasroeren, heeft vaak noodlottige gevolgen gehad,
vooral omdat kinderen in hun onwetendheid de plant niet wisten te onderscheiden van het Fluitekruid (Anthriscus silvéstris). D e herdersfluit van Pan was, zo
beweert men, gemaakt van de stengel van de Gevlekte scheerling.
Dat een dergelijke giftige plant door heksen gebruikt werd, is bijna vanzelfsprekend. Zij maakten ter bereiding van hun heksenzalf gebruik van deze
plant, om er hun toverkunsten mee uit te halen. Ook de duivel speelde zijn rol,
zoals hieronder uit een sage blijkt: Tegenover de vele gewassen die door de
Schepper voor mens of dier als voedsel bestemd werden, plaatste de duivel,
zoveel als mogelijk was, schadelijke of giftige. Z o plaatste hij tegenover de eetbare Peen (Daücus caróta) de giftige Gevlekte scheerling. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de peen wat het uiterlijk betreft zeer veel weg heeft van de
nu door ons behandelde plant. Beide soorten behoren tot dezelfde familie en wel
die der schermbloemigen.
In de volksgeneeskunde speelt zij, gezien de giftigheid, geen al te grote rol.
D e meeste bekendheid kreeg deze schermbloemige doordat zij een grote rol
speelde in het uiteindelijk tragische lot van Sokrates. Namelijk het ledigen van
de gifbeker, gevuld met het aftreksel van de zaden van deze Scheerling. Een
straf die indertijd in Athene zeer gebruikelijk was, vooral bij politieke misdrijven. Sokrates werd in 399 voor Chr. aangeklaagd omdat hij niet geloofde in de
goden die voor de staatsstad Athene golden, maar andere nieuwe goden invoerde. Ook werd hij ervan beschuldigd een slechte invloed te hebben op de
jeugd. Vóór Sokrates moest reeds zijn leerling Theramenes hetzelfde lot ondergaan. Een andere politieke misdadiger uit die tijd was Phokion. Het ledigen van
de gifbeker heette in die tijd: 'to kóneion pïnein'. D e geschiedschrijver Aelianus
weet ons nog het volgende te vertellen: op het eiland Kos diende de plant als
middel om zelfmoord te plegen. Ook lijders aan kwalijke ziekten en bejaarden,
die de staat niet tot last wilden zijn, maakten er gebruik van om zich op deze
manier het leven te benemen. Later gebruikte Alexander Borgia het sap om zich
van zijn tegenstanders te bevrijden. Een der giftigste stoffen is wel het onaangenaam riekende coniïne, dat in de sterkste concentratie in de rijpe zaden voorkomt.
Aan de lijders van vallende ziekte werd de volgende raad gegeven: graaf de
wortel van de plant uit in de nacht van 24 juni (Sint Jan), en wel tussen 1 1 en
12 uur, en hang vervolgens de wortelknol met een draad om de hals, en de genezing zal dan niet uitblijven.

Convallaria | Convalldria majdlis: Lelietje van dalen
Blank lelietje der dalen,
Hoe weeft g'uw bruidskleed eeuw aan eeuw?

Convallaria majalis:
Lelietje van dalen

Uit welke maanlicht stralen,
Uit welke lentesneeuw!
Ten Kate.
D e naam convallaria betekent letterlijk Lelietje van dalen en is afkomstig van
convallis: vallei of dal, naar de voorkeur van de groeiplaats, en leiron: lelie.
Ook wil men het verklaren uit convallis: dal van Arius, dat behorende of thuis
behorende beduidt. D e Latijnse soortnaam majalis attendeert op het vroege
(maius: mei) bloeien.
D e naam Lelietje van dalen is over een groot deel van Europa verspreid en
luidt al naar de taal van die landen:
Frankrijk
Lis de la vallée
Lilie der Taler
Duitsland
Lily of the valley
Engeland
Lilio convallio
Italië
Lirio de los valles
Spanje
Lirio convalle
Portugal
Lilie convall
Denemarken
Lilje convalje
Zweden
West-Gotland Lilie Kong Valle
D e laatste naam is een verbastering. Men begreep indertijd niet meer waar over
het ging. Want gaat men het vertalen dan zou de naam luiden Kleine koning
Waldemar. Een oude naam die we bij Heukels opgetekend vinden is Lelieconvallie. Het is zeer wel mogelijk dat dit een naam is uit onze noordoostelijke pro
vincies, want voor het Hamburgse gebied vinden we opgegeven Lilienconvallen.
Beide namen zijn afgeleid van de oude Latijnse benaming Lilium convallium,
onder andere bij Dodonaeus. In Zuid-Holland sprak men van Convalielelie.
Naar de groeiplaats, licht-beschaduwd bos, kreeg de plant in Salland de naam
BosMie. In Twente komt de naam Dalkruid voor en in oostelijk Drente Dallelie.
Naar de klokvormige bloemen en de tijd van bloeien sprak men respectieve
lijk van Klökskens in Zuid-Limburg, en Meibloem, Meiklokjes, Meilelie en Mei
lelietje in diverse streken van ons land. Het is een plant, die als het ware met haar

witte klokvormige bloempjes de mei of de lente inluidt, en dan ook reeds vroeg
in de bloem winkels of op straat te koop wordt aangeboden. Gelukkig zijn dit ge
kweekte planten, veelal uit het zuiden van Frankrijk, want anders zou het met
ons in het wild groeiende Lelietje van dalen spoedig gedaan zijn.
Piepertje, zonder plaatsnaam opgenomen in het Woordenboek der Nederlandsche volksnamen, zal wel een naam geweest zijn uit de provincies Zeeland en/
of Noord-Brabant, want in het Vlaamse Brasschaat kent men haar als Pieperkens. Men herkent daar het woord piepen in, dat kijken beduidt: de bloempjes
kijken nauwelijks boven de bladeren uit. In D i e Ortis Sanitatis van 1 5 1 4 komen
we de naam Percblotnen tegen. Deze benaming zal hoogstwaarschijnlijk wel slaan
op het feit dat de plantjes in perken aangeplant werden. Dit sierlijke plantje
heeft als geneesmiddel steeds in de belangstelling gestaan, zowel in de volksge
neeskunst als in de officiële geneeskunde, en wel speciaal bij de behandeling van
hartkwalen. Dat het hoog stond aangeschreven, kunnen we opmaken uit portret
ten van beroemde beoefenaars der natuurwetenschappen, waarop deze staan af
gebeeld met het Lelietje van dalen, al of niet in hun hand. Z o is een schilderij
aanwezig in het Deutsche Museum te München, waarop N . Copernicus
( 1 4 7 3 - 1 5 4 3 ) staat afgebeeld met het plantje in zijn linkerhand. Een kopie is
aanwezig in de schilderijenverzameling van de Gemeente Universiteit van Ams
terdam. Dit schilderij is geen eigentijdse weergave van hem, maar heeft zijn oor
sprong in een uit 1 5 4 1 stammende houtsnede. D e beroemde Italiaanse arts en
kruidkundige Ulyssus Aldrovandi (15 2 2 - 1 6 0 5 ) is weergegeven op een afbeelding
die zich in de portretafdeling van de Wiener Nationalbibliothek bevindt. In de
omlijsting treft men behalve een niet duidelijke weergave van het plantje ook die
van dieren en vlinders aan. Een portret van de Zwitserse arts Joh. Bauhin
( 1 5 4 1 - 1 6 1 2 ) bevindt zich eveneens in deze bibliotheek. Het kruid treft men
rechtsonder aan en is duidelijk herkenbaar. Prof. dr. von Brunn heeft indertijd
van de bibliothecaris van de Universiteit te Lund een reproduktie ontvangen van
een soort reclameblad, zoals hij het noemt, afkomstig van een onbekende arts,
genaamd Mathias Broek, geboortig uit Rostock. O p dit blad staat een 'wapen'
afgebeeld, waarop in het wapenschild en boven het helmteken een hart, met daar
uit het Lelietje van dalen ontspruitend, is weergegeven. Hiermede wilde hij be
klemtonen dat hij arts was, want het plantje was het symbool van de medicus.
In de volksgeneeskunde was een aftreksel van de bloemen in gebruik als braak
middel; ook werd het aangeraden bij hoofdpijn. Bij dit laatste gebruik moest
men de bloemen trekken in azijn of wijn en daarna het hoofd met dit watertje
wassen.
Vanwege de niet ongevaarlijke stoffen die het plantje bevat, was het in de
volksgeneeskunst niet erg in trek. Dat de bloemen als 'druppels' aan de steeltjes
hangen, was volgens middeleeuwse opvatting een teken dat de plant gebruikt kon
worden bij een beroerte of bij vallende ziekte. D e plant moest voor zonsopgang,
wanneer de dauw nog aanwezig was, geplukt worden. Men moest het geheel
laten trekken in malvezij, een zoete wijn uit Napoli di Malvasia. Men kreeg
dan het beroemde aqua apoplectict Hartmanni of, vrij vertaald, Hartmann's be
roertewater. P. A . Matthiolus ( 1 5 0 1 - 7 7 ) , noemt een dergelijk aftreksel aurea
aqua: guldenwater of goudwater, vanwege de goede resultaten bij het aanwenden

ervan bij vele ziekten. D e essence verkregen uit de bloemen bewaarde men zelfs
in gouden en zilveren flesjes. N a een tijd uit de medische belangstelling te zijn
geweest, neemt deze belangstelling de laatste tijd weer toe.
D e beroemde arts Galenus (i 3 1 - 2 0 1 ) meende dat de hersenen een soort klieren
waren: een mening die lang heeft standgehouden. In aansluiting daarop beweerde
hij dat de afscheiding van deze klieren door de neus geschiedde. Daaruit heeft
zich de opvatting ontwikkeld dat niespoeder of snuif bij hoofdpijn en dergelijke
bezwaren een goed middel is om het hoofd weer helder te krijgen. Voor ooste
lijk Salland staat als volksnaam Kriewelbloem genoteerd, en het is niet onmoge
lijk dat deze benaming daarmede in verband staat.
Een oude Duitse volksnaam luidde Niesekraut. Een beroemde snuif was inder
tijd de Schneeb erger snuif. Geheel verdwenen is het gebruik van snuif nog niet,
want onlangs (1963) lazen we dat in Londen nog steeds een winkel was, waar
men allerlei soorten snuif kopen kon. Nu waren enige ingrediënten van snuif
de tot poeder gewreven bloempjes van het Lelietje van dalen. Een oud recept
voor niespoeder, voorkomende in een Engelse farmacopee uit de achttiende eeuw,
luidde: neem gelijke delen:
Foliorum asarum
Foliorum betonice
Herba majoranae
Florus convallariae maialis.
Een legende verhaalt dat het plantje is ontstaan uit de tranen die Maria Magdalena op Paasmorgen aan het graf van Jezus vergoten had. Een andere luidt: toen
de heilige Leonardus een draak ontmoette en verscheidene dagen ermee gevoch
ten had, en als overwinnaar, hoewel gewond, uit de strijd was gekomen, sproten
de Lelietjes van dalen op, uit zijn op de aarde gevallen druppels bloed.
Jongemannen en meisjes droegen het plantje bij zich, want, vertelde men el
kaar, dit bracht geluk en liefde. Het gold ook als symbool van maagdelijke rein
heid. Bij Sloet (1890) vinden we vermeld, dat metselaars, timmerlieden en dek
kers het plantje bewaarden om, wanneer het hoogste punt van een nieuw-gebouwd
huis bereikt was, het op de nok te plaatsen. Het is volgens hem een bewijs dat
in de bloem iets heiligs aanwezig was. Dit zal wel, zoals bij vele planten, stoe
len op een Germaans gebruik. Z o was het Lelietje van dalen gewijd aan Ostara,
de zuster van Donar, de god van de donder. Zij werd geëerd als de godin van
het opkomende licht, het stralende morgenrood en het naderende voorjaar. T e
harer ere werden omstreeks Pasen vreugdevuren ontstoken, waarin deze plantjes
geworpen werden. Later verdween de heidense godin en werd de verering over
gebracht op de Heilige Maria. In een artikel van E. Hirschfeld over dit kruid,
vinden we een afbeelding van het titelblad van een zeldzaam boekje: hierop
komt de Heilige Maria voor, omgeven met Lelietjes van dalen. Dit boekje werd
geschreven door de geestelijke Stephanus Praetorius (15 3 6 - 1 6 0 3 ) en is pas veel
later, in het jaar 1676 in Tübingen verschenen. Dit geschrift, dat alleen de
geneeskracht behandelde, kan men wel als de eerste monografie van dit bosplantje
beschouwen.
Bij de Ouden schijnt het niet bekend te zijn geweest. Hoewel men veronder-
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stellingen heeft geopperd dat dit wel het geval moet geweest zijn, is hieromtrent
geen zekerheid te verkrijgen. W e kunnen het opmaken uit het ontbreken van beschrijvingen en voorkomen in oude handschriften. Z o komt de plant niet voor
in de in 795 afgekondigde verordening van Lodewijk de Vrome, bekend als de
Capitulare de villis. Verder ontbreekt een of andere aanwijzing omtrent haar bij
Hildegard von Bingen (ca. 1 1 5 0 ) en Albertus Magnus (ca. 1250). Omstreeks
het einde van de vijftiende eeuw komen we Liüum convallium tegen, zoals in de
Duitse Ortis Sanitatis van 1485. Hierin wordt de plant beschreven en afgebeeld.

Convólvulus | Convólvulus

arvénsis:

Akkerwinde

D e geslachtsnaam Convólvulus is afgeleid van het Latijnse convolvere: zich er
gens omheen winden, of van convolvo: ik wind in het rond. Dit duidt op het
winden van de stengel om andere planten.
Arvénsis wil zeggen op de akkers groeiend, hiermede is tevens, gezien het
bovenstaande, de naam Akkerwinde verklaard. Vele andere volksnamen wijzen
eveneens op dit windende of klimmende karakter van de plant. W e laten hier
onder de namen volgen zonder de streek aan te geven waar de plant zo genoemd
wordt: Aardwinde, omdat ze zich vooral over de bodem slingert; Kleine winde
(bij Dodonaeus) als tegenhanger van de Grote winde, ook Haagwinde genoemd
(Calystégia sépium). Verder Klimmer, Ma)ewinde, Rondranke, Slingerroos (roos
hier in de betekenis van bloem), Veldwinde, Wind, Winde, Windom,
Windsel,
Wing, Wijlde klimmer en Wijnsel. D e naam Klokjeswinde wijst niet alleen op
het winden maar tevens op de klokvormige bloemen. Een oude naam was hier
mede in overeenstemming en men sprak van Klokskens. In de Achterhoek en
elders spreekt men van Pispot je, dat overduidelijk op de bloemvorm duidt, en
wel op een humoristische manier. Hetzelfde kan gezegd worden van Parapluitje
uit de Duinstreek, maar dan moet men de bloem op dezelfde wijze als bij Klok
jeswinde (hangend) bezien.
D e naam Bewinde op Schouwen, Noord-Beveland, Zuid-Beveland en Overflakkee voor Windesoorten in het algemeen, is zo goed als zeker afkomstig van
het Oudnederlandse woord bewinden, dat omwinden of inwikkelen beduidt.
Voor de Akkerwinde vinden we de naam Bewinde alleen opgegeven voor Overflakkee. Men wil dit bewinde ook zien als een verbastering van Winde.
Dr. H. Uittien schrijft in zijn artikel D e Nederlandsche volksnamen van Con
vólvulus (Eigen volk 1934), onder meer: 'Ik denk hierbij aan de Achterhoekse
namen Beerbente, Beerbinde, Wierwinde, de in Zeeland algemene vorm Bewinde,
het Zuid-Limburgse en N . O . Luikse Berwin en het Engelse Bearbind met
al zijn varianten. Behalve Wierwinde wil ik al deze vormen in verband brengen
en als resten beschouwen van een eenmaal groot areaal van het woord Beerbinde,
dat gerstbinder zal moeten beteekenen. Hieraan kunnen we nog toevoegen, dat in
Engeland ook nog voorkomen de namen Bindweed en Cornbind.'
Voor de Betuwe vonden we bij Van Hall opgegeven de namen Liend en Lijn.
Hier moet volgens ons gedacht worden aan het Oudnederlandse werkwoord
lenen, dat leunen of steunen beduidt. Of het Lijn opgevat moet worden in de

Convólvulus arvénsis:
Akkerwinde

betekenis van touw of koord, in verband met de koordachtige, lange stengels,
willen we betwijfelen. Het is waarschijnlijk een verbastering van Liene of Liend
en misschien van lenen.
Dat het een lastig onkruid is, kunnen we opmaken uit de naam Kankerbloem
in Waterland. Hier wil kanker niet zeggen, dat men deze gevreesde ziekte er
mee kon genezen, of kan krijgen indien men ermee in aanraking is gekomen, maar
dat het als een grote plaag voor de landbouwer werd beschouwd. D e plant kan
zich behalve door zaad ook op vegetatieve wijze vermeerderen. O o k in andere
landen was men niet op de Akkerwinde gesteld, hetgeen eveneens uit de volks
namen blijkt, want de Franse, Duitse en Engelse benamingen waren respectieve
lijk: Boyaux du diable, Teufelsdarm en Devil's guts, hetgeen wil zeggen Duivelsdarmen. Een andere Engelse naam, die eveneens op het niet geliefd zijn atten
deert, is Devil's Garter of wel Duivelskouseband.
D e naam Wrange, die we bij Dodonaeus tegenkomen, moeten we hier zien als
te zijn afgeleid van het Oudnederlandse woord Wranc: wringen, of van wrangen
in de betekenis van worstelen. Het Duits kent het werkwoord wrangeln dat
wringen of worstelen beduidt. In het Land van Hulst komt de naam Strek voor
en die is op te vatten - onder invloed van het nabije Belgische Vlaanderen als een vorm van strik. Deze naam wijst eveneens op het windende karakter (lus
sen maken) van dit onkruid. D e naam Draai kwam vroeger ook voor, maar
schijnt in het vergeetboek te zijn geraakt.
In Humsterland spreekt men van Blindebloem, hetgeen wel zal duiden op het
bijgeloof, dat degene die met de bloem in de hand zou vallen, blind zou worden.
Het kan ook zijn dat men de kinderen bang wilde maken door te zeggen, de
bloem niet te plukken, omdat men anders blind zou worden; dus om op deze
manier de kinderen te weerhouden het bouwland te betreden en het gewas te ver
nielen. O o k vertelde men de kinderen dat zij de bloemen niet mochten plukken,
omdat zij anders in hun bed zouden plassen. Reeds Dioscorides raadde aan de
bladeren als purgeermiddel te gebruiken. Het sap uit de bladeren werd later voor
dit doel aangewend, zoals we bij Matthiolus in zijn Neu Kreuterbuch van 1563
vermeld vinden. Later werd dit middel verdrongen door het sap van de Jalappe
(Ipomoéa pürga), een Mexicaanse plant, die eveneens tot de familie der Winde-
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achtigen behoort. In de homeopathie gebruikt men nog een essence bereid uit de
verse akkerwinde. P. Nylandt (1682) gaf de lijders aan graveel de raad, om van
dit euvel bevrijd te raken, een bad te nemen in water waarin bladeren van de
plant waren gestrooid. O o k trok men van de bladeren een soort thee die geschikt was om het bloed te zuiveren. Over het ontstaan van deze soort was het
volgende sprookje in omloop: de schone fee Fiorina gaf eens een groot feest,
waarop zij allerlei feeën en andere verwante geesten had uitgenodigd. Toen alle
gasten gezeten waren, bemerkte zij dat het bedienende personeel vergeten had de
wijnglazen neer te zetten. Zij zeide toen tot haar genodigden: "Wie mij binnen
het kwartier de beste drinkbekers levert, ontvangt van mij de krans die ik op
mijn hoofd draag en een kus.' D e aanwezigen gingen op stap. Na enige minuten
waren zij weer terug en reikten Fiorina de door hen gekozen drinkglazen over.
D e geest van de wateren gaf mosselschelpen, die van de zee gaf nautilusschelpen,
de gnomen brachten bekers uit goud en edelstenen, en de bloemnimfen geurige
bloemkelken. Toen kwam Amor, die eveneens was uitgenodigd, met prachtige,
in alle kleuren van de regenboog glinsterende stukken van het avondrood. Hij
vormde daaruit mooie en iriserende kelken. Toen hij de glazen op tafel had gezet,
riepen alle aanwezigen: 'Amor heeft gewonnen'. D e gastvrouw gaf hem dan ook
zijn verdiende loon. Later toen de gasten naar huis gingen, hingen zij de glazen aan
slingerplanten. Dat zijn toen de bloemen van de Windesoorten geworden.
Omdat bij regen de bloem gesloten blijft, redeneerde de landelijke bevolking
juist in omgekeerde richting: 'als de bloem gesloten is dan krijgen we regen en is
de bloem open dan komt er zonneschijn.' Men ging zelfs zover bij grote droogte
de bloemstelen om te buigen opdat de bloemen gesloten zouden blijven: men
hoopte op deze manier de regen te kunnen aantrekken.

Corydalis ] Corydalis sólida:

Helmbloem

D e geslachtsnaam Corydalis is afkomstig van het Griekse woord korydalos,
waarmede de kuifleeuwerik werd aangeduid. Korus: kuif. Dit naar de gelijkenis
tussen de kuif van deze vogel en de vorm van de honingspoor der bloem. Anderen menen dat het slaat op de vorm van de bloem en de lange gespoorde
achterteen van deze vogel; de Duitse volksnaam Lerchensporn duidt hierop. Een
andere opvatting is dat de naam afkomstig is van korys: helm, die eveneens duidt
op de bloemvorm. Bij ons heet het geslacht Helmbloem.
D e bouw van de bloem heeft aanleiding gegeven tot vele volksnamen die op de
gelijkenis met vogels wijzen. W e noemen Duifjes in Groningen, Haantjes en
hoentjes op Walcheren, Haantjes en kippetjes in de Duinstreek, Vogeltjes-op-de
kruk en Voggeltjen-op't-teksken
in de Achterhoek. Verder nog Het vogeltje en
Vogeltjes. Het algemeen herkennen van vogels in de bloemvorm is wel opvallend,
temeer omdat er onderling geen beïnvloeding aanwezig kan zijn geweest, daarvoor liggen de gebieden te ver uiteen. Volgens E. Paque zijn de namen die in
verband staan met hoenders, ontstaan omdat de bevolking in de bloeiwijze een
gelijkenis zag met de hanekam en in de bladeren een met de pluimen. D e Latijnse
soortnaam solida duidt op de niet holle, hazelnoot grote wortelknol (solida:

Corydalis claviculata:
Rankende helmbloem
Cuscuta europaea:
Groot warkruid

vast), dit in tegenstelling tot de C. cdva of Holwortel (cava: hol), die een holle
knol bezit. Ter onderscheiding van deze twee soorten noemde men de planten
vroeger de Groote hoolwortele (cava) en de Cleyne hoolwortele (solida). D e
wortelknol van de Holwortel werd vroeger in de geneeskunde gebruikt maar is
langzamerhand, mede door het minder algemeen voorkomen, op de achtergrond
geraakt. In de apotheek was de knol bekend als Radix Aristolochia cavae.
D e helmbloem is in ons land in de loop der tijden vrij zeldzaam geworden.
Meer algemeen komt voor de Rankende helmbloem (C. claviculata). Deze wit
bloeiende soort heeft geen andere volksnaam.

Cuscuta | Cuscüta epithymum:

Klein

warkruid

Het 'verklaren' van de Latijnse geslachtsnaam is ook hier geen gemakkelijke
zaak, want er bestaan meerdere uitleggingen. W e zullen hier enkele laten volgen,
zonder zelf een bepaalde stelling of voorkeur te hebben. D e zaak is namelijk nog
niet voldoende uitgeplozen. Oudemans: 'Van Italiaanschen oorsprong en syno
niem met het Italiaansche cassuto. In het Grieksche nu beteekent kassutes, flik
ker, lapper, hersteller en het werkwoord kassutoo, flikken, lappen, herstellen,
zoodat cuscuto betrekking blijkt te hebben op planten die de voorwerpen uit
haar naaste omgeving samensnoeren, wat werkelijk het geval is en dan ook in
het woord "Duivelsnaaigaren" ligt opgesloten. Een andere lezing is deze, dat
cuscuta zou afstammen van skuton: zweep, en dat de verdubbeling der eerste
lettergreep ten doel hebbende om de betekenis van het grondwoord nader te om
schrijven of krachtiger te doen uitkomen, tot het denkbeeld voeren zou van
"lange zweep met verwarden slag". Ook deze verklaring is niet af te wijzen.'
Tot zo ver dr. C.A.J.A. Oudemans. Dr. F. Kanngieser meent dat de naam af
komstig is van het Arabische kuchüta, dat een kruid zonder wortel of blad be
tekent. In een Engels plantenboek: 'Stamt waarschijnlijk niet af van het Griekse
woord kassuo aan elkaar stikken, maar meer van het Arabische kustikut: zijde'.
( D e ronde glanzende, dunne stengels hebben iets van een draad zijde weg.) Ten-
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slotte Hegi: ' D e naam afleiding is onzeker, voor het eerst komen we de naam
Cuscuta tegen bij H. Bock ( 1 5 3 9 ) . Misschien van het Griekse kassyo: aan elkaar
binden, aan elkaar lappen, omdat de plant om andere heenslingert, of van het Ara
bische kuchuta van dezelfde betekenis.' Het is moeilijk voor een niet deskundige om
de verschillende soorten Warkruid uit elkaar te houden. In de meeste gevallen is de
waardplant waarop het warkruid parasiteert een aanwijzing welke soort we bij
de kop hebben. Hieronder volgt in grote trekken een overzicht van de in ons
land voorkomende soorten: Hopwarkruid (C. lupulifórmis) o p : wilg-, kers-, eik-,
en braamsoorten. Klein warkruid (C. epithymum) o p : heide, ook op thijm, kla
ver, brem, bosbes en andere planten. Groot warkruid (C. europdéa) o p : brand
netel, hop, walstro en andere planten.
Bij Dioscorides komt men de plant tegen onder de naam epithymon. D e La
tijnse soortnaam van het Klein warkruid, epithymum is gevormd uit epi: op, en
thymus: thijm; dus een op thijm woekerende plant.
Vele volksnamen gelden vaak voor meerdere soorten van een geslacht en zo
duidt men met Duivelsnaaigaren alle soorten van Cuscuta aan. Een plant die
ogenschijnlijk bestaat uit draadvormige stengels moest wel iets te maken hebben
met de duivel, temeer omdat zij nog ten koste van een andere plant leefde. Wat
was eenvoudiger dan in de stengels het naaigaren van de duivel te zien? Reeds
Dodonaeus noemde Warkruid: Duyvelsnaey-garen. D e naam Wargaren staat
genoteerd voor oostelijk Drente, Twente en Schouwen. D e plant had ook vol
gens ons beter Thijmwarkruid kunnen heten.
In de Gart der Gesundheit van 1485 komen we de naam 'Epithymum, die
Fasern off den cleen' (cleen: klaver) tegen. D e naam Warkruid - op vele plaat
sen in ons land - is goed gekozen, want de dunne draadvormige, roodachtige,
kale stengels vormen een warwinkel als de plant zich op haar waardplant heeft
vastgezet. O p het eind van de vorige eeuw was de naam Klaverwarkruid even
eens in omloop, want zij parasiteerde eveneens op klaver; zie boven bij de aan
haling uit de Gart der Gesundheit van 1485. Door het onttrekken van voedsel,
vooral aan gewassen die voor de mens van belang zijn, kreeg de plant namen als
Schurft(te), Schorft, Schorftetijm en Tijmschorfte. Hieruit blijkt wel voldoende
dat men de plant allerminst waardeerde. D e namen Ruie, Ruwe en Klaverrui
in Zeeuws-Vlaanderen doen duidelijk de invloed van het nabije Belgische Vlaan
deren onderkennen, want ruie is een Westvlaamsche naam voor schurft en ruidig
betekent schurftig. Men gebruikte indertijd dan ook de plant om schurft of hoofd
zeer te bestrijden, en wel naar een oude opvatting dat je schurft met schurft moest
genezen of, zoals de Latijnse spreuk het in dezelfde geest uitdrukt: Similis similibus curantur.
D e namen Ziede in de Achterhoek en Zi)de in Twente, duiden eveneens op de
draadvormige, als zijde glanzende stengels. In diezelfde streken spreekt men ook
van Vrouwenhaar en zag men dus in de stengels de glanzende haren van de
vrouw. D e enige vermelding die we tot nu toe omtrent de plantlore van de
Warkruiden hebben kunnen vinden is het volgende: G o d schiep de klaver voor
de mens, maar de duivel schiep het warkruid om de klaver te vernietigen. In de
Volksgeneeskunde hebben de planten ook hun rol gespeeld. Z o vinden we onder
meer de Warkruiden gemeld als goed om de urine af te drijven en als purgeer-

Cynoglóssum officinale:
Hondstong

middel, en verder nog bij vallende ziekte, zwaarmoedigheid, hondsdolheid en
koorts. Dodonaeus raadt het Klein warkruid aan bij gebreken van de milt en het
Groot warkruid 'om de ghebreken van de lever te ghenesen.'

Cynoglóssum | Cynoglóssum officinale:

Hondstong

Cynoglóssum komt van de Griekse woorden kuoon, kunos: hond, en glossa: tong.
D e naam Hondstong is ontstaan omdat de vorm van het blad en het ruwe opper
vlak ervan aan de ruwe tong van een hond deden denken. D e soortnaam offici
nale wil zeggen dat het kruid in de geneeskunde werd aangewend en in de officina: werkplaats, hier apotheek, aanwezig was.
Opvallend is dat bijna alle volksnamen, ook in het buitenland, met de woor
den hond of tong verbonden zijn. Zoals Hondetong, Hondskruid,
Hondstong
wortel en Hounetong. Ook in de oude kruidboeken treft men alleen deze naam
aan. Reeds in de twaalfde eeuw komt men Huntzunge tegen en in een Oudduits
glossarium van nog oudere datum komen we de plant tegen als Hundezunga. In
oude geschriften komt men ook cinoglossum tegen, alsmede Lingua canis bij A l bertus Magnus, hetgeen niets anders wil zeggen dan hondetong. Een afwijkende
naam is Molsla, die voor het graafschap Zutphen staat opgetekend, hetgeen schijnt
te wijzen op het gebruik van de jonge bladeren als voorjaarsgroente. Natuur
lijk was een plant met een dergelijke naam goed bij hondebeten, zo vertelde men
elkaar. In de Oudheid was de plant bij artsen bekend als koortsstillend middel.
Door afkoking, hetzij van de bladeren hetzij van de wortel, bereidde men een
pijnstillende en rustigmakende drank, die vooral geprezen werd bij borstkwalen
en verbrandingen. Dit laatste gebruik vinden we reeds bij Dioscorides vermeld.
D e arts P. Nijlandt (1682) deelt mede dat het recept van de laatstgenoemde
luidde: 'Neemt het sap van dit geheele Kruyt/ vermenght het met gesmolten
Varckensreusel ende bestrijckt het daer mede.' In deeg gebakken hielp het,
meende men, tegen aambeien; 'inwendige speenen,' noemt Nijlandt ze. Hij geeft
eveneens een recept voor dit euvel: 'Neemt de wortel die onderde assche ge
braden is/ snijt hier van de gedaente van een set-pil/ ende steeckse in 't Fonda-

ment.' D e pillen om de pijn in de buik te verzachten waren eertijds in de apo
theek te verkrijgen en waren daar bekend als Pilulae de cynoglossa.
Vanwege de niet aangename geur gebruikte men de plant om ratten en muizen
te verdrijven; dit geschiedde vooral in Duitsland. D e namen Raddekraut en
Raddefluch (Rattenvlucht) wijzen daarop. Dat dit geen verhaaltje blijkt te zijn,
kunnen we opmaken uit het experiment dat twee biologen van de universiteit van
Klausenburg verricht hebben. Z e legden in een terrarium voedsel neer, waar
omheen een krans van hondstong aangebracht was. D e in het terrarium gebrachte
muizen en ratten raakten het voedsel niet aan en stierven, en wel de muizen na
drie dagen en de ratten na een week. W e vonden dit vermeld in een dagblad
van 1962. Het schijnt dat de dieren sterven aan verlammingen van het centrale
zenuwstelsel, want de bladeren bevatten giftige stoffen die een fatale werking
hebben.

Heggerank: Bryonia. Latin Herbarius 1484.

D
Datura | Datüra stramónium:

Doornappel

D e naam Datura is afkomstig van de Arabische benaming datora of tatorah en
hangt samen met het Turkse tat, dat steken beduidt. Een en ander vanwege de
stekelige vruchten. Een oude benaming was Tatula turcarum: doornappel uit
Turkije. K. Bauhin ( 1 5 6 0 - 1 6 2 4 ) spreekt van Datura Turcarum.
D e naam Doornappel duidt op de vorm en hoedanigheid van de met grote,
grove stekels voorziene vrucht. D e verklaring van de wetenschappelijke soort
naam is minder duidelijk. Zou het genoemd zijn naar de rivier Strymon, waar
van de oeverbewoners bekend stonden als gifmengers? D e plant bezit namelijk
giftige bestanddelen. Anderzijds wil men de naam afleiden van het Middellatijnse struma: kropgezwel, hetgeen slaat op de bolvormige vrucht.
Volgens anderen zou het woord ontstaan zijn uit de samentrekking van strychnos: nachtschade, en manikos: waanzin; een naam bij Dioscorides waarvan men
meent, dat het de Wolf kers (Atropa belladonna) moet zijn geweest. Beide zijn
aan elkaar verwant en behoren tot de familie der Nachtschadeachtigen.
Vanwege de giftige en bedwelmende werking zijn namen als Dolappel, Dolkruyt en Duzelappel (Duizelappel) goed te begrijpen, vooral in verband met de
verklaring van stramónium als afkomstig van strychnos en manikos. H. C.
van Hall, midden vorige eeuw, ziet de naamsafleiding van Duzelappel als volgt:
Deze giftige plant verspreidt een onaangename geur waardoor men duizelig kan
worden. Men moet zich zelfs wachten in de nabijheid van de plant te slapen,
want dit kon ook schadelijke gevolgen hebben. Een Franse volksnaam wijst dui
delijk in die richting, want deze luidt Endormie, hetgeen slaperig, loom of suf
fig wil zeggen. Ook de naam Endormeuse (slaapverwekker) komt voor. Be
halve voor de mens is het ook een schadelijke plant voor het vee.
D e naam Steekappel in Zwolle en Limburg wijst in de richting van de Duitse
volksnaam Stechapfel (vrucht met stekels). Eveneens op de vruchtvorm duidt de
op Tholen voorkomende naam Eierplant, evenals dit het geval is met de oude
benaming Adamsappel, die niet meer voorkomt. O p de Noord-Veluwe spreekt
men van Molplant, en in Zeeuws-Vlaanderen van Mollekruid; in Belgisch Vlaan
deren komen we namen tegen als Mollezaad en Talpekruid. Deze laatste naam
zal wel in verband staan met de Latijnse benaming van de mol, namelijk Talpa
europaéa. D e namen verbonden met mol duiden op het gebruik dat men van de
zaden maakte. Men legde, om deze dieren te verdrijven, zaden in hun gangen en
in de molshopen.
D e naam Duvelkruut in Twente, Salland en het graafschap Zutphen kreeg de
Doornappel,
omdat men beweerde dat hij door duivelbezweerders gebruikt
werd. Zij legden de zaden van dit narcotische kruid op gloeiende kolen of as en
ademden dan de ontstane damp in. Zij geraakten dan in een soort roes en kregen
allerlei fantastische droombeelden, die, naar zij geloofden, verwezenlijkt zouden

worden. Vroeger bereidde men uit de zaden vermengd met vet de beruchte hek
senzalf. Wreef men zich met dit mengsel in, vooral onder de oksels, dan zou men
prachtige visioenen krijgen, zo maakte men elkaar wijs. D e plant verwerkte men
ook in de zogenaamde heksendranken. O o k de zigeuners maakten voor hun
'zwarte kunst' gebruik van de plant. D e bewering dat zij indertijd de Doornappel
uit Zuid-Rusland naar West-Europa zouden hebben gebracht, is allerminst be
wezen. Dat het bedwelmende karakter reeds lang bekend was, kunnen we op
maken uit hetgeen van de zonnepriesters van de Inca's verteld wordt, namelijk
dat zij het sap dronken om in een toestand van extase te geraken, om dan op
deze manier met hun god in verbinding te kunnen treden.
Dat de bevolking wel bekend was met de giftige eigenschappen, kunnen we
opmaken uit het weinige gebruik dat zij, in de volksgeneeskunst, van de plant
maakte. In de officiële geneeskunde wordt nog gebruik gemaakt van de bladeren
en wel bij astma. In de Nederlandse Farmacopee treft men haar aan in Folio
Stramonii of Doornappelbladen. Omdat de vraag naar Doornappelbladeren
groot is, is men genoodzaakt deze uit andere landen, bijvoorbeeld de Balkan, in
te voeren. Men verwerkte ook de gedroogde bladeren in de zogenaamde astma
sigaretten. Z o vinden we verder nog bij dr. C. Bakker in zijn Volksgeneeskunde
in Waterland (1928) vermeld, dat wanneer iemand last van astma had, men hem
aanraadde met open mond boven een test met vuur te gaan zitten, waarop astma
bladeren gestrooid waren. Vroeger werd de Doornappel niet alleen als diabo
lische plant beschouwd, maar schreef men haar ook magische krachten toe. Z o
was het een lachverwekkend kruid, want Cardanus zegt dat de Steekappels die
men ziedt of braadt en opeet 'een dullicheydt met een ghedurich lachen veroorsaecken.' Z o vinden we bij Dodonaeus vermeld: Op 15 augustus werd zij in de
bloemtuilen verwerkt, omdat men beweerde dat zij onweer kon verdrijven.

Daucus | Dducus caróta: Veen
D e naam Daucus komt van het Griekse daio, hetgeen wil zeggen: ik verwarm,
omdat de zaden een verwarmende invloed hebben. Volgens dr. C. A . Backer is
het een Latijnse transcriptie van de oude Griekse plantenaam daukos, waarmede
verschillende schermbloemigen werden aangeduid. In de middeleeuwen is de
naam overgegaan op het geslacht Veen. Bij de vele volksnamen die de Peen bezit,
is het niet altijd mogelijk uit te maken of men de wilde plant bedoelt, dan wel
de gekweekte vorm. D e gekweekte peen is waarschijnlijk ontstaan uit kruisingen
van ondersoorten. D e meeste namen zijn dialectische vormen van of verbindin
gen met peen, pee of wortel. Verder nog Gele wortel, Rode wortel, Wilde peen
en Wortelkruid.
W e vinden, om er slechts enkele te noemen, Gele pee(n), Gele Wortel, Koe
peen, Paardepeeën, Peerdewortel, Tuinwortel en Boterpae.
D e naam Peen zelf is een meervoudsvorm, enkelvoud pee, zoals bij Kiliaen
(zestiende eeuw), waar het eetbare wortel betekent. D e grondvorm van het
woord moet geweest zijn: pede, in de betekenis 'wortel van planten.' Het staat
nog niet vast of dit de juiste verklaring is. Namen als Koepeen en Paardewortel
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kreeg de plant omdat er vormen werden gekweekt die als dierenvoeder moesten
dienen. Over hoe de soortnaam carota verklaard moet worden is men het nog niet
eens. Men wil het afleiden van het Griekse woord karotos dat saffraankleurig
beduidt, hetgeen slaat op de kleur van de penwortel. Voor ons de meest aan
nemelijke, want bij Dioscorides komt de plant als synoniem voor onder Karota
of Karoton, terwijl bij de Grieken de eigenlijke naam was: Staphylinos. Ander
zijds beroept men zich op Apicius, die voor de peen voor het eerst de naam Ca
rota gebruikte, maar daarmee is de naam nog niet verklaard. Deze Marcus Gavius Apicius was een fijnproever en schrijver van boeken over de kookkunst ten
tijde van Tiberius. D e naam Karoten staat voor Zuid-Limburg genoteerd en is
misschien afkomstig van Fuchs of Dodonaeus, die de plant beschreven onder
Caroten. Volgens anderen is Carota overgenomen van de Italiaanse naam voor
peen, namelijk carota. Maar deze laatste naam steunt wellicht op de Romein
Apicius en brengt ons dus niet tot een oplossing. In de Capitulare de villis uit
ongeveer 795, heet de peen carvitas. Zou dit een verbastering kunnen zijn van
carota of cariota, zoals de plant in een vroeg middeleeuws glossarium genoemd
wordt? D e namen Moeren in Noord- en Zuid-Limburg, en Moren in Zuid-Lim
burg zijn overgenomen uit het nabije Duitse gebied, waar de peen onder meer
Möhre genoemd wordt. Dit Möhre is afkomstig van het Oudhoogduitse woord
moraha of morha, en slaat op de gele wortel of raap.
Namen zoals Scheerling, Wilde karwij en Wilde pastinaak wijzen erop dat de
bevolking wel de overeenkomst of gelijkenis zag in de bloeiwijze - in een
scherm - maar niet verder kwam dan, bijvoorbeeld bij Wilde karwij, het woordje
'wilde' aan karwij toe te voegen, om toch weer te geven dat er wel enig ver
schil bestond tussen de twee planten. D e naam Poepen zal wel wijzen op het
vroegere gebruik om de wortel bij verstoppingen en het verwijderen van inge
wandswormen aan te wenden.
Een zeer oude volksnaam is wel Vogelnest bij Fuchs, en Vogelsnest bij D o d o 
naeus. Bekijken we een uitgebloeid en zaadvormend exemplaar, dan zien we dat
het scherm met vruchten zich naar boven tot een holte vervormd heeft en dan
veel gelijkenis vertoont met een vogelnestje. Reeds in 1485 vindt men in de
'Gart der Gesundheit' de naam Fogelnest. Het is hoogstwaarschijnlijk dat deze
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goed gekozen benaming aanleiding is geweest dat in Frankrijk en Engeland over
eenkomstige namen gevormd werden, namelijk Nid d'oiseau en Bird's nest. D e
Engelse botanicus John Gerard (i 5 4 5 - 1 6 1 1 ) deelt in zijn 'Herbal' mede, dat de
Engelse naam uit het Duits is overgenomen. Volgens H. C. van Hall in zijn
Landbouwkundige Flora van de vorige eeuw moet de naam Kroontjeskruid ook
duiden op het krom gaan staan van de gemeenschappelijke stelen van het bloemscherm. Het valt op dat er geen Nederlandse volksnamen voorkomen die ver
band houden met de van veel weerhaakjes voorziene vruchtjes, die zo makkelijk
aan kleren en vacht blijven hangen.
D e enige naam die we hebben kunnen vinden is de Middelnederduitse naam
Kattenklawe (Katteklauw) en die zal volgens ons daarop wel betrekking hebben.
Wel vonden we vermeld dat in vroeger eeuwen voor het zaaien van de gekweekte
peen, de zaden van deze haakjes ontdaan werden, opdat de penwortels glad en
vlezig zouden worden.
In de flora's vindt men bij de beschrijving van de wilde plant vermeld, dat
in het midden van het bloemscherm een of meer purperkleurige bloempjes tussen
de witte zitten. Over het waarom heeft men nog steeds geen op feiten rustende
verklaring gevonden. Is het voor insekten een lokmiddel of moeten we het als
een soort honingmerk beschouwen? Hieronymus Bock attendeerde reeds in 1532
op deze eigenschap. Sterker nog, R. von Fischer-Benzon schrijft in zijn Altdeutsche Gartenflora dat Dioscorides (eerste eeuw na Chr.) reeds mededeelde dat in
het midden van het witbloemige scherm, zich iets purperkleurigs bevond.
In de geneeskunde waren het zaad en de wortel geen onbekenden. P. Nijlandt
schrijft onder het hoofd 'Vogels nest, in 't Latijn Daucus officinarum: voor 't
Graveel: Neemt een vierendeel loots van het zaet men Wijn in: of bereydt en
afziedsel van 't selfde met Wijn/ en laet hier van drincken: andere doen het ge
kneusde zaet in een sackje/ om op het Bier te hangen en laten daer geduurigh
van drincken.' Hij beroept zich hiervoor op Galenus, een beroemde arts uit de
tweede eeuw na Chr.
Bij de oude Grieken zei men reeds dat de penwortel van de wilde plant de
verliefdheid bevorderde, terwijl de Griekse vrouwen ervan overtuigd waren dat
het ingenomen zaad de conceptie in de hand werkte. Ook werd de wortel, zoals
het reeds in de Oudheid geschiedde, gebruikt om de nageboorte af te stoten.
Volgens de signatuurleer was de gele wortel goed ter genezing van geelzucht.
Dat dit in de volksgeneeskunst tot eigenaardige praktijken kon leiden, kunnen we
uit het volgende opmaken: wanneer men door dit euvel geplaagd werd dan moest
men in een uitgeholde wortel urineren en deze dan in de haard hangen. Was de
urine opgedroogd dan was ook de geelzucht verdwenen. Voor nog vele andere
kwalen en ziekten werd de plant aangewend.
D e wortel is rijk aan de vitaminen A, B en c. D e oranjegele kleur van de
wortel wordt veroorzaakt door carotine of karoteen. Voor de winter maakte men
eertijds de penen in met honing en koriander. Men gebruikte de gedroogde wor
tels ook wel als surrogaat voor de dure koffie.
O m het gehele jaar door over geld te kunnen beschikken, moest men op Nieuw
jaarsdag wortelen eten, zo wil althans een oud volksgeloof. Volgens een oude
sage was de peen het lievelingsgerecht van dwergen en kabouters. Menigmaal -

Digitalis purpürea:
Vingerhoedskruid

zo vertelde men elkaar - heeft een milddadige vrouw, wanneer zij voor deze
kleine wezentjes een wortelgerecht klaarzette, de volgende dag op die plaats een
goudstuk gevonden. Een oud spelletje was vroeger op Oudejaarsavond op het
platteland erg in trek: door de ongehuwde meisjes werden een drietal schotels
neergezet, gevuld met zand, water en penen. Nadat de meisjes geblinddoekt wa
ren, mochten zij een greep naar de schotels doen. Wie nu in het zand greep, zou
in de loop van het jaar sterven, die in het water haar hand stak, bleef het komende
jaar ongehuwd, maar wie in de wortels greep zou spoedig gaan trouwen. D e
symboliek van een en ander is niet ver te zoeken.

Digitalis | Digitalis purpürea:

Vingerhoedskruid

D e geslachtsnaam Digitalis is afkomstig van het Latijnse woord digitus: vinger,
en digitalis beduidt vingerhoed of handschoen, naar de vorm van de bloemkroon.
D e naam is door L. Fuchs (Vingherhoetcruyt) zeer toepasselijk gekozen en hij
geeft behalve een goede wetenschappelijke beschrijving, ook een goede afbeel
ding in zijn Neu Kreuterbuch van 1543. D e Latijnse soortnaam duidt op de purperroodachtige kleur van de bloem.
Het is opmerkelijk dat een dergelijke grote en opvallende plant, die ook in
het zuidelijke deel van Europa voorkomt, niet door de Ouden voor een of ander
geneeskundig doel gebruikt werd. Zou de giftigheid hier een rol gespeeld hebben?
Onder het hoofd 'Van Vingherhoet-cruyt oft Digitalis' schrijft Dodonaeus zelf
onder meer: 'nochtans soo en wordet nergens in ghebruyckt of bij eenighe drancken oft geneesmégelingen gedaen: de Bloeme is alleen aengenaem oft gesocht/
ende in de hoven onderhouden/ om sijn gedaentes ende aerdicheyts wille', terwijl
van Ravelingen eraan toevoegt dat het kruid onder meer gebruikt werd omdat
het 'doet taeye fluymen lossen ende rijp worden.' In 1682 geeft P. Nijlandt in zijn
Herbarius het volgende recept: ' O m de gal- en waterachtige vochtigheden af te
zetten: Neemt van het kruydt twee handen vol/ snijt het kleyn/ koockt het in een
half pint Water of Wijn/ tot dat de helft versoden is/ en geeft het op een reys in.'
Hij beroept zich daarbij op M . Lobelius die een 'Kruydtboeck' schreef dat in 1581
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te Antwerpen verscheen. Volgens H. Marzell werd de plant reeds heel vroeg
voor medische doeleinden aangewend, want in een medisch handschrift uit
Wales uit de dertiende eeuw, genaamd 'Meddygon Myddfai', vinden we recepten waarbij het kruid wordt aanbevolen bij abcessen, zweren en hoofdpijn.
Grote bekendheid kreeg het Vingerhoedskruid pas toen de Britse arts W . Withering ( 1 7 4 1 - 9 9 ) in 1785 een boekje deed verschijnen: 'An Account of the Foxglove,' waarin hij mededeelde dat het een uitstekend middel was tegen waterzucht. Hij beriep zich op de familiepapieren van een oud kruidenvrouwtje uit
Shopshire, die de plant aanbeval bij lijders aan genoemd euvel. D e plant werd
later vooral gebruikt bij harttherapie en wordt wel als het waardevolste geneeskruid beschouwd. In de Nederlandse Farmacopee komt men de plant tegen onder
het hoofd: Folia Digitalis of Digitalisbladen. Aangezien de vraag naar het
kruid zeer groot is, wordt het speciaal gekweekt en ingevoerd. Het giftige digitaline werd pas in 1824 door Le Royer uit de bladeren geïsoleerd en niet in
1868 door Homolle, zoals ook beweerd wordt. D e naam Vingerhoedskruid vinden
we door geheel ons land, met enkele kleine verschillen, zoals Vingerhoed, Vingerhoedjes. In Waterland spreekt men niet onaardig van Pijpekop, hierbij wordt
een vergelijking getrokken tussen de vorm van de bloem en de stenen kop van
een ouderwetse tabakspijp. Poppeschoentje in Oost-Brabant is een naam die eveneens op de vorm van de bloem gebaseerd is, zoals dit ook het geval is met
Judasbeurzen in Zeeuws-Vlaanderen. D e naam Slangenbloemen in de Achterhoek
kreeg het Vingerhoedskruid omdat men beweerde dat slangen zich tussen de
planten ophielden. Ook vertelde men elkaar dat elfen en kabouters de bloemen
als een soort hoofddeksel bezigden. Men beweerde dat de heksen het kruid gebruikten om het in hun heksenzalf te verwerken of in hun brouwsels te mengen.
Het is thans een geliefde tuinplant geworden, die in allerlei kleurvariëteiten
te verkrijgen is.

Dipsacus | Dipsacus pilósus: Kleine

kaardebol

D e geslachtsnaam Dipsacus is afkomstig van het Griekse woord dipsacein: dorst
hebben, of van dipsao: dorstig, want de middelste bladparen vormen om de stengel een soort holte of waterbekken waarin het regenwater wordt opgevangen.
In het wild komen bij ons, voornamelijk in het krijtdistrict, twee soorten voor,
namelijk D. pilósus en D. sylvéstris. Een derde soort de Weverskaarde (D. jullónum) is zeer zeldzaam, en is als een verwilderde plant te beschouwen. Deze
kaardesoort werd vroeger vooral in Zuid-Limburg gekweekt om wol te kaarden.
D e plant is niet inheems, maar komt uit Zuid-Europa.
D e soortnaam jullonum wijst op het gebruik bij de wolbewerking, want deze
Latijnse soortnaam is afkomstig van fullo: volder of wever. Een oude benaming
was Volderskaarde. D e naam Kaardebol komt van het Latijnse woord carduus,
hetgeen distel beduidt omdat alle delen van de plant, uitgezonderd de wortel,
met stekels als bij een distel bezet zijn; terwijl bol slaat op de bolvormige bloemhoofdjes of bloemkoppen. D e Latijnse soortnaam pilosus beduidt ruwharig of,
zoals hier, van stekels voorzien. Men noemde deze soort en ook de volgende

Dfpsacus sylvéstris:
Wilde kaardebol

vaak Kaardedistel, hetgeen eveneens op de distelachtige habitus slaat. In het
Zuidlimburgse gebied komt de benaming van Wil kern voor en deze behoeft
geen nadere verklaring, wanneer men de naam leest als Wilde kam. Een oude
Engelse naam was hiermede in overeenstemming en luidde Wulfescamp: wolfskam, en in Westfalen sprak men van Kimme.

Dipsacus sylvéstris: Wilde

kaardebol

D e soort heeft de volgende volksnamen: Kaardedistel, Kaardekruid,
Kanneboender, Kanneborstel, Kannewasser, Kretse en Venusbekken. Het is heel goed
mogelijk dat deze namen, met uitzondering misschien van Kretse en Venus
bekken, door elkaar werden gebruikt zowel voor de wilde soorten als voor de
gekweekte Weverskaarde. Omdat de plant gebruikt werd om melkkannen schoon
te maken, werpen namen als Kannenwasser(s), Kanneboender en Kannbostel
geen problemen op. In andere landen vinden we zo goed als geen overeenkom
stige namen, behalve misschien de naam Glaserbeitscher in de Pfalz en Flaschenputzer in Zwitserland.
D e naam Kretse - een oude benaming - is afkomstig van kretzen, dat zoveel
wil zeggen als krabben en duidt op de stekelige structuur van de plant, waaraan
men zich dus kan krabben. D e naam Venusbekken is ontstaan omdat men de
holten, gevormd door de stengelomvattende grondbladeren, vergeleek met het
bad van Venus. Toelichting daarop vinden we bij Dodonaeus, die ons vertelt
dat de Romeinen de plant noemden Labrum veneris en de Grieken Aphrodites
loutron hetgeen in beide gevallen wil zeggen badkuip van Venus. Een andere
Oudromeinse naam was Lavacrum veneris dat hetzelfde beduidt. D e soortnaam
sylvéstris duidt op het groeien in de bossen of bosranden (silva: bos).
D e wortel was vroeger in de apotheek bekend als Radix Dipsaci en werd als
urine- en zweetafdrijvend middel aangewend. Slaan we P. Nijlandt (1682) o p ,
dan vinden we nog vele recepten voor allerlei ziekten en kwalen. W e noemen
slechts: 'Voor roode ende schemerende oogen, Placken ende Sproeten des aengesichts, Vergadert het water/ 't welck tusschen twee Kaerdenbladeren behouden
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wordt/ ende wascht u daer mede dickwils.' Later, in de achttiende eeuw, vinden
we het verzamelde water aangeprezen als schoonheidsmiddel en wel om het gelaat vrij te maken van sproeten en vlekjes; het verjongde het gelaat eveneens, zo
deelde men mede. W e hebben weinig gevonden dat wijst op het gebruik van een
kaarde als anti-magische en anti-diabolische krachtbron. Wel vonden we dat
de heksen de 'bol' als kam zouden gebruiken.

Drósera | Drósera rotundifólia:

Ronde

zonnedauw

D e geslachtsnaam Drósera is afkomstig van het Griekse drosos: dauw, omdat
men het vocht dat door de op het blad aanwezige kliertjes afgescheiden werd
voor dauw heeft aangezien.
Van de drie in ons land voorkomende soorten Drósera is bovengenoemde, met
ronde bladeren (rotundifólia), de meest algemene. Alle drie komen op vochtige
heide- en veengrond voor. O m de naam Zonnedauw te verklaren kunnen we het
best dr. H. Uittien aan het woord laten, die hierover uitvoerig heeft bericht: 'Het
is erg verleidelijk om de naam Zonnedauw van het bekende insectenetende
plantje (Drósera) met de zon in verband te brengen. En toch is het fout. D o d o 
naeus heeft die verkeerde verklaring in de wereld gebracht, naar het schijnt, want
in de oudere kruidboeken komt dit geslacht niet voor. In de tweede druk (1563)
van zijn bekende Cruydeboeck vindt men op blz. 354 een afbeelding van de
Zonnedauw, die hij tot de mossen rekent, met het opschrift: 'Sondauw: ros solis.
Dit cruyt es van een seer vremde ende wonderlijcke natuere, want al eest dat die
sonne lange ende vele daer op schijnt zoo wordt dit cruyt nochtans altijt nat ende
bedauwt gevonden, ende aen die hayrkens van den bladerkens met cleyne droppelkens van water gheladen. Ende hoe die sonne heeter ende meer op dit cruyt
schijnt hoe dattet natter ende meer bedauwt es. Ende daer omme worddet oock
Sondauw gheheeten.' Deze verklaring werd door Lyte in 1578 in zijn Engelse
bewerking van Dodonaeus' kruidboek overgenomen en is sindsdien nauwelijks
meer uit de roeien gebleken. Ook in de grote flora van Heukels, 1 1 , 1909, p. 329,
kan men dit verhaal nog lezen.
Intussen is de oorspronkelijke vorm sindauw geweest, zoals nog in 1600
voor Silezië wordt opgegeven. Men vindt het woord als synnauw, zinauw,
sinouw, etc. In allerlei uitheemse en Nederlandse kruidboeken voor Alchemilla
(leeuwenklauw, vrouwenmantel) een plant, die vaak met een krans van dauw
druppels aan zijn bladeren prijkt. Beide soorten worden in de oudere kruid
boeken drosion genoemd, wat Grieks is, en dauwplant betekent. Lobel (15 81)
wijst al op deze verwarring. Sinds Linnaeus heet de Zonnedauw officieel Dró
sera. In dit woord betekent het eerste lid, zin of syn, groot, voordurend, al.
W e zouden het als volgt willen zien en wel immerdurende dauw. Behalve Zonnedauwe, een veel voorkomende volksnaam, komen we ook vele malen de naam
Vliegenvang en Vliegenvangertje tegen. Deze benaming kreeg de plant omdat zij
carnivore eigenschappen bezit. D e Zonnedauw 'vangt' namelijk muggen en kleine
vliegjes.
Het kleverige vocht dat zich als een druppel aan het einde van het klierhaartje

Drósera rotundifólia:
Ronde zonnedauw

of tentakel bevindt, houdt het insekt dat daarop neerstrijkt vast. D e andere lange
klierharen buigen zich vervolgens over de prooi heen en houden deze zolang vast
totdat het uit de klierharen afgezonderde enzym, dat veel met pepsine overeen
komt, het diertje verteerd heeft en de voedende bestanddelen door de klierharen
opgezogen zijn. Het geschiedt op dezelfde wijze als het maagsap ons voedsel ver
teert. D e klierharen worden van het midden van het blad af naar de bladrand
toe steeds langer. Dit heeft het voordeel, dat, waar het prooidier zich ook be
vindt, de tentakels zo veel mogelijk aan het verteringsproces kunnen deelnemen.
D e reactie is zuiver chemisch en niet mechanisch, want door prikkeling of aan
raking met glas of een ander voorwerp gebeurt er niets. Gezien deze wijze van
voedsel tot zich nemen behoeft het wortelstelsel niet flink ontwikkeld te zijn,
hetgeen ook het geval is.
Naar aanleiding van het bovenstaande wordt ons tevens de naam Kleefkruid op de Noord-Veluwe - duidelijk. Het was de Duitse arts en botanicus A . W .
Roth ( 1 7 5 7 - 1 8 2 8 ) die in juli 1779 (niet in 1797) voor het eerst de prikkelbaar
heid van de tentakels waarnam en het 'vangen' van vliegjes beschreef. In noorde
lijk Overijsel spreekt men van Heidinnen omdat Drosera op vochtige heidevel
den voorkomt.
Dodonaeus heeft het plantje niet alleen Sondauw genoemd, maar ook Loopichcruydt, omdat het, tussen het voer van de koeien gedaan, de tochtigheid zou be
vorderen. Het loopich duidt hier op het loops of bronstig worden van het vee.
Volgens Paque is Loopigkruid waarschijnlijk een verbastering van Loopingkruid:
looping heeft onder andere de betekenis van uitlooping of afvloeien. Deze plant
laat een slijmachtig vocht uit haar klierachtige bladeren vloeien. Wij houden het
op de uitleg die Dodonaeus er aan geeft. Te meer omdat in Duitsland de vol
gende volksnamen bestaan: Brunstkraut en Bullkrut: stierekruid.
Dat de Zonnedauw geneeskrachtige eigenschappen bezit kunnen we opmaken
uit het feit dat de plant in de Codex Medicamentorum Neerlandicus is opgeno
men, en wel onder Herba Droserae rotundifoliae recens. Men vervaardigt er een
preparaat van dat onder andere dienst doet bij kinkhoest en andere kwalen aan
de luchtwegen. In de volksgeneeskunst werd het kruid ook voor nog andere
ziekten en kwalen aangeprezen.

Dat de alchimisten die op zoek waren naar de steen der wijzen en het maken
van goud uit onedele metalen en kruiden, deze eigenaardige plant niet onge
moeid konden laten bij hun experimenten is begrijpelijk. Z o maakten zij tevens
met behulp van het kleverige vocht een levenselixer. Grote bekendheid hierom
trent verwierf vooral Aleardus van Villanova die aan het einde van de zestiende
eeuw aan de universiteit te Barcelona chemie doceerde, maar later door de In
quisitie verbannen werd, omdat hij, volgens zeggen, een verbond met de duivel
gesloten had. Hij vluchtte naar Italië en maakte daar met behulp van Drosera en
wijn zijn beroemd geworden goudwater - aqua auri - (een soort likeur) dat als
een panacee beschouwd werd. Deze likeur was daar bekend onder de naam
Rosoglio. Deze naam is afgeleid van de toenmalige Latijnse benaming Ros solis:
zonnedauw. Men geloofde dat deze drank verjongend en ook geslachtsdrift op
wekkend werkte. Deze drank werd voor eigen gebruik gemaakt, niet alleen in
Italië, maar ook in Frankrijk en Engeland.
In de heidense tijden hield men de klierdruppels voor de tranen die Freya ver
goot toen haar man vertrok. Later maakte de christelijke volksfantasie er de
tranen van Maria van en sprak men van Mariatranen.
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Échium | Echium vulgdre:

Slangekruid

Men neemt aan dat de geslachtsnaam is afgeleid van het Griekse woord echis
dat slang, ook otter, beduidt en slaat op de muilvormige geopende bloem, waar
uit de gespleten stijl streekt. Dit geheel werd vergeleken met een opengesperde
slangekop met de eruit stekende gespleten tong. D e gespikkelde en gevlekte ruige
stengel zal hiertoe wel mede aanleiding gegeven hebben. Dioscorides daaren
tegen vergeleek de vrucht met de kop van een slang. Een ander geluid vernemen
we van de aanhangers van de scholastiek, de scholastici, die beweren dat de naam
echion is ontstaan uit het feit dat een zekere Alkibios (Alcibius), die door een
slang gebeten was, de wond met deze plant geheeld heeft. Dit verhaal gaat terug
op hetgeen Nikander, een Griekse arts uit 150 voor Chr., reeds in die tijd mede
deelde. Men meent hierin niet onze soort te zien, maar de in Griekenland in
heemse Echium rübrum.
D e Latijnse soortnaam vulgare beduidt dat het geen zeldzame plant, maar een
algemeen voorkomende is; mits de bodem kalkrijk is. D e Nederlandse naam
Slangekruid behoeft, gezien het bovenstaande, geen nadere uitleg. D e meeste
andere namen zijn eveneens verbonden met slang of adder. Z o vinden we ver
meld Adderkop, Slangenhoofd, Slangekop en Slangenkroed in het Overijselse
gebied.
D e naam Wilde Osse-tonge bij P. Nij landt slaat op de vorm van het blad en
het ruwharige oppervlak ervan. D e plant die tegenwoordig Ossetong heet is
Anchüsa officindüs en is verwant aan het Slangekruid. Beide soorten behoren tot
de familie der Ruwbladigen. Omtrent de naam Ijzerkruid hebben we geen andere
aanwijzing dan de naam. Wel vonden we de oude Duitse volksnaam Eisenhart
en we nemen aan: een vertaling zonder meer. Het Slangekruid is wel een van
onze mooiste wilde planten. Van oorsprong is het geen inheemse soort, maar af
komstig uit het mediterrane gebied. Naar men aanneemt, moet deze blauwbloemige soort zich reeds in de prehistorische tijd naar het noorden uitgebreid
hebben.
Reeds Dioscorides schreef dat zowel de wortels als de bladeren gebruikt kon
den worden bij beten van slangen. Het sap kon gedronken of op de beet gelegd
worden. Deze opvatting vinden we nog eeuwen daarna in kruidboeken vermeld.
Dr. van Andel deelt mede, dat in het begin van deze eeuw in ons land de
bladeren nog op wonden gelegd werden. Verder dronk men het aftreksel van de
wortel vermengd met hysop en waterkers als middel om een lintworm kwijt te
raken. Als middel om zwaarmoedigheid te verdrijven geeft Matthiolus de raad
het sap van de plant te vermengen met suikerwater en dit stroop je aan de pa
tiënt te geven. D e wortel werd vroeger gebruikt om er een rode verfstof uit te
bereiden. Deze verfstof werd door de bevolking, het vrouwelijke deel ervan ten
minste, wel aangewend om zich mee op te maken.

Elodéa | Elodéa canadénsis: Waterpest
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Elodéa is afkomstig van het Griekse woord helodes, hetgeen wil zeggen moeraslievend of moerasbewonend. Deze naam is eigenlijk misleidend, want het ge
slacht groeit vooral in fris, helder water. D e soortnaam canadénsis duidt er reeds
op dat de plant van oorsprong geen inheemse is, maar afkomstig uit Canada.
Dit waterplantje heeft indertijd, door zijn massaal en snel optreden in sloten
en plassen, een grote beroering teweeggebracht. Dit explosief optreden, waardoor
vooral sloten en vaarten spoedig dichtgroeiden, heeft de plant de naam Waterpest
bezorgd. Na deze plotselinge verovering van de waterwegen is thans de groei in
meer gewone banen gekomen. In het kort is de geschiedenis van het optreden in
Europa als volgt: In 1836 werd Elodéa voor het eerst in een vijver te Warrington in Ierland waargenomen. Niemand weet hoe het waterplantje daar terecht
gekomen is. In 1841 treft men de Waterpest in Engeland aan, in 1842 reeds in
Schotland en enige jaren daarna in 1847 in Midden-Engeland. Van Engeland
uit werd de plant naar het vasteland van Europa verzonden, naar botanische
tuinen, want deze instituten wilden gaarne deze nieuweling in hun verzamelingen
hebben. Wat ons land betreft neemt men aan dat ze in 1860 vanuit de Utrechtse
hortus al of niet opzettelijk in onze sloten is terechtgekomen. Verdere versprei
ding geschiedde onder meer door watervogels. Er zijn geen gegevens beschik
baar waaruit is op te maken wanneer de Waterpest voor het eerst in de hortus
te Utrecht is terechtgekomen. In het Album der Natuur van 1873 vinden we het
volgende vermeld: 'Zij moge nadeel doen door de scheepvaart te belemmeren;
de landbouwer maakt daarvan groot nut om haar als meststof, vooral voor rogge,
op het land te brengen.' Hieruit blijkt dat in de korte spanne tijds van 1860 tot
1873 de vermeerdering en verspreiding wel zeer snel verlopen is.
Pas in 1863 wordt zij in Duitsland, in Trier, voor het eerst, aangetroffen. D e
snelle groei en vermeerdering wordt mogelijk omdat elk losgelaten stengelstuk
tot een volledige plant kan uitgroeien. Dus een vegetatieve vermeerdering. Hier
bij valt nog op te merken dat men in ons land slechts vrouwelijke exemplaren
aantreft, en daar de manlijke ontbreken, kan er geen zaadvorming plaatsvinden.
Wat Europa betreft komen alleen in Schotland manlijke exemplaren voor.
Behalve Waterpest komt in het graafschap Zutphen de naam Professerskruid
voor. Gezien het ontsnappen uit de horti geen onaardige naam. D e benaming
Studentenroet is volgens Heukels als volgt ontstaan: 'Het heet, dat de leerlingen
der voormalige landbouwschool te Haren zoogenaamde akkerstudenten, deze
plant in slooten van Groningen hebben gebracht.'
D e namen Engels Ruigt en Engels Vuil respectievelijk in Utrecht en ZuidHolland duiden nu niet op een hoge waardering. Zou de naam Gruit op Voorne
en Beierland niet duiden op grut, hier als uitschot bedoeld? Gruit is een zeer
oude naam in de betekenis van draf, drab, en droesem, spoeling, nietswaardig
overschot en verder uitgebreid tot het begrip waardeloos. Japanezenkruid is
wellicht op te vatten als vreemd kruid, van elders afkomstig; men heeft toen maar
een of andere naam gekozen of gegeven. D e naam Plab vinden we opgegeven
voor het Zuidhollandse gebied. Flap en Flappen noemde men vroeger planten
met lange stengels die vaak over een groot oppervlak door elkaar gestrengeld
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zijn. Hetgeen ook op de Waterpest van toepassing is. Z o vinden we in het Leidsch
Dagblad van vijf oktober 1896 het volgende vermeld: ' D e ingelanden hebben
daarom te zorgen voor het zuiveren dier werken van zuigten, kwal, flabben,
kroos enzovoort

Epilóbium | Epilóbium

angustifólium:

Wilgeroosje

D e geslachtsnaam Epilóbium komt van het Griekse epi: op, en lobos: hauw of
peul, omdat de bloem - kelk- en kroonbladen - op het vruchtbeginsel geplaatst
is. D e Latijnse soortnaam angustifólium bestaat uit twee delen, namelijk angusti: smal, en folium: blad, dus smalbladig, naar de vorm van het blad. D e
naam Wilgeroosje kreeg het omdat de vorm van het blad veel op dat van de
wilg lijkt en roosje vanwege de rode kleur van de bloem, maar ook omdat de
naam roos nog al eens gebruikt wordt om er een willekeurige bloem mee aan te
duiden met een rode kleur, zoals ook bij Klaproos. Bij J. Th. Tabernaemontanus
komen we in zijn kruidboek van 1588 reeds Weidenrösslein: Wilgeroosje tegen.
In de Achterhoek spreekt men van Weddenblommen
en Weddenroosjes, want
wedden wil zeggen wilgen.
D e naam Dondertoren in Zuid-Limburg is daarop terug te voeren dat de plant
gebruikt werd om donder en onweer af te weren. Men gooide telkens wanneer
men een donderslag hoorde een stuk van de plant in het vuur. Dit gebruik vin
den we ook vermeld voor Frankrijk. Het zelfstandig naamwoord toren duidt op
de torenvormige bloemtros. Een andere uitleg is dat de plant in de kruidwissen
of bloemruikers, die op 15 augustus - Maria tenhemelopneming - verwerkt wer
den, om na in de kerk te zijn gewijd, naar huis te worden meegenomen om
aldaar de behuizing tegen blikseminslag te behoeden. Hier duidt toren op de
lange bloemtros, die, in het midden van de kruidwis geplaatst, er bovenuit to
rende. D e in verscheidene gebieden voorkomende naam Kattestaart attendeert
op de vorm van de lange bloemtros, die iets weg heeft van de staart van een kat.
Een andere opvatting is dat, uit de verte gezien, de bloeiende plant gelijkt op
de eveneens van rode bloemen voorziene bloemtros van de Lythrum salicaria, die
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in de flora's onder de officiële naam van Kattestaart voorkomt. D e benaming
Slangebloem, genoteerd voor westelijk Drente en de Noord-Veluwe, kreeg zij
omdat men meende dat de slangen doorgaans in de nabijheid van de plant
gevonden werden.
D e naam Bastaertwederick bij Dodonaeus (thans voor het gehele geslacht als
Basterdwederik geldend) behoeft enige nadere toelichting. W e laten hiervoor
Dodonaeus (1608) zelf aan het w o o r d : 'Dit cruydt houdt men oock voor een
soorte van Wederick oft Lysimachium: en Fuchsius heeft dat voor onsen tijt voor
Purpere Wederick oft Lysimachium Purpureum beschreven. Het en is nochtans
geen oprechte Lysimachium oft Wederick/ maer een Bastaert oft onrechte soorte
van/ oft op sijn Griex Pseudolysimachium. Ende om die oorsaecke/ heeft Gesnerus liever gehadt dat selve eenige andere naemen te geven/ en dat Epilobion of
Chamaenerion te noemen (vroeger heette de plant Chamaenérion
angustifóüum
KI.) Epilobion, omdattet een bloeme heeft die van Leucoium oft Filetten gelijc/
boven op de Haewkes voortskomende: Chamaenerion, om de gelijkenisse die het
eenichsins schijnt te hebben met Oleander twelck Nerion oft Rhododendron
pleegt te heeten: sonderlingen als dit gewas hooger op wast/ ende als de bloeme
van breeder bladeren ghemaeckt zijnde, een cleyn Raasken niet ongelijck en
schijnt te wezen.' Z o duidelijk als Basterdwederik werd verklaard, zo moeilijk
zijn de volgende namen thuis te brengen. W e moeten zelfs zeggen in het geheel
niet. Het zijn Hardijzers (Aalsmeer), Wilde salie, Wilde selve (selve: salie).
D e benaming Koekoeksbloem in Zuid-Limburg kunnen we niet, zoals bij andere planten met de volksnaam Koekoeksbloem, afdoen met te zeggen dat de
plant bloeit omstreeks de tijd dat deze vogel uit zijn winterse verblijfplaats
terugkeert, want de bloeitijd valt tussen juni en oktober. W e moeten hier wellicht denken aan het tegenovergestelde, het vertrek naar het warmere zuiden. Veel
betekenis heeft de plant in de geneeskunde niet gehad, ook niet in de volksgeneeskunst. Men gebruikte het blad om op wonden te leggen. D e gedroogde
bladeren gebruikte men vroeger - in tijd van nood - als een surrogaat voor thee.
D e wortel werd eertijds als een soort groente gegeten, en wel als vervanger van
asperge. D e naam Witbeen zal hiermede wel in verband staan. In Engeland
werden de jonge scheuten eveneens als een surrogaat voor asperge gegeten.

Equisétum ] Equisêtum

arvênse: Heer moes

D e Latijnse geslachtsnaam is samengesteld uit de Latijnse namen equus: paard,
en seta: borstel (hier haren), omdat men de fijne takjes met paardeharen en het
geheel van de niet bloeiende plant met een paardestaart vergeleek. D e Grieken
noemden de plant reeds hippuris of hippouris: paardestaart. Dioscorides en andere schrijvers uit de oudheid hebben verscheidene soorten van dit geslacht gekend, maar het is uitermate moeilijk, bijvoorbeeld bij Dioscorides, uit de beschrijvingen op te maken, welke soort hij bedoelde.
D e wetenschappelijke soortnaam arvense beduidt akkerbewonend, en is afkomstig van arvum: akker. D e naam Akkerpaardestaart behoeft dan ook geen
nadere uitleg. Dat Paardestaart een zeer oude benaming is, kunnen we opmaken
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uit de Duitse volksnaam Rosszagel: paardestaart, voorkomende in de 'Gart der
Gesundheit' (1485) en hoogstwaarschijnlijk zo genoemd naar Cauda equi: paar
destaart, van Albertus Magnus (ca. 1 2 5 0 ) . D e lange staartvormige bouw van de
onvruchtbare stengels heeft niet alleen de naam paardestaart aan de plant ge
geven maar ook Kattestaart, in Zuid-Limburg verbasterd tot Kattekroet. Deze
naam vinden we reeds ca 1 1 5 0 bij Hildegard von Bingen vermeld als Catzenzagel. Men meent ook dat deze naam kan slaan op de lange staartvormige wor
telstok. Andere namen verbonden met staart zijn Vossestaart in Zuid-Limburg, en
Rottestirt volgens Heukels in Oostdongeradeel. Deze laatste benaming zal wel
slaan op de vorm van de vruchtbare stengel. Daar het voor de landbouwers een
lastig onkruid is, kreeg het in Salland, West-Friesland en noordelijk Overijsel de
volksnaam Akkerpest. D e boer noemt het terecht Akkerpest, want de zich sterk
vertakkende wortelstok zit diep in de bodem en is moeilijk uit te roeien.
Dat de plant niet bepaald in een goede reuk stond bij de landelijke bevolking
kunnen we verder nog opmaken uit de volgende volksnamen: Kwadenaard in
Friesland en Zuid-Holland, en Kwadernaet (Kwadenaart) in Friesland. Men
sprak van 'Goeden aard' waar Heermoes ontbrak en 'Kwadenaard' wanneer
de plant veelvuldig op een akker voorkwam.
Namen als On(n)ijt, Onnait, On(n)eet, wijzen op de oneetbaarheid er van voor
het vee, vanwege het kiezelzuur in de stengels. Bij enkele soorten is het gehalte
aan kiezelzuur opgelopen tot 7 0 % . Een oud Duits gezegde luidt: 'Der Pferde
Brot, Der Kühe Tod.' Hieruit moet men opmaken, dat paarden het kiezelzuur
beter konden verdragen dan koeien. In Friesland spreekt men van Koevergif,
eveneens duidelijke taal. Men vertelde ook dat schapen en koeien, indien zij de
plant gegeten hadden hun tanden zouden verliezen. Dat men niet erg op de plant
gesteld was, blijkt ook wel uit de namen Unjer en Unnder, want unjer wijst in
de richting van de duivel. W e denken maar aan de naam unjereieren of Duivelseieren wanneer we spreken over de nog niet ontwikkelde stinkzwammen.
Daar de stengel uit verscheidene min of meer losse geledingen is opgebouwd,
sprak men van Lede(n)kruid. Omdat deze geledingen hol zijn en gemakkelijk van
elkaar te scheiden, is hoogstwaarschijnlijk de naam Naaldekoker ontstaan; deze
naam staat genoteerd voor Zuid-Holland, Zeeuws-Vlaanderen en de Duinstreek.
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D e stengel zal wel nooit gebruikt zijn om naalden op te bergen, maar wellicht
is de naam ontsproten aan een kinderspelletje waarbij de stengel voor dit instrument gebezigd werd.
Vele volksnamen bevatten de toevoeging bol of bolt, zoals Roebol,
Roebolt,
Ro(e)wbolt, Roobol, Rouwbol, Rügebold, Ruigebol, Rükebol en Ruwbolt, al naar
de streek in ons land. Dit 'bol' is, volgens een uitgebreide studie van Uittien,
een oude benaming voor onkruid. In het eerste deel van de namen zijn roe, roo,
ruge en dergelijke verbasteringen van ruig of ruw. Het is inderdaad een ruig of
ruw aanvoelend onkruid. Men bemerkt dit het best wanneer men van boven naar
beneden langs de stengel strijkt. Dit ruige of ruwe wordt veroorzaakt door het
hoge gehalte aan kiezelzuur der celwanden.
Rest ons nog een verklaring te geven van de naam Heermoes, met dialectische
vormen als Here(n) moes en Heringmoes. Deze namen werden, gezien de holle
stengel, verbasterd tot Haarhuis, Harmoes, Heerbuis. Het is nog aan grote twijfel
onderhevig of de uitleg van Heermoes inderdaad moet worden gezien als afge
leid van herde: kudde, en moos: mos, dus in kudden groeiend mos, in verband
met het in massa's bij elkaar groeien. Moet het 'mos' hier gezien worden als een
niet zichtbaar bloeiende plant? O m 'moes' te vertalen als spijs of bladgroente
lijkt ons te gezocht, mede omdat het kruid, gezien het grote gehalte aan kiezelzuur, niet geschikt is om gegeten te worden. D e afleiding is dus nog niet rond.
Reeds Dioscorides gaf aan dat de Paardestaart goed was om wonden te helen,
men moest dan de plant klein wrijven en op de wond leggen. Hier zal het hoge
kiezelzuurgehalte wel samentrekkend gewerkt hebben. Behalve voor dit doel,
prees hij de plant ook als urineafdrijvend- en als hoestmiddel aan. Bij Nijlandt
vinden we het volgende recept, waarbij hij zich beroept op de middeleeuwse
arts Avicenna: 'Van overvloedigh ende uytwassent vleesche van de quade zeeren
oft zweeren: Neemt een weynig van de Assche, ende strooyt het er o p . ' In de
volksgeneeskunst werd de plant gebruikt bij rheuma, nier- en blaasziekten en
uitwendig - als thee getrokken - als compres bij etterende en slecht helende
wonden.
Volgens Kroeber wordt het kruid bij blaasziekten thans nog in de homeopathie
gebruikt. Vanwege de ruige en ruwe buitenkant van de plant gebruikte men haar
als een soort borstel om het keukengerei schoon te schuren. Reeds in 1563 schreef
Matthiolus over dit gebruik.
Tenslotte nog een stukje bijgeloof: Van de ondergrondse delen, die zich naar
alle kanten vertakken, kan men, zo verhaalt men elkaar, het uiteinde niet te pakken
krijgen, maar lukt dit wel, dan zal men aan dit einde een gouden ring of munt aan
treffen.

Erigeron J Erigeron deer: Scherpe

fijnstraal

D e naam Erigeron is samengesteld uit eri: vroeg, en geron: grijs, en slaat op het
grijze zaadpluis dat spoedig na de bloei in grote hoeveelheden verschijnt. D e
Grieken, waaronder Dioscorides, kenden een plant met de naam erigeron, maar
daarmede bedoelden zij het Klein kruiskruid (Senécio vülgdris), dat eveneens een

Erigeron acer:
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grijsachtige zaadpluis voortbrengt. D e oude benaming Grijscruydt bij Dodonaeus
behoeft dan ook geen nadere uitleg.
Naar de scherpe smaak kreeg zij de naam Scherpe fijnstraal, hetgeen ook tot uit
drukking komt in de Latijnse soortnaam acer, dat scherp, bijtend beduidt. Naar
de fijnheid van de in een straal geplaatste lintbloemen kreeg het geslacht de naam
van Fijnstraal. D e namen Donderzaad, Blauw bijtend donderkruid, Blauw bij
tend donderzaad, kreeg deze soort omdat men beweerde dat men, wanneer de
plant aan deuren en vensters hing, geen blikseminslag te vrezen had. D e toe
voegingen blauw en bijtend wijzen op de kleur van de bloem en de scherpe, bij
tende smaak van het kruid, zoals we reeds hierboven hebben vermeld.
Eertijds gebruikte men deze plant als huismiddeltje tegen maagzuur en als middel
om het urineren te bevorderen. Omdat men geloofde dat men betoverde of be
hekste kinderen met dit kruid kon bevrijden, legde men delen van de plant in
het bed of in de wieg.

Erigeron canadénsis: Canadese fijnstraal
Deze uit Noord-Amerika afkomstige soort is wel de meest algemene van alle
in ons land voorkomende soorten Fijnstraal. In een ongelooflijk korte tijd heeft
deze fijnstraal zich over geheel Europa uitgebreid. Deze verspreiding geschiedde
in hoofdzaak door de wind, die het van vruchtpluis voorziene zaadje her en der
wegvoerde.
Men weet met zekerheid dat zij in 1653 in de botanische tuin in Blois (Frank
rijk) werd gekweekt. Reeds twee jaar later (1655) wordt de plant in Duitsland
gesignaleerd. W e mogen aannemen dat ook omstreeks die tijd de plant in ons
land is binnengedrongen. Geen geloof wordt meer gehecht aan het oude verhaal
dat het zaad tussen de veren van een opgezette vogel in Europa is terechtge
komen; daar staat echter tegenover dat men niet precies weet hoe dit wel is ge
schied. In de geneeskunde werd de plant aangewend bij verschillende ziekten en
kwalen. Z o maakt de homeopathie gebruik van een essence bereid uit het verse,
bloeiende kruid bij bloedingen van blaas of baarmoeder.

Eródium [ Eródium cicutdrium: Reigersbek
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D e geslachtsnaam Eródium komt van het Griekse woord erodios, dat reiger be
duidt, en slaat op de vorm van het vruchtje dat op een reigersnavel lijkt. Vroeger
- ook reeds in de middeleeuwen - beschouwde men de Reigersbek als een Gera
niumsoort, hetgeen niet zo verwonderlijk is, want Eródium en Geranium zijn aan
elkaar verwant. Z o noemde Linnaeus de Reigersbek nog Geranium cicutdrium.
Door de Franse botanicus Ch. L. 1' Heritier de Brutelle werd in 1787, in zijn
monografie over de ooievaarsbekachtigen, op botanische kenmerken de verschil
lende Reigersbekken van het geslacht Geranium afgesplitst. D e wetenschappelijke
soortnaam cicutarium kreeg de plant naar de vorm van de bladeren, die veel
lijken op die van het geslacht Cicüta: Waterscheerling.
D e naam Reigersbek kreeg de plant omdat, nadat de bloemblaadjes zijn af
gevallen, de vijfkleppige splijtvrucht, van een soort stekel voorzien, met de kelk
sterk doet denken aan een reigersbek. Naast Reigersbek komen we ook namen
tegen als Ooievaarsbek - in het Fries Earrebarrebek - en Eiberbek. D e naam
Storksnavel in de Overijselse Achterhoek zal wel ontstaan of overgenomen zijn
uit het nabije Duitse gebied waar de plant Storckschnabel genoemd wordt. D e
naam Kraanhals in het graafschap Zutphen duidt eveneens op de vorm van de
vrucht; wellicht is deze naam ontleend aan oude kruidboeken, waarin bij Fuchs
gesproken wordt van Craenhals of, zoals Otto Brunfels in 1 5 3 2 in zijn Contrafeyt
Kreuterbuch schrijft: 'Dieweil sie knöpfflin bekommen mit langen schnabeln,
gleich einem Storckenschnabel oder Kranichhals.'
In het werk The names of Herbs van W . Turner (1548) treffen we de naam
'Cranesbyl' aan. Bij genoemde Fuchs vinden we ook als volksnaam genoemd
Herdersnaelde. W e betwijfelen sterk of dit een echte Nederlandse volksnaam is,
want in de oorspronkelijke Zwitserse editie van zijn Neu Kreuterbuch van het
zelfde jaar (1543) geeft hij als volksnaam op Hirtennadel. De Nederlandse naam
moet men dus als een letterlijke vertaling beschouwen. O p zich zelf is het geen
onaardige naam, wanneer men op de spits toelopende vrucht let. Reeds lang
staat het kruid bekend als bloedstelpend, vooral bij bloedingen van de baar
moeder en andere inwendige bloedingen. Dat de plant nog in de geneeskunde
wordt aangewend kunnen we opmaken uit het voorkomen in de Codex medicamentorum Neerlandicus als Herba erodii cicutaria. In de echte volksgenees
kunst heeft de Reigersbek geen rol van enige betekenis gespeeld.

Eryngium ) Eryngium campéstre: Kruisdistel
D e meningen omtrent de afkomst van de geslachtsnaam Eryngium zijn niet eens
luidend. Men schrijft dat hij is afgeleid van het Griekse eryganein, dat wil zeggen
omhoog duwen, opstoten, vanwege de opstuwende eigenschap om winden en
opgeblazenheid te verdrijven. Anderen menen dat de naam afkomstig is van het
Griekse woord erygma: oprisping, in verband met de geneeskrachtige eigenschap
pen van de plant, of van erungion met welke naam oudtijds verschillende
stekelige halfheesters aangeduid werden. Theophrastus noemt de plant eryngos:

Eródium cicutarium:
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geitebaard, vanwege de vele kleine worteldraden die de plant bezit en die het
geheel aan een geitebaard zouden doen denken.
D e soortnaam campéstre duidt op de groeiplaats en is afgeleid van campus:
veld. D e Nederlandse soortnaam Kruisdistel heeft niet alleen niets met een
distel, maar ook niets met een kruis te maken. D e toevoeging distel, ook bij
andere volksnamen van deze plant, wil alleen attenderen op de stekelige bouw,
vooral van de bladeren. D e aanduiding kruis is een verbastering van kroesen
in de betekenis van ruig, harig, en duidt op de hoedanigheid van deze stekelige
plant (vergelijk Kruisbes, deze is ook ruig en behaard). Het kan ook, meent men,
slaan op het gekrulde en verwarde aanzien van de plant. In Den Grooten Herbarius van 1 5 1 4 heet de plant zowel Cruisdistelen als Croeschdistelen.
In de middeleeuwen spreekt men van Kraussdistel en in de Hortus sanitatis van
1543 treffen we de naam Krussdistel aan. D e naam Donderdistel, zonder enige
nadere aanduiding bij Heukels voorkomend, zal wel op een oud heidens gebruik
terug te voeren zijn. D e Germanen hadden namelijk de plant aan Donar, de god
van de donder, gewijd. Zij hingen de plant op, om op deze wijze hun behuizingen
en stallen tegen blikseminslag te vrijwaren. Maar dan moest de plant op het
Midzomerfeest geplukt zijn. Later werd dit gebruik gekerstend en gebruikte men
de kruisdistel ook om het huis vrij van boze geesten te houden. Wanneer er
onweer of donder in aantocht was wierp men stukken van de plant in het haard
vuur om zich op deze wijze tegen blikseminslag te vrijwaren.
D e naam Onrust, voorkomend op Voorne en Beierland, is terug te voeren tot
het volgende gebruik: men hing de Kruisdistel met de wortel naar boven aan een
draad aan de zoldering, in het midden van de kamer. Door de opstijgende
warme lucht, kreeg de hangende plant een draaiende of onrustige beweging,
waarmede de naam Onrust tevens verklaard is. Men ging echter verder: zo lang
de plant bleef draaien was men verzekerd dat boze geesten en heksen verre bleven;
maar hing de plant stil dan was er een heks in huis, maakte men elkaar wijs. Het
niet bewegen was bij anderen een teken dat er onweer in aantocht was. W e bezit
ten een aantekening dat op Voorne en Beierland de plant als een soort vliegen
vanger gebezigd werd door de plant aan de zoldering te hangen.
Gezien het feit dat de Kruisdistel vele bloemhoofdjes voortbrengt, is hem de

naam van Centum capit bezorgd, en wel door Plinius. Deze naam vinden we,
vertaald, bij ons terug als Honderthoofden, oudtijds althans, want deze naam
schijnt niet meer voor te komen. D e naam Wallendistel vinden we reeds in de
vijftiende eeuw vermeld, omdat zij behalve aan zandige dijken en wegen en in
droge graslanden ook op de wallen om de stad aangetroffen werd.
D e naam Tuimeldistel, in Twente Tommeldistel, is goed gekozen en duidt op
een juiste waarneming. Want in het najaar wanneer de plant uitgebloeid is,
sterven de stengeldelen af en breken. Door de sterke najaarswinden worden
niet alleen de losse delen, maar vaak ook de gehele plant al tuimelend over het
veld gejaagd. Kan de naam Paardedistel, genoteerd voor noordelijk Overijsel,
slaan op het eten van de plant door paarden, of op iets anders? W e vinden
namelijk bij Heukels de naam Merwortel; kan deze naam duiden in de richting
van het Oudnederlandse woord meer, dat in vroeger tijd gegeven werd aan een
merrie of een dekhengst?
Vanuit deze benaming wordt ons misschien de naam Paardedistel iets duide
lijker. Werd de plant misschien gebruikt als middel om de bronst op te wekken?
Zie hierover hieronder inzake andere gebruiken met dezelfde strekking.
Vroeger werd de plant evenals haar naaste verwant de Blauwe zeedistel (E.
maritimum) in de geneeskunde aangewend; zowel de wortel als de bovengrondse
delen. In de apotheek stonden die te boek als Radix et Herba Eryngii. Vooral
de wortel is lang in gebruik geweest als middel bij huidziekten en tegen nier
stenen. Dioscorides gaf de raad het aftreksel te gebruiken om de urinelozing of
de menstruatie te bevorderen, en winderigheid en opgeblazenheid te verdrijven.
D e vrouwen legden indertijd de plant onder de lakens van hun echtgenoten
opdat deze hun gaden meer zouden liefkozen. Hierop duidt de Duitse vo'ksnaam
Mannstreu. Bij Plinius vinden we iets dergelijks opgetekend, maar iets anders
geformuleerd. Hij schrijft dat de mannen Erygeron bij zich moeten dragen, want
dan hebben zij een niet te weerstane aantrekkingskracht op de vrouwen. Z o vin
den we bij O . Brunfels (1532) het volgende opgetekend: vele mensen zeggen dat
de plant twee soorten wortels heeft, een manlijke en een vrouwelijke, echter van
dezelfde vorm. Wanneer nu een man de manlijke wortel bij zich droeg dan was
hij geliefd bij de vrouwen. Bij de Ouden ging het legendarische verhaal dat
Phaon, een veerman van Mytilene, een dergelijke wortel bij zich droeg en dat de
lesbische Sappho hierdoor op hem verliefd werd, maar omdat haar liefde niet
beantwoord werd wierp zij zich van de rotsen in zee. Dat de Kruisdistel wel
sterk in de belangstelling gestaan moet hebben, ondanks het weinig kleurige aan
zien van de plant, zouden we kunnen opmaken uit het zelfportret van de 22-jarige
Albrecht Dürer (1493), waarop hij zich met deze soort in de hand heeft af
gebeeld. Moeten we hier een symbolische betekenis in zien? Waarschijnlijk wel.

Eryngium maritimum: Blauwe zeedistel
De volksnamen van deze Eryngiumsoort leggen in de regel de nadruk op de
blauwe (blauwgroene) kleur van deze spectaculaire plant. Z o vinden we ver
meld: Blauwe distel, Blauwe stiekel en Blauw stiekel. Daartegenover staan
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andere namen waarbij het accent op distel en stekel valt, zoals Duinstekel, Meerdistel, Stranddistel, Zeedistel en Zeestekel. D e voorkeur om in de nabijheid van
de zee te groeien, en wel aan de zeereep, komt tevens in deze verschillende
volksnamen tot uiting.
D e namen Eindeloos en Zonder ende, slaan op de tot 1.50 meter lange wortels,
die diep in het zand moeten doordringen om water te verkrijgen om in leven te
blijven. Men moet dan ook lang graven om het uiterste puntje van de lange
wortel te bereiken. D e naam Duivelsnaaigaren wijst in dezelfde richting, want
hij gebruikte 'natuurlijk' de lange wortels als naaigerei. Een andere mening, wat
de naam Eindeloos betreft, zoekt het in het feit dat men de plant veelvuldig in
droge boeketten (Winterboeketten) aantrof, die vele jaren (eindeloos) konden
worden bewaard. Deze rage mogen we wel zeggen, heeft ertoe geleid dat de plant
massaal geplukt en verkocht werd, zodat er gevaar bestond dat zij uitgeroeid
zou worden. Nu dit plukken tot bescheiden proporties teruggebracht is, heeft de
plant zich weer behoorlijk hersteld. Omdat de plant, gezien haar groeiplaats,
zuinig met water moet omgaan, moest haar waterhuishouding hierop ingesteld
worden. Haar bladeren zijn dan ook met een waslaagje bedekt om overdadig
waterverlies te voorkomen.
Men schrijft aan de Blauwe zeedistel een hogere graad van geneeskracht
toe dan aan de Kruisdistel. In Engeland maakte men van de wortels een soort
lekkernij, door deze te konfijten, al of niet onder toevoeging van oranjebloesem
water. Dit snoepgoed noemde men 'Kissing Comfits.'
Shakespeare kende deze lekkernij eveneens, want hij vermeldt dit 'snoepje' in
zijn The Merry Wives of Windsor, wanneer Fallstaff naar Windsor Forest gaat
om Mistress Ford te ontmoeten. D e Blauwe Zeedistel was eertijds het zinnebeeld
van trouw en trouwe liefde. Toen in 1540 Jacobus V een distelorde voor trouw
en ridderlijkheid instelde, had hij het oog op deze plant laten vallen, niet wetende
dat het geen distel was. Het devies luidde: 'Nemo me impune lacessit' hetgeen
wil zeggen: 'Niemand kan mij ongestraft aanvallen.'

Eupatórium | Eupatórium canndbinum: Leverkruid
Eupatorium, in het Grieks eupatorion, wordt afgeleid van Eupatória, zo genoemd
ter ere van Mithridates Eupator, koning van Pontus ( 1 2 4 - 6 4 voor Chr.), die
zich verdienstelijk maakte door vele kruiden te kweken die bij vergiftiging het
onheil konden keren of afwenden. Het is eigenlijk de naam voor de Agrimonie
(Agrimonia eupatória), maar is in de elfde eeuw door Avicenna, ook bekend als
Ibn Sina, een beroemde Arabische arts, abusievelijk verward met het Leverkruid. Hiertoe zal wel bijgedragen hebben de gelijkenis der bladeren en de bittere smaak die beide planten bezitten. Z o geeft Dodonaeus zelf de naam van
Bastardt-Agrimonie op.
Cannabinum is afkomstig van cannabis: hennep, naar de overeenkomst in vorm
van het blad. Gezien de groeiplaats op vochtige plaatsen langs waterkanten en
in moerassen, roept de naam Waterhennep geen problemen op. Maar of het een
echte Nederlandse volksnaam is betwijfelen we, omdat er een oude Duitse naam
Wasserhanf bestaat. D e soortnaam Leverkruid ontving de plant omdat zij bij
leverziekten en geelzucht aangewend werd. In 1855 werd in Egmond Binnen en
Wimmenum de plant voor dit doel nog ingezameld. D e naam Koninginnekruid
is een verbastering van het Duitse Kunigundekraut. Hoe het verloop van deze
verbastering of vertaling precies is geweest, is ons niet bekend geworden. D o d o naeus geeft wel de Duitse benaming Kunigundkraut maar niet de verbasterde
naam. Het is dus mogelijk dat via Dodonaeus de naam in omloop gekomen is en
door de bevolking - zijn 'Cruydt-Boeck' werd veel gelezen - is verstaan als
Koninginnekruid. D e plant kreeg de naam Kunigundekraut naar de in 1200 door
paus Innocentius m heilig verklaarde Kunigunde. Zij was de gemalin van keizer
Hendrik 11 en stierf in 1 0 3 3 , en gold als de patrones van zieke kinderen. Z o
zouden volgens oude verhalen vele zieken genezen zijn, nadat deze haar graf
bezocht hadden. Later gebruikte men het gekneusde kruid om het op wonden te
leggen. Het stond in de apotheek bekend als Herba Sanctae Kunigundae. Tot in
de vorige eeuw werd de plant in de volksgeneeskunst voor dit doel nog gebruikt.
D e naam Hommelskroet in Zuid-Limburg is gemakkelijk te verklaren wanneer
men weet dat hommeien donderen beduidt. D e plant maakte dan ook een onderdeel uit van de kruidwis, die op 1 5 augustus - Maria tenhemelopneming - naar
de kerk gedragen werd om gewijd te worden, om daarna thuis als afweer van
donder en bliksem te kunnen dienen. Dit is een gekerstend gebruik, want in
vroeger tijden was de plant aan Donar, de god van donder en bliksem gewijd, en
werd in de huizen ter beveiliging tegen blikseminslag opgehangen.
D e namen Boeltjeskruid, Boelmanskruid, bij Dodonaues Boelkenscruydt, is
volgens Uittien nooit tot volksnaam geworden en schijnt een foutieve vertaling
geweest te zijn van Eupatórium adulterinum in Den nieuwen Herbarius van
Fuchs ( 1 5 4 3 ) ; later door Dodonaeus overgenomen en zo als volksnaam geïntroduceerd. D e naam Boelkenskruid staat in verband met boelen, boeleren, vrijen;
en de plant werd als minnedrank gebruikt, maar ook als afrodisiacum. Brunswijgh (1500) en K. Gesner ( 1 5 4 1 ) spreken van Mannskraft en L. Friese ( 1 5 1 9 )
van Mannsliebe, hetgeen duidelijk in dezelfde richting wijst. Vroeger mengden
de vrouwen de bladeren van Leverkruid met die van de sla om dit dan als lief-
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desmiddel te gebruiken. Er mag dan een verwisseling plaats gevonden hebben,
dit Leverkruid werd door het volk wel degelijk als geslachtsdrift opwekkend
middel aangewend.
D e naam Hertsklaver kreeg de plant omdat men geloofde dat gewonde herten
zich met dit kruid konden genezen. In Duitsland komt men de overeenkomstige
naam van Herzklee tegen. In 1484 komen we in de 'Herbarius' Herbzcle tegen.
D e in ' D i e Ortis Sanitatis' van 1 5 1 4 voorkomende naam Wilde Savie, Wilde
Salie zal wel afgeleid zijn of overgenomen van de oude Duitse benaming Wilselbe of Veltsalway, omdat de plant iets naar salie ruikt. Behalve voor de reeds
gememoreerde doeleinden, gebruikte men de plant bij schurft en huidziekten,
door het water waarin zij was gekookt op de aangetaste huid aan te brengen. In
de homeopathie wordt een essence onder meer gebruikt bij ontstoken tandvlees.

Euphórbia | Euphórbia helioscópia: Kroontjeskruid
D e wetenschappelijke geslachtsnaam is volgens Plinius afkomstig van Euphorbios, de lijfarts van Juba 11, koning van Mauretanië (54 voor Chr.). Hij nam
namelijk proeven met wolfsmelksoorten om deze te toetsen als geneeskruid. Een
andere lezing vinden we bij Oudemans: 'Nu beteekent eu: goed en pherboo:
voeden, en gebruikte men die woorden ter aanduiding van de genoemde planten,
omdat deze bij de minste beleediging een melksap laten vloeien, hetwelk, in gedroogden staat, ter genezing van teringlijders gebruikt werd. Slaagde de proef,
dan namen de kranken toe in gewicht, en was dus "hunne voeding verbeterd".
En', voegt hij er nog aan toe 'vooral ook omdat de gedroogde vloeistof hier
boven vermeld, nog niet lang geleden, onder den naam euphorbium, tot den
artsenij voorraad behoorde, en nog altijd een artikel van den drogerij handel uit
maakt!'
D e letterlijke vertaling van de soortnaam helioscópia luidt 'naar de zon kij
kend', naar de Griekse woorden helios: zon, en skopein: kijken. D e top van de
plant wendt zich namelijk naar de zonzijde. In het graafschap Zutphen noemt
men de plant naar deze eigenschap Zonnewende. Bij Dodonaeus heet de plant

Sonnewendende wolfsmelck. D e naam Roomkruid, zoals dit op bouw- en moes
land voorkomende onkruid in de omgeving van Groesbeek genoemd wordt, is
ontstaan door het feit dat het melksap dat bij verwonding van de plant naar
buiten treedt een roomkleur heeft. Dat het een lastig onkruid is kunnen we op
maken uit de naam Bolkroed, gebruikt in de Achterhoek, want bol beduidt hier:
een lastig onkruid. Vanwege de giftige eigenschappen van dit melksap sprak men
van Heksenmelk, om aan te duiden dat men niet op deze plant gesteld was. Ook
andere soorten van dit geslacht hebben deze naam. Ook de naam Duivelskool
waarmede zij in Noord-Limburg aangeduid wordt, wijst op een niet grote waar
dering; zij was slechts goed om als kool voor de duivel te dienen.
D e naam Wolfsmelk, ook geldend voor het geslacht Euphorbia, kregen de
Euphorbiasoorten omdat het melksap een branderige en bijtende smaak heeft en
even erg was als de beet van een wolf. Men sprak vroeger zelfs voor deze soort
van Zonwolfsmelk. D e naam Kroontjeskruid, op zeer veel plaatsen in ons land
voorkomend, duidt op de rangschikking als in een kroon van de op gelijke hoogte
groene 'bloempjes'.
Het scherpe melksap - ook van andere soorten - wordt reeds eeuwenlang ge
bruikt om wratten te verwijderen; ook huiduitslag kon men er mee genezen.
Vandaar dat men op Texel en Walcheren spreekt van Wrattenkruid. Bij de be
kende schrijvers uit de oudheid zoals Hippocrates, Theophrastus, Dioscorides en
Plinius vinden we hierover berichten. Hegi deelt mede dat reeds in de dertigste
eeuw voor Christus, onder de regering van de Chinese keizer Shen-Nong de plant
als geneesmiddel gebruikt werd.
D e mogelijkheid om wratten te verdrijven met het melksap van Kroontjeskruid was in ons land eveneens bekend, maar men moest de plant voor zonsop
gang plukken onder het uitroepen van: 'Gaat alle mee, gaat alle mee.' Bij tand
pijn moest het sap achter de oren gestreken worden. D e naam Sjalappe (ZeeuwsVlaanderen) slaat op het feit dat het sap als purgeermiddel zeer veel gebruikt
moet zijn geweest.

Euphrasia | Euphrdsia offkindlis: Stijve ogentroost
D e geslachtsnaam is afgeleid van het Griekse woord euphrasia: opgewekt, blij
moedig, omdat men meende dat de plant een geneeskrachtige werking bezat. W e
mogen dus wel aannemen dat het kruid reeds in de oudheid als geneeskruid be
kend was, hoewel het volgens Marzell nog niet zeker is of de antieke natuuronder
zoekers de Ogentroost gekend hebben. Volgens anderen slaat de naam op het be
koorlijke aanzien van de bloemen, die een lust voor ogen waren en die iemand
dan ook in een blijmoedige stemming brachten. Volgens L. Fuchs moet de
Griekse naam geweest zijn Euphrosyne, hetgeen later verbasterd is tot Euphra
sia.
D e naam Ogentroost kreeg de plant omdat men het aftreksel ervan gebruikte
om oogziekten te genezen. Reeds in het Middelnederlands komt men Ogentroost
tegen. Slaan we P. Hondius op, dan vinden we in zijn Moufeschans ( 1 6 2 1 ) het
volgende over Ogentroost:

Euphrasia officinalis:
Stijve ogentroost

Oogentroost van ouden tijen
Veel geacht bij alle lijenl
Vinden wij op mencke wijeken
Hier en daer aen ouwe dij eken;
Dienstelicken om gebreken
Van 't gesichte gae te slaenl
Als de Oogen yemantleken
Of bedeckt met woleken staen.
Dit met 'woleken staen' slaat duidelijk op staar van de ogen. Men maakte
vroeger niet veel onderscheid welke soort Ogentroost werd gebruikt. Behalve
bovengenoemde soort, kwamen ook in aanmerking de Bosogentroost (E. nemo
rósa) en de Rode ogentroost (E. odontites). D e oude Latijnse benamingen zoals
Ophthalmica en Ocularis duiden eveneens op het gebruik bij oogziekten; deze
namen zouden vertaald moeten luiden: Ogenkruid. Andere Nederlandse volks
namen waren Klaaroge (Claerooge bij Dodonaeus) en Ogenklaar in oostelijk
Drente, namen die voor zich zelf spreken. D e Franse volksnaam laat aan dui
delijkheid niets te wensen over, want deze is Casse-lunettes, hetgeen zo veel wil
zeggen als 'Sla de bril stuk', of 'Breek de brilleglazen', want na gebruik van
Euphrasia had men dit hulpmiddel niet meer nodig.
In zijn Herbarius schrijft P. Nijlandt: 'Voor zwacke Herzenen ende Memorie:
Bereydt een concerf van dit geheele Kruydt met Suycker/ ende neemt hier van
alle morgen de groote van een Notenmuskaet in: ofte drinckt van de Wijn daer
dit kruydt in geweeckt heeft.' Ook in de volksgeneeskunst was dit halfparasitische plantje ter genezing van staar geen onbekende, maar wel werd de raad
gegeven, alvorens zich te bukken om het plantje te plukken, nog eenmaal naar
boven te kijken. D e soortnaam officinalis beduidt dat de Ogentroost in de
apotheek gebruikt werd.
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Filipéndula | Filipêndula ulmdria: Moerasspiraea
Filipendula is een samenstelling van de Latijnse woorden filium: draad, en pendulus: hangend, omdat de wortelknolletjes als aan draden hangen. Deze wortelknolletjes zijn eigenlijk verdikkingen van het wortelstelsel. Dit sloeg vooral op
de Knolspiraea (F. vulgdris) (ook Dropwortel genoemd) een plant die thans als
sierplant in ons land is aan te treffen, en in het wild nauwelijks meer voorkomt.
D e Nederlandse naam heeft, wat het eerste deel betreft, betrekking op de
groeiplaats, namelijk natte weiden, rietland, moerassen en dergelijke vochtige
plaatsen; het tweede deel duidt op de vroegere geslachtsnaam Spiraea. Maar omdat de genoemde soorten in botanisch opzicht wezenlijk van die van Spiraea verschilden, werden ze in een apart geslacht Filipendula ondergebracht. D e soortnaam ulmaria kreeg deze soort omdat de bladeren veel op die van de olm of iep
gelijken, want ulmus beduidt olm of iep. D e naam Olmkruid, die oudtijds aan
de plant werd gegeven, levert dan ook geen moeilijkheden op, wat de verklaring
betreft. D e bloeiwijzen van de olm en de Moerasspiraea verschillen echter wel
sterk van elkaar, hetgeen de bevolking niet is ontgaan; men spreekt daarom op
Walcheren en in Zeeuws-Vlaanderen van Bloeiende olm, want de olm valt nu
niet direct op door zijn spectaculaire bloemen.
D e naam Geitebaard kreeg de plant omdat de bloeiwijzen in een schermvormige tros verenigd zitten, en dit geheel deed dan aan de sik of baard van een
geit denken. D e oude Latijnse benaming was daarmede ook in overeenstemming
en luidde Barba Caprae. D e namen Reinette of Reynette die vroeger in omloop
waren, zijn een vertaling van een oud Latijnse benaming, namelijk van Regina
Prati, koningin der weiden, omdat 'sij soo fray ende sierlyck in de velden en
weyen staet.' Vanwege de roomkleurige, geurige en attractieve bloeiwijze kreeg
de plant deze mooie naam. Sigismund drukt zijn bewondering voor haar als
volgt uit:
O Dolden auf macht'gen
Stammen, mit pracht'gen
Schirmen, ihr Riesen
Der blumigen Wiesen!
D e verklaring van de naam Kamerkruid brengt op het eerste gezicht wel moeilijkheden met zich mee, maar wanneer men weet dat de geurende bloemen over de
grond gestrooid werden om de kamer geurig te maken, dan is deze volksnaam
begrijpelijk en aanvaardbaar. Minder goed te verklaren - voor ons in het geheel
niet - is de naam Torkruid. Deze naam staat voor Kennemerland genoteerd. Kan
het zijn dat de bloemen gebruikt werden om torren te verdrijven? D e Moerasspiraea werd voor allerlei ongemakken en ziekten voorgeschreven, zowel de bladeren, de bloemen als de wortel. Z o werd de laatste aangewend bij buikloop.
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Verder werd de plant in de volksgeneeskunst veelvuldig gebruikt bij bezwaren
bij het urineren, als middel ter verdrijving van darmparasieten en jicht. D e
geurige bloemen werden in de wijn gedaan om deze een malvezij achtige smaak
te geven. Malvezij was eertijds een geurige, zoete wijn van Malvasia op het
Griekse schiereiland Morea.

Fritillaria | Fritillaria meleagris: Kievitsbloem
D e naam Fritillaria is afkomstig van het Latijnse woord fritillis, dat dobbelbeker beduidt, en doelt op de vorm van het klokvormige bloemdek en de teke
ning erop die aan de ogen van een dobbelsteen doet denken.
D e wetenschappelijke soortnaam meleagris beduidt gevlekt verendek als van
een parelhoen, misschien beter bekend onder de naam poelepetaat. Dodonaeus
(1608) spreekt van Perdrys of Velthoen van Barbarijen, want het is een uit Afrika
afkomstige hoenderachtige vogel. Verder deelt hij nog mede dat hij liever had
gehad dat de geslachtsnaam meleagris was geworden, omdat de tekening op het
bloemdek voor hem meer betekenis had. D e Fransen zagen in de tekening meer
overeenkomst met een dambord en spreken van Damier, terwijl de Duitsers er
meer een schaakbord in zagen en de plant de naam gaven van Schachblume.
D e nog gesloten bloem heeft veel weg van een kievitsei. Deze gelijkenis moest
de bevolking wel opvallen, want niet alleen bloeide de plant wanneer de kievit
uit zijn winterkwartier terugkwam, maar de plant en de vogel hebben bovendien hun
domein op dezelfde plaatsen, namelijk vochtige weiden en graslanden. Z o vinden
we de volgende namen vermeld (met weglating van de gebieden waar de naam
gebruikelijk was of i s ) : Kievit, Kievitje, Kievitsblom, Kievitsei, Kievitseieren,
Kievitseitje(s). Namen als Paasei en Pinksterbloem staan meer met de bloeitijd
in verband en behoeven dus geen verdere toelichting; zo is dit eveneens het geval
met Eierbloem en Eierplant. D e namen Tulpen en Wilde tulp in het Sallandse
duiden op de vorm van de bloem die veel weg heeft van die van de tulp. D i t is
niet zo verwonderlijk want beide geslachten Fritillaria en Tulipa zijn aan elkaar
verwant. Langzamerhand vinden we steeds meer Kievitsbloemen in tuinen aan-

geplant en menige kweker heeft deze soort dan ook in zijn sortiment opgeno
men.
Dat onze voorouders een goede neus hadden voor mooie en bijzondere planten
blijkt wel uit een leerdicht uit 1621 van de hand van P. Hondius. Hij vergelijkt de
tekening van de bloem met de witte vlekken op de huid van het damhert.

Fumaria | Fumdria officindlis: Duivekervel
Fumaria stamt af van het Latijnse woord fumus: rook. Dit feit brengt op zich
zelf geen moeilijkheden met zich mee, maar wel de vraag wat rook met dit
geslacht te maken heeft. W e zullen hieronder enige verklaringen en meningen
weergeven waaruit zal blijken dat men het over de afleiding nog niet eens is.
Bij de Ouden was het een plant waarvan het sap, op de ogen gestreken, tranen
te voorschijn doet treden, terwijl men dan het gevoel krijgt alsof er rook in ge
komen is. Heukels geeft de volgende verklaring: Omdat men vroeger meende dat
de plant zich ook uit damp of walm die uit de aarde opsteeg, kon ontwikkelen.
Een oude naam, die daar op wijst is ook Eertroock bij Dodonaeus. Voor hem
komen we reeds overeenkomstige namen tegen. W e zullen enkele namen de revue
laten passeren. In het Herbarius van 1 5 1 4 als Eertsrooc, terwijl we de naam Ertroich in een vroegmiddeleeuws glossarium tegenkomen. Waarschijnlijk zijn deze
namen afkomstig van de naam die Albertus Magnus in ca. 1250 aan de plant gaf,
namelijk Fumus terrae: aardrook. Hij zal zich wel georiënteerd hebben op de
oude Romeinse of Griekse auteurs.
Volksnamen van deze plant zijn onder meer in Frankrijk, Duitsland en Enge
land; respectievelijk, Fumée de terre, Erdrauch en Earthsmoke. Een ander meent
dat de bladeren en de bloemen het stof van de moestuin of akker, waar deze
soort voorkomt, vasthouden en dat bij het schudden van de plant het stof als
'rook' in de lucht verstuift. Anderen beweren juist het tegenovergestelde, name
lijk dat de plant het stof op de bladeren en bloemen vasthoudt, en wijzen erop
dat bij enige Fumariasoorten de bladeren en de toppen van de bloemen er als
berookt uitzien. Anderen zoeken de 'verklaring' in een andere richting en menen
dat bij het verbranden de zich dan ontwikkelende rook schadelijk voor de ge
zondheid zou zijn; daarbij komt, zeide men, dat zij een rook- of roetsmaak heeft.
Volgens weer anderen is de naam ontstaan omdat de plant een min of meer
blauw berijpt aanzien heeft, en men vertelde elkaar dat dit veroorzaakt werd
door de blauwachtige nevel die in het voorjaar over de landerijen hangt.
D e naam Duivekervel kreeg zij omdat de duiven de plant gaarne aten en
door de gelijkenis van de bladeren met die van de kervel. D e naam Duivelskervel in oostelijk Drente is wellicht ontstaan uit een verkeerd verstaan en Duive
kervel werd verbasterd tot Duivelskervel. Hierbij moet echter vermeld dat in het
Rheinland volgens Niessen de naam Düvelskarvel voorkomt, waarbij hij nog
toevoegt: 'wegen schadlicher Wirkungen.' Van deze schadelijke werking hebben
we nog niets kunnen vinden. D e Drentse volksnaam Duivelskervel kan dus ook
onder invloed van het nabije Duitse gebied ontstaan zijn. In Noord-Limburg
spreekt men van Duivenkrop, naar de gelijkenis van de spoor van de bloem met
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de krop van een duif. D e naam Duyvenkrop komen we reeds tegen in 1543 bij
L. Fuchs en in de oorspronkelijke Duitse uitgave van zijn werk in hetzelfde jaar
heet de plant Taubenkropf. In het Middelhoogduits komen we de naam Tubenkropf tegen.
D e naam Akkerkruid levert, gezien de groeiplaats, geen moeilijkheden o p ; dit
is eveneens het geval met Vogeltjes en Vogeltjes-op-ainbain in het Groningse,
die op de vorm van de bloem slaat. In Zeeuws-Vlaanderen spreekt men van
Wilde kruidnagels, naar de vorm van de ruwe vrucht. D e naam Grijsekom,
eertijds ook Grize, Grïsecom en Grijsecom, heeft de Duivekervel te danken aan
een Oudnederlands woord, te weten grijnsen, dat wenen of huilen beduidt, en
slaat op het krijgen van tranen in de ogen, zoals hier reeds te voren vermeld is
bij de verklaring van de wetenschappelijke geslachtsnaam. E. Paque schrijft: ' D e
plant heeft daarenboven fijne grijsachtige bladeren die bolvormig groeien en
daardoor op een grijze kop (of kom) gelijken. D e plant wordt gebruikt tegen leepogigheid of grijzende ogen.' Dit grijzende ogen is een andere naam voor staar
op de ogen. Daarom werd de plant in de volksgeneeskunst gebruikt ter bestrijding van dit euvel, of verduistering van het gezicht, zoals dat vroeger heette. Dat
de plant in de geneeskunde gebruikt werd kunnen we opmaken uit de Latijnse
soortnaam officinalis, dat betekent in de apotheek gebruikt. Onder de naam
Fvmus Terrae was de plant daar aanwezig. Z o werd het sap als bloedreinigend
middel aangewend, verder bij spoelwormen, gal- en leverbezwaren en podagra.
Men vertelde elkaar vroeger, om het haardvuur, dat tovenaars en heksen,
door de plant in hun offervuren te werpen, door de rook onzichtbaar werden
of de zielen van de gestorvenen konden bezweren. Van iets vrolijker aard was
het verhaaltje dat jonge meisjes elkaar vertelden, dat, wanneer je Duivekervel
op je boezem droeg, de eerste de beste vrije man die je tegenkwam je toekomstige
echtgenoot worden zou. Dat het kruid bij de trouwlustige deerns in aanzien
stond, en als schoonheidsmiddel werd gebruikt, kunnen we vernemen uit het
versje van J. Clare. Dat kort gezegd en vertaald luidde: Pluk de rode en purper gespikkelde bloemen van dit plantje tijdens het wieden. Kook het met water,
melk en wei, was je gezicht ermee op feestdagen en je hebt weer blozende wangen. Een heel wat goedkoper schoonheidsmiddeltje dan de tegenwoordige.

Galanthus | Galant bus nivdlis: Sneeuwklokje
Sneeuwklokjes luiden den winter uit!
Sneeuwklokjes prijzen de lentebruid!
Sneeuwklokjes luiden de lente in!
Sneeuwklokjes groeten de Meikoningin!
F. Rutten
D e verklaring van Galantbus werpt geen problemen op, zoals vaak bij andere
geslachten wel het geval is. D e naam is samengesteld uit het Griekse gale: melk,
en anthos: bloem, naar de kleur van de buitenste bloemblaadjes en luidt dus
woordelijk vertaald melkbloem. D e Latijnse soortnaam nivdlis beduidt in of bij
sneeuw groeiend, want nix: sneeuw. Vanwege de vroege bloeitijd spreekt men in
Noord-Drente van Winterliedertjes, hier lieden in de betekenis van luiden. Gezien verder de hangende, klokvormige bloempjes is de naam Sneeuwklokje alleszins begrijpelijk. W e staan er niet bij stil dat dit sierlijke plantje van oorsprong
geen inheemse plant is. Haar bakermat moet men zoeken in Zuid- en ZuidoostEuropa. Reeds vroeg werd zij naar West-Europa overgebracht en in kloostertuinen en op buitenplaatsen aangeplant. D e zogenaamde 'wilde' exemplaren zijn
uit deze plaatsen ontvlucht en verwilderd. Behalve Sneeuwklokje vinden we
namen als Sneeuwbloempje in het Land van Hulst, Sneeuwvlokje op Walcheren
en, zonder plaatsvermelding, Sneeuwdwinger. Deze laatste is geen echte Nederlandse volksnaam, maar een boekennaam, want het is een vertaling of overname
van het Franse Perce neige of het Engelse Snow-piercer, dat letterlijk vertaald
wil zeggen Sneeuwdoorboorder.
Talloos zijn de namen, hoe kan het ook anders, die op het vroege bloeien en
het naakte 'bloempje' attenderen. W e laten hieronder een reeks van namen volgen, die dit alom bekende plantje in ons land heeft: Akeneerske (nakende
eerste), Akenjuffers, Akkene meisjes, Eerste Februaribloemen, Mèèrtbleumkes,
Naakte eerste, Naakte mannetjes, Naakte wijfjes, Nakende aarsjes (aarsjes:
kleine kinderen), Nakende mannetjes en vrouwtjes, Nakene mantsjes en Nakene meisjes, Nakene meiskes, Nekene wijfkes en Noakende wiefkes. Aansluitend
op dit 'naakte' vinden we nog vermeld ]uffertjes-in-'t-hemd, maar deze naam zal
wel een vertaling zijn van Jungfern im Hemd, die we bij Fuchs aantreffen.
Dat men het een waagstuk vond om zo vroeg te bloeien en dus een beetje
dwaas, gaf aanleiding tot namen als Febrewarigekje op Goeree en Overflakkee,
V'astenavondgekjes in de Achterhoek, en Vastenavondzotjes verspreid over ons
hele land. Volgens de plantenkalender moet het Sneeuwklokje op twee februari Lichtmis - bloeien; we vinden in aansluiting daarop in Engeland de volksnaam
Candlemas bells: Lichtmisklokjes. Men neemt aan dat vroeger de religieuze
orden het Sneeuwklokje in hun tuinen kweekten om op het feest van Maria
Lichtmis deze bloempjes als versiering te gebruiken. Verder nog Vroegopjes,
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Vastenavondgastje, en Vastenavondklokje, eveneens attenderend op het vroege
ontluiken van de bloemen. Ook Witte Tijdeloos geeft aan, dat het maar raar is
gesteld met de tijd van bloeien. In Stellingwerf spreekt men van Mooie meisjes,
een niet onverdienstelijke naam. O p Walcheren en in het Land van Hulst noemt
men het Sneeuwklokje Zomerzotjes of Zeumerzotjes, omdat zij zo vroeg te voor
schijn komen om de zomer aan te kondigen.
Enkele namen hebben alleen betrekking op de klokvormige bloemen, zoals
Klókskes in Zuid-Limburg, Liderke en Lidertjes, respectievelijk in Friesland en
Groningen (lieden is luiden dus luidertje of klokje). Dichterlijk gezegd: door
haar klokgelui worden alle andere bloemen uit hun winterslaap gewekt.
Een oude legende over het ontstaan van dit plantje luidt als volgt: Toen een
engel in de tuin van Eden, na de zondeval van Eva, verscheen, ademde de engel
op de gevallen sneeuwvlokken. Toen de engel verdwenen was verschenen Sneeuw
klokjes op die plekken, waar hij gestaan had. Een andere legende vinden we bij
Blöte-Obbes: 'Toen G o d alles geschapen had, gras, planten en bloemen, maakte
hij ook de sneeuw en zeide: „ D e kleur moet ge u zelf maar zoeken, gij dekt toch
alles toe." D e sneeuw ging naar het groene gras en zeide "geef mij uw groene
kleur." Maar het gras weigerde dit. Toen ging ze naar de bloemen. D e roos, 't
viooltje, de zonnebloem, niemand wilde z'n kleur afstaan. Z o kwam zij bij het
Sneeuwklokje. "Indien mij niemand een kleur geeft, zoo zal 't mij gaan als den
wind, die slechts daarom zoo boos is omdat men hem niet ziet!" Het Sneeuw
klokje kreeg medelijden en zei: "wanneer ge mijn kleur wilt hebben, kunt ge haar
nemen." Z o o kreeg de sneeuw haar witte kleur. Het werd de vijand van alle
bloemen behalve van het sneeuwklokje.'

Galeópsis | Galeópsis tétrahit: Hennepnetel
Galeopsis is afgeleid van het Griekse galea: bunzing, wezel of marter, en opsis:
uitzien, voorkomen, gezicht; want de geopende bloemkroon werd vergeleken met
de kop van een bunzing, wezel of marter en meer in het bijzonder met de
geopende bek. D e naam Hennepnetel kreeg deze soort omdat de bouw doet den-

ken aan de Dovenetel en omdat de jonge plant opkomt als hennep. Bij D o d o 
naeus komt de plant voor als Vierde Doove Netelen. In Zuid-Holland spreekt
men van Wilde hennep. Bij Bock (1539) komen we reeds de naam Wild Hanf
tegen.
Verder staan bij ons nog de volgende volksnamen genoteerd: Wilde valse hen
nep, Wilde kemp en Wilde valse kemp. O o k Bastaardkemp kwam voor. Hierbij
valt op te merken dat kemp een oude benaming is voor hennep. D e naam
Leeuwebek, op de Veluwezoom aan deze plant gegeven, behoeft geen nadere
toelichting en we verwijzen slechts naar de verklaring van Galeopsis. Voor ZuidBeveland staat dit plantje genoteerd als Korte-en-lange-kousjes; een naam die we
niet thuis kunnen brengen.
D e wetenschappelijke soortnaam is tetrahit: vierhoekig, naar de min of meer
vierhoekige lip van de bloem, misschien ook naar de vierkante stengel. Het
woord tetrahit is waarschijnlijk ontstaan uit het Griekse woord tetrachistos: in
vieren gedeeld.
Uit het gezichtspunt van de volksgeneeskunde of plantlore is er niet veel te
vertellen van deze algemeen voorkomende ruderale plant. Alleen dat het kruid
als een soort borstthee door het volk gebruikt werd.

Galeopsis ségetum: Bleekgele hennepnetel
Het bleekgele duidt op de kleur van de bloem. D e soortnaam segetum: tussen
het graan of het zaad groeiend, duidt op de groeiplaats: vooral roggeakkers. In
Noord-Brabant spreekt men van Raai, hetgeen een zeer oude benaming is voor
onkruid of een snel groeiende plant, die de boer last bezorgen kan.
Bij Heukels vinden we drie namen waarbij we even willen stilstaan. Deze zijn
Blankenheimer thee, Lieberseborstkruiden en Teringkruid. Om met de laatste te
beginnen: de naam zegt al genoeg, het was een volksmiddel bij tering; men trok
de bladeren tot een soort thee. D e twee andere namen beduiden in wezen het
zelfde, het trekken van thee uit de bladeren om dit aftreksel bij longtering aan
te wenden. Het voornaamste bestanddeel van de Blankenheimer thee waren de
bladeren, ook wel Lieberse thee of Lieberseborstkruiden genoemd. Het was een
zeer veel gekocht geneesmiddel tegen deze uitterende ziekte, vooral in de negen
tiende eeuw. Een referendaris, Lieber genaamd, maakte er in die tijd een han
deltje van, dat zulke vormen aannam, dat het op een zwendelaffaire uitliep. Het
kruid werd tegen hoge prijzen en met veel tam-tam aan de lijders van tering ver
kocht. Tegen deze manier van hulp bieden aan de lijders werd in Duitsland door
de autoriteiten streng opgetreden door een verbod deze 'thee' te verkopen.

Galinsóga | Galinsóga parviflóra: Knopkruid
Het geslacht Galinsóga is genoemd naar M . M . de Galinsóga ( 1 7 6 6 - 1 7 9 7 ) , arts
en botanicus; hij was tevens intendant van de koninklijke tuin te Madrid. Ruiz
en Pavon waren de naamgevers van dit plantegeslacht en namen het geslacht op
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in hun 'Florae Peruvianae Prodomus' (1794). Oudemans voegt hieraan toe dat
Zuccarini in 1821 voor het eerst de naam Gaünsogaea gebruikte, omdat het ge
woonte was de namen van planten die aan een persoon werden opgedragen van
een bijzondere uitgang te voorzien. Latere auteurs schreven Galinsogea, maar
beide wijzigingen werden later teniet gedaan, omdat deze namen in strijd waren
met de geldende voorschriften op het gebied van de botanische nomenclatuur.
D e naam Knopkruid kreeg het kleine, allerminst opvallende plantje omdat
het een knopvormig geel bloemhartje, ter grootte van een erwt bezit. D e witte
lintbloempjes, die hieromheen gerangschikt staan, zijn slechts vijf in getal, vaak
minder. D e Latijnse soortnaam parviflora duidt eveneens op het kleine bloemhoofdje, want parviflora beduidt met kleine bloemen. Met dit lastige onkruid is
weer een nieuwe soort aan onze flora toegevoegd, want het is geen oorspron
kelijk inheemse plant. D i t composietje van Amerikaanse oorsprong heeft,
evenals vele andere Amerikaanse planten, een explosieve verspreiding in Europa
gehad. Het Knopkruid is waarschijnlijk in het midden van de negentiende eeuw
(een nauwkeurige datering is niet mogelijk bij gebrek aan juiste gegevens) in ons
land terechtgekomen. Dr. W . F. R. Suringar schrijft in zijn Zakflora van 1 8 9 5 :
'Sedert 1864 wild in ons land op akkers.' In 1 9 1 0 schrijft H. Heukels in de Flora
van Nederland als volgt: 'Bij ons is zij op verschillende plaatsen om Vollenhove
en Harderwijk gevonden, verder bij Vorden, Wageningen en bij Amsterdam.'
Enige tientallen jaren later is het een der meest algemene onkruiden, niet alleen
op akkers maar ook in tuinen.
In Amsterdam en andere grote steden is het zelfs tussen de straatstenen te vinden.
Men neemt aan dat de zaadjes met pootaardappelen in ons land zijn binnen
gedrongen vanuit Duitsland. Het is allerminst verwonderlijk dat deze jonge
spruit aan onze flora geen volksnamen bezit. In het kort is de verspreiding van
deze, uit het hooggebergte van Peru afkomstige, 'gast' in Europa als volgt: Voor
het eerst werd het plantje gesignaleerd in de botanische tuin te Parijs in 1794Van hieruit begon de opmars over het continentale Europa. D e verspreiding in
Engeland heeft zich voltrokken vanuit de bekende botanische tuin Kew, in 1796,
het jaar waarin Galinsóga daar ingevoerd werd.
In Duitsland treffen we in 1807 het plantje aan in Bremen, eveneens in de

botanische tuin. Aangezien dit jaar overeenkomt met de inval van de Fransen in
Duitsland, spreekt men in Pommeren van Franzosenunkraut. Het kan ook zijn
dat het duidt op het eerste voorkomen in Europa, namelijk in Parijs. In Duits
land ging men, om verder opdringen te beletten, verordeningen opstellen. Dat
het een moeilijk te bestrijden onkruid is, kunnen we opmaken uit de snelle was
dom. Rijp zaad kan, nadat het op de aarde is gevallen en ontsproten, na een
maand weer bloeien en als de weersomstandigheden niet ongunstig zijn kan dit
zich twee a drie keer herhalen.

Galium | Gdlium vérum: Echt walstro
D e geslachtsnaam Galium is afkomstig van het Griekse woord gala: melk, om
dat het plantje de melk kan doen stremmen, dus de kaasstoffen doet afschei
den. Of, zoals Dodonaeus zich uitdrukt 'om dat zij bij het Melck gedaen zijnde t'
selve doen scheyden/ ende voor rintsel strecken.' Dit was ook reeds bij de Grie
ken bekend, want bij Dioscorides komen we hem tegen als gallion. In Duitsland
kent men de volksnaam Labkraut: Stremselkruid, in Engeland en Frankrijk
overeenkomstig: Cheese rennet en Caille-lait officinal. D e toevoeging echt
(verum: echt), wil erop attenderen dat deze soort in bijzondere mate deze eigen
schap bezit.
Vanwege de gele kleur van de bloempjes sprak men ook van Geel walstro. D e
naam Keverseten, in het Duingebied in omloop, zal wel slaan op het feit dat men
kevers ervan had zien eten.
D e namen Meierbloem en Meierkruid duiden volgens ons erop dat het plantje
op de meierijen (dat zijn pachtboerderijen) werd gebruikt. Deze laatste twee
namen schijnen niet meer in omloop te zijn.
D e volksnamen Lieve-Vrouwebedstro op de Oost-Veluwe en in Noord-Overijsel en Onze-lieve-vrouwebedstro in West-Friesland hebben dezelfde oorsprong,
wat de naamgeving en het gebruik betreft, als de nauw verwante, eveneens
geurende Aspérula odorata, waarvan de officiële Nederlandse volksnaam Lieve
vrouwebedstro luidt. Zie hiervoor ook het artikel over Aspérula odorata. Dat er
een verwisseling met de soorten heeft plaats gehad is niet goed denkbaar, want
de bloemkleur bij de eerste is geel en bij de laatste wit. Bij de Germanen was het
aan Freya gewijd (zij was de godin der natuur en de liefde, maar ook de schutsvrouwe van het huwelijk en de geboorte) dit ging later bij de kerstening over op
Maria. Z o vertelde men elkaar dat de Heilige Maria op haar vlucht het kruid
gebruikte om een bedje voor haar kind te spreiden. Ook vertelde men elkaar dat
tijdens de geboorte van de Zaligmaker in het bed van Maria een bundeltje
walstro lag.
Uit deze verering voor het Echt walstro is hoogstwaarschijnlijk het bijgeloof
ontstaan dat men het plantje in het bedje of wiegje van zuigelingen moet leggen,
om hen tegen onheil en ziekten te vrijwaren. Men hing het geurige plantje ook
in het bed op of droeg het bij zich, om tegen allerlei boze invloeden beveiligd
te zijn. Deze gewoonten moeten wel van heidense oorsprong zijn, want op het
concilie van Leptines (Consilium Listinese), dat in 743 gehouden werd onder het
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voorzitterschap van de heilige Bonifacius, werden een dertigtal Germaanse hei
dense gebruiken en zeden als verboden handelingen verklaard en daarmede ver
vloekt. Onder dit dertigtal bevond zich ook het gebruik van ons kruid. Men
keerde zich vooral tegen de strobundel gemaakt van Walstro en wel in artikel 19.
Daar wordt gesproken van petendo 'quod boni vocant Sanctae Mariae.' Dit petendo was een schrijffout en moet luiden petenstro. Men bedoelde dus een kruid
dat de 'goed lieden onze-Lieve-Vrouwebedstro noemen.' Veel schijnt dit verbod
niet uitgehaald te hebben, want in het begin van de vorige eeuw waren deze ge
bruiken en handelingen nog in Duitsland in zwang. Men beweert dat het ook de
thijm geweest kan zijn, die op het concilie ter sprake geweest is.
Heukels geeft voor het Land van Nijmegen voor dit plantje de volksnaam:
Onze-Lieve-Vrouwebedstro. Gezien het vorenvermelde wordt ons de naam
Walstro duidelijker, wanneer we de opvatting van Grimm huldigen, die aan
neemt dat men het Duitse wal moet lezen als afkomstig van wiegen: wieg; een
oude benaming is inderdaad Wegstroh.
In de volksgeneeskunst gebruikte men thee getrokken van dit kruid bij klier
gezwellen, leverkwalen, waterzucht en huidziekten. Had men koorts dan was
het binden van een bosje Walstro aan het bed voldoende om de koorts te doen
verdwijnen. Vanwege de geur - naar honing - werd Walstro ook aangewend om
vlooien te verjagen; men stopte het dan tussen de lakens. Dat het in hoog aan
zien stond bij de bevolking blijkt wel uit de volgende beweringen en gebruiken.
D e bloemen geurden bij naderende regen sterk en onaangenaam, maar bij goed
weer was de geur daarentegen aangenaam. Maar het fijnste aroma verspreidde de
plant wanneer er een regenboog aan de hemel stond. Z o zou ook het eten van
Walstro iemand vuriger in de liefde maken. Zogende vrouwen moeten een aftrek
sel drinken wanneer de melktoevoer stokt. Wilde men een hoge leeftijd bereiken
dan moest men elke ochtend wat sap drinken.
Een versje van Carus Sterne uit 1884 vinden we in de Flora Diabolica als
volgt vertaald:
Heil zij U, o heilig Kruid!
Breng ons tot de gezonden,
Op den Olijfberg werdt gij
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Allereerst gevonden.
Gij zijt goed voor menig wee,
Heelt ook menige wonden
Bij den Jonkvrouw heiligen tuil
Breng ons tot de gezonden.
Ook het vee werd niet vergeten, want bij bloedwateren werd het eveneens toege
diend. Een oud gebruik, dat Tabernaemontanus reeds in de zestiende eeuw ver
meldde, was om het geurige bloeiende kruid in de meiwijn of meidrank te doen
om het aroma te verhogen. Men bereidde eertijds uit de stengels vermengd met
aluin een kleurstof om stoffen te verven.

Gdlium aparine: Kleefkruid
D e wetenschappelijke soortnaam aparine is afgeleid van het Griekse woord
apaireo: ik grijp, ik pak beet. D e Nederlandse naam duidt daar duidelijk op.
D e gehele plant, ook het zaad, is bedekt met kleine, kromme stekeltjes of
haartjes die zich vasthechten aan allerlei voorwerpen - vooral kleren en vach
ten - wanneer zij daarmede in aanraking komen. Dodonaeus vermeldt: 'de her
ders pleghen dit cruydt in het melck te steken, soo blijven alle hayren die daer
in zijn, aen de rouwigheyt van dit cruydt hangen.' Dit laatste vinden we reeds
bij Dioscorides (eerste eeuw na Chr.) vermeld. Dodonaeus schrijft nog verder
over de plant: 'Men noemtet oock in 't Griex Philanthropos, al oftmen seyde
Menschenvriendtl om dattet aen de cleederen soo vast houdt ende cleeft.'
Vele namen, verspreid over ons gehele land, duiden op dit 'kleven' of 'klitten'
en andere daarmee verwante eigenschappen. W e laten hieronder een selectie vol
gen die, vinden wij, voor zichzelf spreekt: Jan-kleef-an, Jan-plak-an, Katteklauwen, Klef-Klef, Kleine klit, Kletteklauw, Kliskruid, Klitkruid en Klevers.
D e Groningse volksnaam Duvelsnaaigoarn zal waarschijnlijk ontstaan zijn om
dat de tot een meter lange stengels, doordat zij overal aan blijven kleven, last
veroorzaken, en de duivel hierin dus wel de hand gehad zal hebben en het als
naaigaren gebruikt zal hebben. Voor het nabije Duitse Ostfriesland vinden w e
de overeenkomstige naam van Düwelsdraat. D e lange, vierkante stengel klimt
met zijn hakige haren tegen andere planten op, wat de plant ook de naam Wilde
klimmer bezorgde.
D e naam Ganzegras, zonder enige nadere plaatsaanduiding, is volgens ons
geen echte volksnaam, maar een vertaling van de Engelse volksnaam Goosegrass. In Engeland mengden namelijk de kippenhouders de gekookte plant door
het voer van ganzen en kalkoenen. Dit gebruik hebben we tot nu toe nog niet
voor ons land kunnen vinden.
Meer moeilijkheden leveren namen op zoals Riepeltocht in Groningen, Ripeltocht in Friesland, en Rijpeltocht zonder plaatsaanduiding. Dr. Uittien schrijft
dat hij voor de verklaring van Riepeltocht het antwoord schuldig moet blijven.
W e zullen trachten een verklaring te geven, maar voegen hieraan direct toe, dat
we gaarne voor aanvullingen of verbeteringen openstaan. Ons uitgangspunt is een
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mededeling die we vonden bij van Hall in zijn Landbouwkundige Flora van het
midden van de vorige eeuw. Hij schrijft over het Kleefkruid het volgende: 'In
zonderheid vindt men het in de gerst, zodat men in enige delen van Groningen
afzonderlijke "Rijpeltogt zeven" heeft om de gerst van dit gewas te zuiveren.' Slaat
men het Etymologisch Woordenboek van dr. J. de Vries op dan lezen we bij
rijp: 'Oudsaksisch ripi hangt samen met het Oudengelse ripan "oogsten", een
Noorweegse dialectische vorm is ripa: afplukken, verder met reep en repel. Rijp
is dus het gewas, dat geplukt of geoogst kan worden.' Bij tocht vinden w e : 'is een
afleiding van een Germaans werkwoord teuhan dat met "het trekken" in verband
staat, zie teug en tijgen.' Bij teug: 'behoort bij het Middelnederlandse tien, tooch,
ghetoghen,' en bij tijgen: 'Een verouderd werkwoord dat terug gaat op het Mid
delnederlandse tien: trekken.' Een bezigheid om het voedselgewas van dit lastige
onkruid te zuiveren werd hier tot volksnaam van de plant zelf. In de volks
geneeskunst werd het kruid in velerlei gevallen gebruikt, zoals de bladeren op
wonden leggen, om bloedingen te stelpen. Dit gebruik vinden we reeds bij Plinius vermeld. Hieruit blijkt dus overduidelijk dat een dergelijk middeltje zich
eeuwen en eeuwen kan handhaven.

Galium mollügo: Glad walstro
D e naam Glad walstro kreeg het omdat de plant in tegenstelling tot de vorige
soort gladde bladeren en zaden bezit. D e Latijnse benaming tnollugo voor deze
soort wil zeggen weekachtig, van mollis: zacht, en duidt eveneens op het niet
hakige van deze plant. Bij Dodonaeus vinden we Glad walstro vermeld als
Sachtcruydt. Hij schrijft verder: 'Ende nae de sachticheyt ende gladdicheyt van
de bladeren mogen sij seer wel Mollugo genaemt wesen/ als oftmen Sachtcruydt
seyde.' Vanwege de witte kleur van de bloemtros sprak men ook van Wit walstro
en naar de groeiplaats, grazige plaatsen, van Weide walstro. Veel meer is er over
deze soort niet te vertellen, ook niet als geneeskruid. Alleen nog een mededeling
van Dodonaeus; hij deelt mede, dat het water waarin deze plant gekookt is goed
is om er zich mee te wassen en in te baden, want het versterkt het lichaam en
verdrijft de vermoeidheid en geneest het flerecijn (jicht).

Gentiana | Gentidna pneumondnthe: Klokjesgentiaan
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D e naam Gentiana is volgens Dioscorides genoemd naar Gentius, koning van
Illurië in de Balkan (ca. 167 voor Chr.), omdat hij een gentiaansoort (G. lutea)
als middel tegen de pest gebruikt had.
Van de in ons land voorkomende wilde gentiaansoorten is deze, in vochtige heide
en veenstreken groeiende soort, de meest algemene. Alle andere zijn zeldzaam. D e
Latijnse soortnaam pneumonanthe kreeg zij omdat de Klokjesgentiaan bij longziek
ten werd aangewend, want pneumon beduidt long, daaraan werd anthe toege
voegd (anthos: bloem), dus longbloem. Een naam die we bij Heukels als Longebloem genoteerd vinden, echter zonder plaatsaanduiding. Zowel de wortel als de
bloem werd gebruikt, hetgeen we onder meer kunnen opmaken uit de naam waar
onder zij in de apotheek genoteerd staat, namelijk 'Radix et Flores Pneumonanthes.'
Gezien de bouw van de blauwe bloem geven namen als Klokjesgentiaan,
Blauwe gentiaan, Klokje en Herfstklokskens (late bloei juli-september) geen
moeilijkheden. Blauwe lelietjes is een naam overgenomen van Dodonaeus, die
spreekt van Blaeuw lelikens. Ook Duizendschoon in Friesland, Noord-Overijsel
en Zuid-Holland aan de plant gegeven, is afkomstig van Dodonaeus: Duysentschoon. Bij hem vinden we nog de naam Spade clockskens. Men moet hier spade
niet lezen als een soort schop, maar in de oude betekenis van laat, dus een laat
bloeiend klokje. Hij schrijft in 1608: 'Van Duysentschoon/ oft Blauwlelikens on
der de geslachten van Clockskes/ moeten oock gerekent wezen deze schoone bloe
men/ gemeynlijck Blaeuw Lelikens ghenoemt/ die veel spader dan de andere
plegen te bloeyen/ dat is den Herfst: nochtans zijnder sommige diese voor een
medesoorte van Gentiana willen houden.'
Hij deelt dus deze soort in bij de Klokjes en wel in het twaalfde Capittel, ter
wijl de Gentianen door hem in het achtentwintigste Capittel behandeld worden.
Heibloempje, in Zuid-Limburg, geeft gezien de groeiplaats geen problemen; wel
is dit het geval met de naam Kievitsbekken in het Groningse. Zou het kunnen
zijn dat deze volksnaam slaat op de naar boven gekeerde opening van de bloem,
als een opengesperde bek van een vogel, de Kievit? Behalve bij longziekten
werd de Klokjesgentiaan gebruikt bij besmettelijke ziekten, en tegen beten of
steken van giftige dieren. Oudtijds leverden de bloemen materiaal om stoffen
blauw te verven.

Geranium | Geranium robertidnum: Robertskruid
D e wetenschappelijke geslachtsnaam is afkomstig van het Griekse woord geranos:
ooievaar, eigenlijk kraanvogel, naar de vorm van de vrucht, die veel weg heeft
van de snavel van de ooievaar of kraanvogel.
Over de afleiding van de soortnaam Robertskruid (robertianum) zijn de me
ningen niet eensluidend. Over het algemeen neemt men aan dat de plant ge
noemd is naar de heilige Robert de Molesme, of Ruprecht, de stichter van de
Cisterciënzerorde in de elfde eeuw (1098) en abt van Citeaux (Cistercium), omdat
hij op de geneeskrachtige werking van de plant geattendeerd heeft.

Gentiana pneumonanthe:
Klokjesgentiaan
Geranium robertianum:
Robertskruid

Anderen menen dat de naam robertianum is afgeleid van Herba rubea of Herba
ruberta, zoals de plant oudtijds heette, hetgeen wil zeggen rood kruid, omdat de
stengels en de bloemen een rode kleur hebben. Dit rubea of ruberta zou dan ver
basterd zijn tot Robertskruid. Een oude naam die we bij Dalechamp vinden is
Herba Roberti. D e volksnamen in Frankrijk, Duitsland en Engeland zijn even
eens met Robert, al of niet met heilige, verbonden: Herbe d Robert, Herbe de
Saint Robert, Ruprechtskraut, Robertskraut en Herb Robert. Verder vinden we
nog de volgende stellingen of meningen. D e naam komt van de roodharige
boeman Knecht Ruprecht, omdat vooral de stengel rood aangelopen is. Ander
zijds meent men dat de naam af te leiden is van het Oudduitse Hruotperaht of
Ruodperht (hruod: roem), vanwege de roem die van de plant als geneeskruid
uitgegaan is. Hieruit zou dan later ontstaan zijn, Ruprecht de beschermgod van
dé behuizingen.
D e namen Bloedkruid en Bloedwortél kreeg deze soort omdat zij het bloeden
bij verwondingen doet stelpen. Men kookte het kruid of de wortel in rode wijn
en liet de patiënt dit aftreksel drinken. Ook werd de plant gebruikt bij allerlei
bloedvloeiingen, vandaar ook een naam als Rodeloopkruid. Deze laatste naam
is blijkbaar niet meer in omloop. Het gebruik, het kruid als bloedstelpend mid
del aan te wenden, moet wel van zeer oude oorsprong zijn, want bij de Romeinse
gladiatoren gold de plant reeds als wondbehandelingsmiddel. D e onaangename
geur die Robertskruid verspreidt, deed namen ontstaan als Boksdoorn in ZeeuwsVlaanderen, hier niet alleen naar de geur van een bok, maar ook naar de vorm
van de vrucht. Andere namen die in dezelfde richting wijzen zijn: Stinkerds,
Stinkende Ooievaarsbek en Stinkende geranium.
In Engeland bestaat een volksnaam die eveneens op de niet aangename geur
duidt, en wel Stinking Bob, Stinking Robert en Stinking flowers. Vanwege deze
geur, dacht men, zouden motten op de vlucht gaan, wanneer men het kruid tus
sen het linnengoed legde. Legde men de plant tussen het beddegoed, dan kon
men er bedwantsen mee verdrijven. Men kon het kruid ook fijngewreven gebrui
ken. Het volksgeloof wilde dat het dan opmonterend werkte. Daarom raadde
men vroeger iemand die neerslachtig was aan, het poeder op zijn boterham te
strooien e n . . . zijn zwaarmoedige gedachten zouden verdwijnen.

Eertijds bestond in Rome het volgende spelletje: twee personen maakten de
afspraak steeds een geraniumblad bij zich te dragen. Ieder had dan het recht, op
welk tijdstip dan ook, hem te vragen het blad te tonen. W i e hieraan niet kon
voldoen moest de afgesproken inleg betalen of een geschenk geven. Dit spelletje
schijnt later ook in West-Europa ingang gevonden te hebben, en wel onder de
naam filippine: Bij het treffen van een amandel met een dubbele 'pit' maakt men
met een partner een afspraak. Wanneer men elkaar later ontmoet is diegene de
winnaar, die het eerst filippine zegt en hij ontvangt een eerder overeengekomen
cadeau of geldsom.

G é u m | Géum urbdnum: Nagelkruid
D e afleiding van de wetenschappelijke geslachtsnaam Geum staat nog niet vast.
Men meent dat de naam is afgeleid van het Griekse woord geuoo, dat ik ruik,
beduidt, omdat de verse wortel een weinig naar kruidnagel ruikt, vooral van
G. rivale: Knikkend nagelkruid.
D e naam Nagelkruid behoeft dan ook geen nadere uitleg. D e Latijnse soort
naam urbanum is afkomstig van urbs: stad, vanwege de groeiplaats, onder heg
gen, bij menselijke nederzettingen. Deze soortnaam werd door K. Gesner voor
het eerst in 1561 aan deze plant gegeven. Voor Linnaeus zijn bekende systeem
van plantenbenaming opstelde, heette zij Caryophyllata vulgaris, dus algemeen
voorkomend nagelkruid. In het 'Herbarius' van 1484 komen we haar tegen als
Garioffelcrut: nagelkruid. Dit is niet de oudste benaming, die met kruidnagel in
verband staat, want in een glossarium van de vroege middeleeuwen komen we
reeds de naam Cariofel tegen.
Dat de plant als zeer geneeskrachtig bekend stond valt op te maken uit oude
namen zoals Gezegend kruid, Gezegende wortel en Zegenkruid. Deze namen gaan
weer terug op een nog oudere naam die we reeds bij Hildegard von Bingen (ca. 1 1 5 0 )
aantreffen: Benedicta. Dit benedicta komt van Benedictus: de Gezegende. Zij
raadde aan het kruid in de tuinen te kweken om bij de bereiding van kruidewijn
aan het geheel een aroma te geven. O o k moest men de plant gebruiken om het
zelfgebrouwen bier te verhinderen zuur te worden. Dit laatste vinden we ook bij
Albertus Magnus (ca. 1250) vermeld. Opvallend is, dat de plant niet voorkomt
in de 'Capitulare de villis' uit het jaar 795. Het hoog in aanzien staan als ge
neeskruid komt eveneens tot uiting in de Duitse volksnaam Heyl aller Welt.
Deze naam treffen we voor het eerst aan bij Tabernaemontanus (1588). Hieron
der volgen enige ziekten en kwalen die te genezen waren door het gebruik van
Nagelkruid: de maag sterkend, darmpijnen en koliek verzachtend, diarree stop
pend, maar ook als tonicum te gebruiken. In de officiële geneeskunde, waar de
wortel bekend was onder Radix Caryophyllatae (Nagelkruidwortel), vindt de
plant geen toepassing meer. O o k werd de wortel gekauwd om een kwalijkriekende adem te verdoezelen. Een naam die we bij H. Bock vinden is Sanamunda,
afgeleid van een oude benaming die luidde: 'quis sanat et mundat': hij die ge
neest en zuivert.
Dat het Nagelkruid een korte wortelstok bezit heeft hij te danken aan de dui-
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vel; die, immers, kon niet verdragen dat deze plant de mens zoveel goeds bracht
en hij beet dan ook uit nijd een stuk van de wortelstok af. Een middeleeuwse
Franse volksnaam was daarop gebaseerd en luidde Mors au diable: Duivelsbeet.
Dat de plant eveneens anti-diabolische krachten bezat kunnen we opmaken uit
de volgende spreuk. Men moest behalve Nagelkruid ook Ruit of Wijnruit (Rüta
gravéolens) uitgraven en dan bij het uitsteken het volgende opzeggen:
Ik breek u, edele Kruiden,
Door des hemelsen Vaders kroon,
En door de heilige geest;
Opdat gij behoudet kracht
En deugt met groten vlijt;
Opdat gij mij zijt ene bescherming
Tegen Duivel en alle Toverlieden.
Want, vertelde men elkaar, in een huis waar Nagelkruid aanwezig was, blijft de
duivel krachteloos. D e wortel schijnt ook in een likeur verwerkt te zijn geweest,
maar in welke hebben we niet kunnen achterhalen.

Glechóma | Glechóma hederacea: Hondsdraf
D e geslachtsnaam Glechóma is ontstaan uit het Griekse woord glechon, de an
tieke naam voor Polei (Méntha pulégium).
Onze Hondsdraf is dus niet identiek met de Glechon van de Ouden. Toen
de Polei, eertijds in het geslacht Pulégium ondergebracht, uiteindelijk onder het
geslacht Mentha: Munt ingedeeld werd, kwam de naam Glechóma vrij, en Linnaeus paste deze geslachtsnaam toe op het geslacht Hondsdraf. Volgens anderen
is de naam ontstaan uit glecho, een Griekse munt. Naar de vorm van het blad?
D e wetenschappelijke soortnaam hederacea kreeg de plant omdat het blad ge
lijkenis vertoont met dat van de Klimop (Hedera). Trouwens, voordat Linnaeus
het nieuwe geslacht Glechóma voor de Hondsdraf opstelde, heette zij Hédera
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terréstris, dus zoveel als grondklimmer, of, zoals men in het Utrechtse en op Wal
cheren de plant noemt, Aardveil. Ook komt men namen tegen als Eerdveil en
Lage veil en bij Dodonaeus als Eerdt veyl. Een overeenkomstige naam in Enge
land is Ground-ivy, in Frankrijk Lierre terrestre.
In Duitsland komt men namen tegen als Erd-efeu en Grundefeu. A l deze
namen zijn dus te vertalen als op de grond groeiende klimop. Slaat men het Middelnederlandsch Woordenboek op dan komt men namen tegen als: Ive, leve en
IJve: klimop. D e naam Hondsdraf heeft niets met een hond of met draf te ma
ken, maar is een ver doorgevoerde verbastering van een Oudhoogduits woord
dat gundreba luidde. Het eerste lid van dit woord is af te leiden van het oude
woord gund of gond, dat wond, vocht of etter betekent; het tweede van reba
of rebe: rank. In het kort dus een plant die (over de grond) kruipt (rankt) en
zwerende en etterende wonden heelt. D o o r verbastering en via namen als
gondref en gondraf werd dit Hondraf, Hondsdraf en Onderhave. Van deze laatste
naam vinden we in Oost-Brabant nog het relict: Ondraaf. Men beschouwt de
volksnaam Hoenderdarm op Goeree eveneens als een vergevorderde verbastering
van het grondwoord, want met darm duidde men eertijds ook planten aan die
over de grond kruipen of slingeren. Volgens de opvatting van Grimm ligt het
accent elders. D e stam van de Duitse volksnamen Gundelrebe, Gundermann en
dergelijke, zou volgens hem wijzen naar een der Oudnoorse walkuren Gunde of
Gumir. D e Walkuren of Valkyrjur zijn de godinnen van het slagveld en de over
winning, die door Odin, de voornaamste god der Noordgermanen, aangewezen
waren om de gesneuvelde helden naar het Walhalla of Valhöll te brengen. Volle
digheidshalve vermelden we nog een derde opvatting, van Schmeller. Deze
luidde dat de afleiding gezocht moet worden in het oude woord gun, dat voch
tigheid betekent en doelt op de groeiplaats onder heggen en in lichte bossen.
In de volksgeneeskunst werden de blaadjes gebruikt om op zweren of wonden
te leggen. Volgens Uittien was dit nog het geval in Dwingelo, Diever, Vledder
en Giethoorn, waar zij Oelkenblatties, Uulkenblatties of Oerkenblatties genoemd
werden. Dit oelken betekent aardgeesten; aulken in Groningen en ulken in de Ach
terhoek. Deze aardgeesten of kabouters waren de mens en zijn behuizing goed
gezind, en de plant werd dan ook als een huisgeest gezien.
Bekijkt men een blaadje nader, dan valt de hoefijzervorm direct o p ; de volks
naam Hoefijzertje in het Zuidhollandse is dus geen vreemde klank, en Paardevoetje klinkt ons dan ook niet vreemd in de oren. Aangezien de Hondsdraf zich
door haar uitlopers spoedig over het grondoppervlak verspreidt, kreeg zij in
Zuid-Limburg de naam Krutje-door-den-toen, elders Kruip-door-den-tuin. Slechts
de bloemdragende stengels zijn krachtig genoeg om zich van de bodem te ver
heffen. Vanwege de blauwe kleur van de bloem spreekt men op Goeree van
Blauwe ganzemuur, en van Blauwe muur op Voorne en Beierland. D e toevoeging
gans bij de eerste naam, komt mogelijk van het gebruik om ganzen ermee te
voeren, of omdat ganzen het kruid opzochten en opaten. Waarschijnlijker is het
dat deze naam te maken heeft met de gewoonte om, zoals het in Silezië ge
schiedde, de plant in het nest van een broedende gans te leggen, opdat de jongen
krachtig zouden opgroeien.
D e naam Galbloem, in het graafschap Zutphen, kreeg zij omdat men beweerde

dat de varkens ervan zouden overgeven. D e naam Knikelblêden in Friesland is,
volgens een aantekening van Heukels, terug te voeren op het feit dat het gebruikt
werd als 'heelmiddel op knokkels bij open benen.' Is de naam Bruine grieten in
Noord-Overijsel terug te voeren op de donkere bladeren en/of de paarsblauwe
bloemen? Voor Overflakkee staat genoteerd de naam Puteblome - hetgeen beduidt Kikkerbloem - omdat de koele, min of meer vochtige omgeving waar
hondsdraf voorkomt deze diertjes aantrok, zodat ze tussen deze planten te vinden
waren. D e naam Tongerbloem in Friesland levert geen moeilijkheden op, wanneer
we weten dat tonger, donder beduidt. Het kruid beschermt, zo vertelde men elkaar, huis en hof tegen donder en onweer. Heel vroeger was de Hondsdraf aan
Thor, de god van de donder en onweer, gewijd. Hoogstwaarschijnlijk vanwege
de blauwe bloemkleur, want blauw was bij de Germanen de kleur van de bliksem. D e naam Donnerrebe in Duitsland wijst in dezelfde richting, evenals Perkobnes, dat herinnert aan de Slavische dondergod, Perkannos.
D e volksnaam Melkzuiger, genoteerd voor Stellingwerf, heeft te maken met een
zeer oud gebruik, waarschijnlijk wel heidens. Men maakte van de plantjes een
krans en nam die mee naar de wei om de koe, die in het voorjaar het eerst buiten
was, door deze krans te melken, opdat de melkopbrengst in het komende seizoen
hoog zou zijn. Tevens was dan het vee het gehele jaar beschermd tegen schadelijke invloeden. Men kon ook de krans om de hals van de koe hangen; men bereikte dan hetzelfde resultaat. Het was een probaat middel tegen 'lopende' ogen,
zo zei men, en vandaar de naam Zere ogenbloem in Waterland; een naam die
heden ten dage nog in gebruik is. In 1532 deelt Otto Brunfels reeds mede dat de
plant goed was bij 'flyssende Augen'.
Het is opvallend dat dit plantje zoveel geheel verschillende volksnamen heeft.
W e hebben vele thuis kunnen brengen, maar enkele zijn ons niet duidelijk. Zoals
die van Weeskindertjes op Zuid-Beveland, Weerkruipertjes in het Land van Hulst,
Wegebladen of Weegbree in westelijk Drente, Nachtschraal op Walcheren, en
Mologen op Overflakkee.
Dat Hondsdraf een grote rol in de volksgeneeskunst gespeeld heeft, lijdt geen
twijfel. Ook in de officiële geneeskunde werd de plant aangewend en ze stond
in de apotheek genoteerd als Herba Hederae terrestris. Genoemde Brunfels
raadde indertijd de plant ook aan ter bestrijding van fistels. Dat zulk een raad
langdurig kan bestaan, kunnen we opmaken uit het feit dat dr. C. Bakker in zijn
'Volksgeneeskunde in Waterland' mededeelde dat in de twintiger jaren nog een
fistelpot bestond, en in gebruik was, waarin ook Hondsdraf verwerkt was. Deze
zuivere kwakzalverij werd indertijd aan de kaak gesteld. Het recept bleek als
volgt te zijn samengesteld:
gram
Poeder van karweizaad
Poeder van lavas
Laurierbessen
Wierook
Sevenboom
Poeder van hertshoorn
Kruidnagelen

3°
10
40
10
30
10
5

Witte peper
Nootmuskaat
Kruipend hondsdraf
Jeneverbessen

gram
5
5
5
10

Verder twee eierdooiers en 1 kilo
roomboter.
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In de zogenaamde borstthee was Hondsdraf het hoofdbestanddeel; dit middel
werd aangeprezen tegen hoest of verkoudheid. D e plant werd eertijds met acht
andere kruiden in de voorjaarssoepen gedaan, en op Witte donderdag gegeten.
Dit was een overblijfsel van een heidens gebruik om in het voorjaar allerlei
groenten en kruiden te eten, om het lichaam van allerlei tijdens de winter opge
hoopte stoffen te ontlasten.
Het zou ons te ver voeren alle ziekten en kwalen op te sommen die te genezen
waren met Hondsdraf. Wel willen we een passage aanhalen van Dodonaeus: "t
Water of wijn daer onderhave in ghesoden is gheneest alle ghebreken des mondts
en van de schamelycke vrouwelycke leden, oock de Schorftheydt ende wijdigheydts des huyts.' Wat het eerste ziektebeeld (ghebreken des mondts) betreft
memoreren wij de volgende oude legende: Toen Petrus eens kiespijn had gaf
Jezus hem de raad drie plantjes van de Hondsdraf te plukken en daarmede de
pijnlijke plek te bestrijken om dit ongemak te doen verdwijnen. Waarschijnlijk
hebben beide mededelingen wel iets met elkaar te maken en is het één een uit
vloeisel van het andere. Maar wat was er dan het eerst 'de kip of het ei?' Waar
schijnlijk de legende. Het kruid stond ook bekend als anti-diabolisch; want wie
op Walpurgisnacht (30 april - 1 mei) een krans, van dit plantje gemaakt, bij
zich droeg, was in staat alle heksen te herkennen.

Hieronymus Bock ( 1 4 9 8 - 1 5 54)

H
Heracléum j Heracléum sphondylium: Bereklauw
Het geslacht Heracléum werd genoemd naar de beroemde held Herakles of Her
cules, omdat hij voor het eerst de plant als geneeskruid gebruikt zou hebben. D e
grote afmeting van de plant kan mede een rol gespeeld hebben. Bij Plinius vin
den we eveneens een heracléum, maar men weet niet welke plant hij daarmede
bedoelde.
D e Latijnse soortnaam sphondylium was vroeger de geslachtsnaam, vandaar
dat men in de zeventiende eeuw de plant tegenkomt onder de benaming: Spondylion pseudacdnthus. Dit sphondylium is afkomstig van spondylos: wervel, ge
wricht of knook, omdat men de opgezwollen bladschede met een gewricht ver
geleek. Het pseudacanthus wil zeggen onechte of valse acanthus.
D e naam Bereklauw (een door ons gehele land voorkomende benaming) heeft
de plant gekregen vanwege de grote, ruigbehaarde bladeren, die men met de
klauw van een beer vergeleek. Behalve Bereklauw kwam vroeger ook het
Duitse bereklauw voor, onder meer bij Dodonaeus. Bij hem vinden we onder
het x i Capittel het volgende onder meer vermeld: 'Van Spondylium oft Duytsche
Beerenclauwe. D e apothekers van Hooch-Duytschland ende oock van Nederlant
plagten dat hier voortijts Branca ursina te noemen/ ende dat selve in stede van de
oprechte Branca ursina oft Acanthus [de bladeren van de acanthus, die veel weg
hebben van de Bereklauw, werden vroeger als gestileerd motief verwerkt in de
Kapitelen van de korinthische zuilen. K L ] seer onbedachtelijck in de clysterien
te gebruycken: en daer door ist bij gecomen dat de Hoochduytschen dit cruydt
sonder reden Bernclauw genoemt hebben/ ende de Nederlanders Beerenclauwe:
ende de Fransoysen Branse ursine: daerom hebben wij dat tot onderscheyt van
de oprechte Beerenclauwe moeten Hooch Duytsche Beerenclaeuwe noemen.' Z o
vinden we ook bij P. Nylandt (1682) de plant beschreven onder de Latijnse be
naming van Spondylion pseudacanthus en in het Nederlands als Duytse BeerenKlauw.
Bij Heukels komt ook de naam Hercules voor, maar dit zou wel eens een
boekennaam kunnen zijn.
In Hattem sprak men vroeger van Varkenskool, omdat de plant als varkens
voer gebruikt werd. Op de Veluwezoom spreekt men van Vennekool, dit zou,
volgens Uittien een onjuiste volksnaam zijn en afgeleid van Foeniculum: Venkel,
omdat de Bereklauw wel iets weg heeft van deze plant. Dat deze zienswijze wel
juist kan blijken te zijn, kunnen we opmaken uit de volksnaam van de Venkel
in de Overijselse Achterhoek, die luidt namelijk Vennekool. Als andere volks
namen vinden we vermeld Heelkruid en Heelkruud, en wel in de Overijselse
Achterhoek. Deze namen zullen wel ontstaan zijn, of beter gezegd vertaald of
overgenomen zijn van het nabije Duitse gebied waar de plant onder meer Heilkraut genoemd wordt. Wel is het zo dat de Bereklauw voor een groot aantal
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ziekten en kwalen werd aanbevolen. Zowel de wortel als de plant werd onder
meer aangewend bij engborstigheid, vallende ziekte, geelzucht, buikloop en ingewandswormen. Het zaad werd, vermengd met olie, als een papje gebruikt bij
hoofdpijn.

Hiëracium | Hiërdcium pilosélla: Muizeoor
Hiërdcium komt van het Griekse woord hiërax: havik en luidt dus woordelijk
vertaald: Havikskruid. Volgens het verhaal bij Plinius in zijn Nat. Hist. Naturalis xx zeven, zouden de haviken zich van het melksap van de havikskruiden
bedienen om hun ogen te scherpen. Volgens anderen zouden de Ouden onder
Havikskruid verstaan hebben de plant die op hoge ontoegankelijke bergen groei
de. Slechts de haviken waren in staat het havikskruid te bereiken. Kan het
wellicht ook zijn dat havikskruid groeit op die plaatsen waar ook de havik
broedt?
Van de verscheidene soorten havikskruid, die in ons land voorkomen is de
bovenstaande de meeste bekende. D e soortnaam pilosélla duidt op de harige en
viltige bekleding van de bladeren, want pilosélla is het verkleinwoord van het
Latijnse pilosus: behaard. Een naam die we alleen in boeken vinden, zonder
echter een volksnaam te zijn geweest, is Langharig havikskruid. D e volksnaam
Muizeoor attendeert niet alleen op het behaard zijn van het blad, maar tevens
op de vorm ervan. Deze hoedanigheden, de vorm en de beharing van het blad
als van een muizeoor, moeten reeds aan onze voorouders opgevallen zijn, want
in de twaalfde eeuw al vinden we de naam Museore, en wel bij Hildegard von
Bingen.
Ook in het buitenland vinden we dezelfde naam: Mausohr, Oreille de souris
en Mouse-eare, respectievelijk in Duitsland, Frankrijk en Engeland. O p Goeree
heet de plant Konijndoor, op te vatten als een verbastering van Konijneoor. D e
naam Pissebloem in het Land van Hulst wijst op de urineafdrijvende kracht van
het kruid. Z o beveelt Dodonaeus haar aan bij graveel en blaassteen. D e naam
Nagelbloem, reeds bij L. Fuchs (1543) als Nagelcruyt genoteerd, slaat op de
vorm van de bloem, die iets weg heeft van een ouderwetse spijker of nagel. Dat
deze naam zeer oud moet zijn kunnen we opmaken uit de vroeg-middeleeuwse
naam Nagelchrawt, die in een glossarium of plantenlijst voorkomt.
D e vorm gaf aanleiding bij de bevolking, volgens de sympathieleer, het kruid
te gebruiken om aangestoken hoeven van beslagen paarden te genezen, want bij
Tabernaemontanus (1588) vinden we 'dieweil es die vernagelde Pferde heylt.'
Gezien het feit dat reeds bij Plinius sprake was van het scherpen der ogen
bij haviken door het havikskruiden-sap, zal het ons niet verwonderen de plant
aanbevolen te zien bij allerlei oogziekten. In zijn leerdicht de Moufeschans
schrijft Hondius:
Havyncx-cruyt van groote crachtl Bij den vogel eerst bedacht! En van hem ons
naergelaten! Comt de ooghen oock te baten.

Heracléum sphondylium:
Bereklauw
Hiëracium pilosélla:
Muizeoor

Het volksgeloof wil dat iemand die deze plant bij zich draagt, tegen staar beschermd wordt. Ook kan men de ogen versterken door de wortel om de hals te
dragen. Volgens een oud verhaal werd het gedroogde, fijn gewreven kruid op
wonden gelegd om deze spoedig te doen genezen; ook trekt het achtergebleven
pijlpunten en splinters uit het lichaam. In de volksgeneeskunst wordt de gehele
plant aangewend bij catarre, koorts en ingewandswormen.

Hottónia | Hottónia palustris: Waterviolier
Dit geslacht werd door Linnaeus genoemd naar de Leidse hoogleraar in de
botanie P. Hotton ( 1 6 4 8 - 1 7 0 9 ) . Hij was de voorganger van de grote Boerhaave.
D e soortnaam palustris kreeg de plant omdat ze in sloten, poelen en moerasachtige gronden groeit; immers palustris beduidt moerasbewonend. Behalve
Waterviolier, in verscheidene gebieden in ons land zo genoemd, heeft de plant
ook de naam Waterviolen, hetgeen hetzelfde beduidt. Bij Dodonaeus heet de
plant Waterviolieren, met de Latijnse benamingen Viola aquatïlis of Viola palustris. Dit violier of viool duidt op de gelijkenis in vorm van de bloem met die
van een viool. D e lichtlila bloemen, die ook veel weg hebben van de Pinksterbloem (Cdrdamine praténsis) deed de namen Pinksterbloem en Pinksterblommen
in de Achterhoek ontstaan, maar waarschijnlijk ook omdat de plant omstreeks
deze feestdagen bloeide. O p de Noord-Veluwe spreekt men, volgens ons juister,
van Waterpinksterbloem. Gezien de groeiplaats klinkt de naam Kikkerstoelen
in het Utrechtse niet vreemd in de oren. D e naam Duizendblad en Waterduizendblad heeft de plant te danken aan de fijne, diep kamvorig ingesneden bladeren,
of zoals P. Nylandt schrijft: ' D e bladeren gerij eken die van de Gerwe ofte
Aerdtduysentbladt.' Deze laatste is het bij ons algemeen voorkomende Duizendblad (Achilléa millefólium).
Dat de plant in de geneeskunde geen rol gespeeld heeft, kunnen we opmaken
uit hetgeen Nylandt (1682) mededeelt: 'Maer sy sijn tot nochtoe van geen Kruydtbeschrijvers voor eenige gebreecken voor-geschreven.'

Hümulus | Hümulus lüpulus: Hop
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D e afleiding van de wetenschappelijke geslachtsnaam is nog allerminst zeker.
W e moeten het waarschijnlijk niet bij de Ouden zoeken, want zij schijnen de Hop
niet te hebben gekend, hoewel Plinius spreekt van Lupulus salktarius (zie hier
onder). Men veronderstelt dat de naam uit het Duits of Germaans is ontstaan en
wel van humel of humela. Anderen menen dat de naam afkomstig is van humus:
bodem, of humure: vochtig zijn, vanwege het groeien op vochtige plaatsen. O o k
meent men dat de middeleeuwse naam van hümulus ontstaan zou kunnen zijn uit
het Slavische chmeli, dat hop beduidt.
D e naam Hop, in het Duits Hopfen, is afkomstig van het Oudduitse woord
hopfo; zo neemt men aan. Bij Hildegard von Bingen (ca. 1 1 5 0 ) treffen we de
naam hoppho aan. Bij latere middeleeuwse Duitse schrijvers heet de plant Hop
pen, zoals we bij Albertus Magnus (ca. 1250) kunnen lezen. D e naam Hoppe
schijnt van Germaanse oorsprong te zijn. Men wil het afleiden van het Duitse
heben: opheffen, omdat de plant zich met haar windende stengel in de hoogte
verheft. D e naam Hupa bij Heukels, zonder enige nadere aanduiding, zal wel een
verlatijnste naam zijn, want in het Middelnederlands treffen we huppe aan als
naam voor de hop.
D e soortnaam lupulus (verkleinwoord) komt van lupus: wolf, omdat de plant
zich om wilgen, elzen en hakhout slingert en deze als het ware als een wolf wurgt.
Dan wordt ons de naam bij Plinius ook duidelijk, namelijk Lupus salktarius:
Wilgewolf, als tenminste met deze naam de hop werd bedoeld.
Hoewel het een Europese plant is van de gematigde zone, is zij volgens een
Engels gezegde aldaar geen inheemse plant, want de hop werd pas onder Hen
drik vin uit Vlaanderen of Nederland in Engeland ingevoerd. Het gezegde waar
op we doelden luidt:
Hops and turkeys, mackerel and beer,
Came to England all in one year.
Een variant daarop luidt:
'Hops, reformation, bays and beer,
Came to England all in one year.'
Reeds zeer vroeg moeten de hopbellen - dat zijn de tot vrucht gekomen vrouwe
lijke bloeiwijzen - bij het bereiden van bier gebruikt zijn. D e hop geeft aan
het bier een bittere smaak, maar maakt het ook houdbaarder, want het verhindert
de ontwikkeling van de melkzuurbacteriën. Het valt echter op dat een drank die
zulk een grote plaats onder de toenmalige bevolking innam, niet was opgenomen
in de Capitulare de villis van 795 en andere geschriften van die tijd. Want in
een aan de abdij van Sint Denis gerichte schenkingsbrief van Pepijn de Korte
anno 786 is reeds sprake van een hopkwekerij (humlonaria).
Z o wordt in een oorkonde van de negende eeuw van het klooster Freisinger
bij Meichelbech eveneens van een hopkwekerij gewag gemaakt. Via de kloosters
werd de hop meer en meer aan het bier toegevoegd, in plaats van andere bitter
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smakende stoffen zoals eikeschors en de Gagel (Myrica gdle). Bij Hildegard von
Bingen (ca. 1 1 5 0 ) vinden we voor het eerst een schriftelijke mededeling dat deze
plant bij het bier maken aangewend wordt. D e bitter smakende aromatische stof
die de hopbellen bevat, wordt gevormd door kleine kliertjes die zich alleen in
de vrouwelijke bloemen bevinden, onderaan de schutblaadjes. Dit is ook de reden
waarom men alleen vrouwelijke planten kweekt.
In de geneeskunde werden de hopbellen en het zaad gebruikt als urineafdrijvend middel, ter versterking van de maag, ter bevordering van de maanstonden
enzovoort. Een hoofdkussen gevuld met hopbellen werd vroeger voorgeschreven
als slaapverwekkend middel bij nerveuze slapeloosheid. In de Nederlandse Farmacopee treft men Hopklieren - Glandulae Lupili - aan, hetgeen er op wijst
dat de hop nog als geneeskruid te boek staat. Trouwens de laatste jaren is men
bezig de stof - lupuline - die door de kliertjes afgescheiden wordt, nader te
onderzoeken. In het voorjaar gebruikte men de hopscheuten of hopsprietjes, dat
zijn de bottende stengels, als een soort asperge, ook in ons land. Reeds in 1563
schrijft P. A . Matthiolus: Tm Frueling lassen die Leckmuelen (lekkerbekken) die
jungen Hopfenspargen zum Salat bereyten.' Minder bekend is dat vroeger de
jonge spruiten als een soort groente werden gekweekt. Slaat men oude huishoud
boeken of recepten uit de achttiende en de negentiende eeuw op, dan vindt men
daar nog vele recepten in opgenomen om de jonge spruiten klaar te maken. In
Vlaanderen zijn heden ten dage nog enkele kwekerijen die deze hopspruiten Hopkeesten genaamd - voor de consumptie kweken.

Hydrócharis | Hydrócharis mórsus-rdnae: Kikkerbeet
D e naam Hydrócharis is samengesteld uit de Griekse woorden hydoor: water,
en charis: sieraad of gratie, vanwege de fraaie bloemvorm en het voorkomen op
het water. D e naam Kikkerbeet is een letterlijke vertaling van het Latijnse morsus: beet, en rana: kikker, omdat de toppen van de worteluitlopers scherp ein
digen, als waren ze afgebeten, of omdat de kleine blaadjes een diepe insnijding
hebben die men toeschreef aan de vraat van kikkers. Andere volksnamen zijn
eveneens verbonden met kikker, zoals Kikkerbloem in Friesland, op Terschelling
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Kikkerhuid, en in Salland en op de Veluwezoom en in Zuid-Holland komen
namen als Kikvorsbeet en Vorsbeet voor.
Daar de kleine bladeren ook op een ouderwets geldstuk - een duit - leken,
ontstonden namen als Duitblad in oostelijk Drente, West-Friesland en ZuidHolland ; Duiten en Duitebled in Friesland. Verder spreekt men van Duitenblad,
Kleine duitjes, zelfs van Centenblad in Zuid-Holland. Dergelijke namen vindt
men ook in Vlaanderen, maar daar spreekt men van Schellingkruid, omdat men
het daar met het geldstuk de schelling vergeleek. Aardig is ook de Vlaamse volks
naam Geld op 't water. D e naam Kleine witte plompen kreeg de plant omdat
men vroeger dacht dat de plant verwant was aan de Witte waterlelie, vanwege
de gelijkenis van de bladeren en de eveneens witte bloemen.
In de geneeskunde en in de plantlore heeft het sierlijke plantje geen rol ge
speeld. Hierop wijzen volgens ons wel de nuchtere namen, die eigenlijk beperkt
blijven tot variaties van kikker en duit. O o k in het buitenland is dit het geval.

Hydrocótyle j Hydrocótyle vulgdris: Waternavel
Deze Latijnse geslachtsnaam is afgeleid van de Griekse woorden hydoor: water,
en kotyle: schaaltje, kom of navel, en wel naar de vochtige groeiplaats en de
vorm van het in het midden verdiepte ronde blad. Aan de verklaring van de
Nederlandse naam hoeft, gezien het bovenstaande niets te worden toegevoegd.
Vulgaris beduidt gewoon, algemeen, en wijst erop dat het een algemeen voor
komend plantje is. Behalve Waternavel schreef men ook Navelkruid. Aangezien
het allerminst een opvallend plantje is en de bloeiwijze klein en onaanzienlijk,
kennen we slechts deze twee volksnamen.
D e kleine, ronde, gekartelde blaadjes staan op lange steeltjes, die in het midden
aan de onderzijde van het blad zitten. D o o r deze bouw is de Waternavel ge
makkelijk te herkennen, alsmede door zijn groeiplaats, vochtige plekken op veen
achtige bodem, vochtige heide- en duingebieden. D e bladeren zijn het best met
die van de Oost-Indische Kers te vergelijken.
In de volksgeneeskunst gebruikte men het kruid behalve als urineafdrijvend
middel ook als purgeermiddel. Uitwendig werden de bladeren gebruikt als wond
middel. In de apotheek stond de plant bekend als Herba Cotyledonis aquatica.
Slaat men Dodonaeus op dan staat het Water-navelcruyt met de Latijnse be
naming van Cotylédon palüstris te boek.
D e schapen schijnen de Waternavel vanwege de scherpe smaak niet te eten.
Volgens volksoverleveringen zou dit kruid schapenpokken verwekken. In Enge
land kreeg het onder andere de naam Sbeep rot, hetgeen wil zeggen dat schapen
er het rot: leverbotziekte van kregen; ook de volgende namen treft men in Enge
land aan: White rot en Rotgrass. Reeds in 1523 schreef Filzherbert in zijn 'Boke
of husbandrie' hierover. D e plant heeft een zwak giftige werking op het vee. D e
kinderen gebruikten de ronde blaadjes als geld bij hun spelletjes.

Hydrócharis mórsus-ranae:
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Waternavel

Hypéricum | Hypéricum perfordtum: St. Janskruid
D e naam Hypéricum is afgeleid van de Griekse woorden hypo: onder of tussen,
en ereiko: heide, om aan te geven, dat vele soorten van dit geslacht op heide
gronden voorkomen. D e naam hypéricum komen we reeds bij Hippokrates en
Plinius tegen. Bij Dioscorides treffen we de naam Hyperikon aan, waarmede
waarschijnlijk de in Griekenland voorkomende soort H. crispum werd bedoeld.
Deze verklaring van de geslachtsnaam is wel de meest aanvaarde. Volledigheids
halve volgt hieronder nog een andere opvatting. Hier zou de naam samengesteld
zijn uit hyper: over en eikon: voorstelling, of beeld, waarmee tot uitdrukking
werd gebracht dat de geneeskracht van hyperikon bij de Ouden boven elke voor
stelling ging. Van de in ons land voorkomende hypericumsootten is deze wel de
meest algemeene en de bekendste. D e wetenschappelijke soortnaam perforatum
beduidt doorboord. Wat is namelijk het geval? Aan de rand van het blad zitten
vele doorschijnende oliekliertjes en wanneer men nu het blad tegen het licht
houdt, dan geeft de bladrand de indruk of deze doorboord is. Dat dit 'doorboord
zijn' reeds vroeg de aandacht getrokken heeft, bewijst het feit dat Albert Magnus
(eind dertiende eeuw) de plant reeds betitelde met perforata. Bij Hondius ( 1 6 2 1 )
treffen we de niet onaardige naam aan van Hondertgatichgewas; maar de Fran
sen gooien er nog een schepje bovenop en spreken van Mille pertuis, dat is de
plant met de duizend gaatjes.
D e door geheel ons land voorkomende naam St. Janskruid kreeg de plant
omdat zij omstreeks 24 juni (St. Jan) haar hoogste bloei bereikt. Behalve deze
naam komen we Johanneskruid, St. Jansbloem en St. Janskruid tegen. Deze naam
moet men zien als een uitvloeisel van een gekerstend gebruik. D e 24ste juni was
voor de Germaanse volken een grote feestdag. Deze dag werd door hen gevierd
met de zogenaamde midzomerfeesten waarbij het midzomervuur het middel- en
hoogtepunt was. Z o werd er onder meer door jonge meisjes, getooid met een
krans gemaakt van dit kruid, om het vuur gedanst. Het altaar werd eveneens
met deze kransen getooid. Later bij de kerstening werden vele van deze ge
bruiken overgenomen, zoals het versieren van het altaar. Het werd het feest van
Johannes de Doper.
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Voor we de volksverhalen en volkslegenden, die over deze plant in omloop
waren, de revue laten passeren, eerst nog enkele volksnamen. D e stengels zijn
hard en ongeschikt als veevoeder, en waren alleen goed voor bokken, reden
waarom in Zeeuws-Vlaanderen de plant de naam kreeg van Boksstalen (stalen
zijn harde stengels). Ook Bokkenkruid komt voor. Hiermede zijn we tevens bij
de naam Hertshooi (Duits Hartheu), die voor het geslacht geldt, aangeland. Het
eerste deel van deze naam heeft niets met een hert te maken, maar slaat even
eens op de harde stengels, die de planten ongeschikt maken om tot hooi gedroogd
te worden. Reeds in de vroege middeleeuwen wist men dit, want in het Oud
hoogduits komt men de naam Hartenhowi tegen. D e namen Duvelsjacht, Jaagden-duivel, ]achtenduvel (zelfs een verbastering in het graafschap Zutphen tot
Jichtenduvel) kreeg de plant omdat men aannam en geloofde dat de duivel het
St. Janskruid fel haatte; want verbrandde men het ergens, dan namen de duivel
en alle andere boze geesten de benen.
D e naam Peerkum in het Zuidhollandse is niets anders dan een verbastering
van Hypericum. Voor Walcheren staat als volksnaam genoteerd Kroontjeskruid.
Deze naam zal wel slaan op een volksgebruik dat in Vlaanderen voorkwam en
dat dan daaruit zijn invloed heeft doen gelden op het nabije Walcheren. Om
trent dit gebruik geven we het woord aan E. Paque: ' O p Sint Pieter spannen de
kinderen een Sint Pieterskroon over de straat: zij vegen de schoenen van de
voorbijgangers en krijgen daarvoor een geldstuk. In de namiddag wordt onder
de kroon pappenthee gemaakt van St. Pieterskruid (hypericum) en melk gedron
ken met mastellen (beschuiten); daarna wordt er onder de kroon gedanst.' Zou
deze naam misschien ook terug te voeren zijn op een oude benaming, die we bij
Konrad von Megenberg aantreffen, namelijk Kunigskron, en reeds twee eeuwen
eerder bij Albertus Magnus (ca. 1250) onder de Latijnse naam Corona regia
(koningskroon)? Deze naam sloeg weliswaar op de als in een kroon geplaatste
oliedruppels in het blad, maar in de loop der tijden kan de eigenlijke betekenis
verloren gegaan zijn en op een of andere manier in de folklore terechtgekomen
zijn. D e naam Oliebloempjes, ook Olieblommeke, is als volgt ontstaan: Wrijft
men de jonge bloemknoppen tussen de vingers fijn dan komt een bloedrood sap,
een etherische olie, te voorschijn, hetgeen aanleiding tot deze benaming gaf. Deze
stof werd indertijd handig door een zekere Johann Clausen uit Duitsland tot
een soort wondheelmiddel verwerkt, door het met olijfolie te vermengen. Dit
middel, dat grote aftrek heeft gehad, werd verkocht onder de naam Johann
Clausenöl. In de vorige eeuwen hebben we hier hetzelfde beleefd, want in Nij
megen en omstreken maakte men in 1850 nog St. Jansolie. Men trok hier de
bloemen op slaolie. Ook in Breda was dit volksmiddeltje in trek, maar hier
sprak men van olie van Hypericum. Zou dit nog in zwang zijn? Een plant met
vele goede eigenschappen, vooral als geneeskruid, kreeg bijna vanzelfsprekend
ook de naam Wonderkruid.
Z o deelt dr. C. Bakker in 1928 mede dat in die tijd St. janskruid ook }ohanneskruid in Waterland door de bewoners nog gebruikt werd bij vallende ziekte.
D e aanleiding dat zij tegen deze ziekte werd aangewend zoekt men in de over
eenkomst in naam met Johannes de Doper, die aan vallende ziekte zou hebben
geleden en wiens naam in vele bezweringsformules genoemd wordt.

Hypéricum perforatum:
St. Janskruid

In een oud geschrift, het 'Paradies gartlein', heet het dat de plant is ontstaan
uit het bloed van deze evangelist. In verband hiermede verwijzen we naar het
rode sap, dat uit de jonge bloemknoppen kan worden geperst. D e volgende le
gende gaat over het ontstaan van het rode sap: D e plant stond onder het kruis
waaraan Christus genageld was, en ving in elk bloemknopje een druppel bloed
op, en bewaarde in haar 'doorboorde' bladeren het merkteken van de lanssteken.
Deze en andere legenden zijn terug te voeren op een oude sage van de vroegere
Noorse volkeren. Volgens deze sage zou het kruid ontstaan zijn uit het bloed van
Odin, de oppergod bij deze volken. Toen deze bij het zomerzonnewendefeest zijn
reis langs de dierenriem gemaakt had, wilde hij in een hol uitrusten. Maar een
wild zwijn overviel hem in zijn schuilplaats en verwondde Odin. Uit het bloed
dat uit de wonden stroomde ontstonden bloemen, waaronder ook onze plant.
Een andere overlevering verhaalt dat zij ontstaan is uit het bloed van de Ger
maanse god Balder dat vergoten werd toen hij dodelijk getroffen was. Bij J. ter
Gouw (Volksvermaken 1 8 7 1 ) lezen w e : 'Wie heeft niet nog in onze tijd het St.
Janskruid zien hangen aan balk en venster? 't Balders bra der Germanen. O p
St. Jan gesneden en wel op de regte manier, beveiligt het tegen onweer, brand
en ziekte. D e boerinnen wreven er ook de koeyn mee (en doen in sommige stre
ken het mogelijk nog), opdat ze meer melk zouden geven.'
D e reeds vermelde gaatjes in de bladrand hebben volgens het volkgeloof hun
ontstaan te danken aan de naaldeprikken die door de duivel daarin zijn aange
bracht. Hij was namelijk verbolgen op de plant omdat zij zulk een grote kracht
bezat om hem te kunnen verdrijven. O o k wilde hij door deze prikken trachten
haar levenskracht te vernietigen. Vanwege deze vermeende anti-diabolische
kracht, hing men de plant ook in huis op, om allerlei duistere machten te weren,
en wel op de 24ste juni. Een gebruik dat nog niet geheel is uitgestorven. Wij wijzen
hierbij nog op het reeds vermelde omtrent de naam ]aag-den-duivel.
Bij oude heksenprocessen brouwde men eertijds een drankje gemaakt van St.
Janskruid en het zaad van een distel. Men gaf de heks dit brouwsel te drinken
opdat zij aan de macht van de duivel onttrokken zou worden en dus de waarheid
spreken zou. Als liefdesorakel was het kruid geen onbekende, want op St. Jan
hingen jonge meisjes de plant aan hun bed. Was zij de volgende morgen nog niet
verwelkt, dan zou hun wens binnen een jaar te trouwen in vervulling gaan.
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Iris | Iris pseuddcorus: Gele lis
Iris is de Romeinse en Griekse naam voor lis en afkomstig van het Griekse iris,
dat regenboog beduidt, vanwege de vele uiteenlopende kleuren die de soorten van
dit geslacht vertonen. Hierbij wordt vooral gedacht aan de Florentijnse lis (I.
florentina). Iris was de snelle boodschapster van de goden en godinnen, die, via
de regenboog - de verbinding tussen hemel en aarde - naar de aarde ging om de
mensen hun wil en wensen mede te delen. Zij vervoerde ook de zielen van over
leden vrouwen en meisjes, reden waarom de Grieken lissen op de graven aan
plantten. Volgens anderen was het niet de kleurenrijkdom, die aan de regenboog
deed denken, maar de drie naar buiten omgeslagen bloemdekbladen, die een
sierlijke bocht, als van een regenboog vertoonden. Waarschijnlijk hebben zowel
de kleur als de sierlijke bocht een rol gespeeld.
D e Latijnse soortnaam pseudacorus luidt vertaald valse of onechte acorus,
omdat de bladeren (wanneer de plant nog niet bloeit) veel gelijkenis vertonen
met die van de Kalmoes (Acorus calamus). Heukels geeft, zonder plaatsvermel
ding, namen als: Valse akorus, Valse kalmus en Valse lis, die volgens ons geen
echte spontane volksnamen zijn maar boekennamen. Dit is eveneens het geval
met de naam Bastaard kalmoes, die we elders tegenkwamen.
D e oorsprong van de naam Lis is onbekend; wel kent men de Middelneder
landse naam lies(ch) en de Oudhoogduitse lisca. D e naam Lis komt algemeen
voor, ook met de nodige gewestelijke vormen, zoals Lesch en Luusjch in ZuidLimburg, en Leus in Twente, zelfs verbasterd tot Luisbloom. Misschien horen de
woorden lisch en lesch bij de Indogermaanse wortel lei: slijkerige grond. D e
plantenaam zou dan betekenen: een plant die op modderige grond groeit. Daar
de Lis langs waterkanten en sloten voorkomt waar de ooievaars zich eveneens
ophouden ontstonden namen als Ooievaarsbloem, Ooievaarsbrood, met dialec
tische vormen als Atberblomme en Eiberbloem in Groningen en Eabarreblom en
dergelijke in Friesland.
Bij de naam Storkblom in oostelijk Drente doet zich sterk de invloed van het
nabije Duitsland (Storch: ooievaar) gelden, waar onder meer in Munsterland de
naam Storksblom voorkomt. D e veronderstelling dat de Lis dergelijke namen
kreeg omdat hij bloeide wanneer deze vogels terugkwamen lijkt ons niet juist.
Wanneer hij bloeit zijn de ooievaars reeds lang aanwezig. Daarentegen zijn de
namen Pinksterbloem (op vele plaatsen in ons land) en Pinksterleus (Pinksterlis)
in de Achterhoek wel in overeenstemming waar het de bloeitijd betreft. Men
wilde in de vrucht een gelijkenis zien met de snavel van de ooievaar en daarom
heet de plant in het Groningse Westerkwartier Eibersbek. D e namen Sabelbloem
en Sabelblaren, op Texel spreekt men van Saabel, hebben betrekking op de vorm
van het blad, dat doet denken aan een ouderwets tweezijdig zwaard. Reeds in
de veertiende eeuw schrijft Konrad von Megenberg over Swertelkraut, wanneer
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hij het over deze plant heeft. Namen die volgens ons ook op de scherpe blad
kanten duiden zijn de Zeeuwse namen Scharen en Scharenslijper en Scharensliep.
Gezien de fraaie en sierlijke bloemen vergeleek de bevolking ze met lelies, en
zo ontstonden namen als Gele waterlelie op Zuid-Beveland, Lelie zonder meer in
het Zuidhollandse en Waterlelie op vele plaatsen in ons land. Vermeldenswaard
is de Duitse volksnaam Schwertlilie die zowel de vorm van het blad als de sier
lijke bloem tot uiting brengt.
Voor de naam Maagdenkruid vinden we waarschijnlijk de verklaring bij D o 
donaeus want hij schrijft: ' D e wortel van geel Lisch doet ophouden ende stelpt
allerhande vloedt ende buyckloop in sonderheydt het roodmelizoen: de selve
wortel stelpt of stopt de maendstonden van de vrouw.' D e naam Hanekammen
voor Texel genoteerd zal wel slaan op de gebogen buitenste bloemdekslippen.
Dat de vorm van de vrucht tot een aardige, en niet slecht gekozen volks
naam kan leiden kunnen we vaststellen uit de in oostelijk Drente voorkomende
naam Speenvarkentje. O o k vinden we vermeld, echter zonder enige nadere aan
duiding de naam Boksbonen. Mogen we hieruit concluderen dat de zaden, die
iets weg hebben van bonen, gevoerd werden aan bokken en geiten?
In de volksgeneeskunst werd de wortelstok, in wijn getrokken, aangeraden bij
geelzucht, waterzucht en astma. Gewoon in water getrokken werd hij aangewend
bij tand- of kiespijn. Een schoongemaakte wortelstok werd aan babies gegeven
om erop te knabbelen, om zodoende het tandjes krijgen te bevorderen. Plinius
verhaalt echter dat de wortelstok om de hals van het kind gehangen voldoende
was om het tanden krijgen te bevorderen. Het aftreksel van de bladeren was
goed tegen het bloeden van de blaas en de neus meende men. In tijd van nood
werden de zaden tot een soort surrogaatkoffie verwerkt. In Schotland maakte
men van de gemalen wortelstok onder toevoeging van ijzer verfstof. D e lissen
zijn volgens een legende ontstaan uit de tranen van Maria toen zij op de vlucht
uit Egypte op een kale woeste plek uitrustte. D e scherpe kanten van het blad
zouden aan haar leed en de mooie bloem aan haar liefde tot de Almachtige
herinneren.

Leonart Fuchs (i 501 - 6 6 )
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Jasióne | Jasióne montdna: Zandblauwtje
Jasione was bij Theophrastus een geneeskrachtige plant. D e naam is afgeleid
van iasis: genezing. Men neemt aan dat dit de juiste lezing is. D e volgende
meningen willen we hier wat de afleiding betreft nog vermelden. Jasione is
afgeleid van Jasio, de vroeg gestorven lieveling van Ceres, de godin der vrucht
baarheid; of afkomstig van een niet nader te definiëren soort groente jasione
genaamd. D e soortnaam montana kreeg de plant omdat zij bij voorkeur groeit
in zanderige droge gebieden, vooral in het bergland: montana: op de bergen
groeiend of bergbeminnend. D e naam Bergzandklokje is zonder meer een ver
taling van de Duitse volksnaam Berg-Sandglöckchen, en kan er dus geen aan
spraak op maken een volksnaam te zijn. Trouwens, we hebben geen bergen om
de naam Bergzandklokje te wettigen. In West-Friesland spreekt men alleen van
Klok.
D e naam Zandblauwtje daarentegen is goed verklaarbaar, want de plant geeft
de voorkeur aan zandige gebieden, zoals heide en duinen, en bezit blauwe
bloempjes.
Aardig is de naam die in Groningen aan de plant wordt gegeven, namelijk
Trommelstokken. Wanneer we de in het bloemhoofdje verzamelde bloempjes
op de lange steel zien, kunnen we deze naam zeker beamen. Daar de soort in
de bloeiwijze veel overeenkomst vertoont met de eveneens op zandige gronden
voorkomende Blauwe knoop (Succisa praténsis), vroeger Scabiósa succisa ge
naamd, zijn ter onderscheiding namen ontstaan als Kleine scabieuse en Schaapsscabieuse.
Daar het Zandblauwtje groeit op plaatsen (hei) waar ook schapen geweid
werden, ontstond, behalve de reeds genoemde naam Schaapsscabieuse, ook
Schaapskruid.
D e schapen versmaden namelijk de plant allerminst. W e menen dit ook te
kunnen opmaken uit de Engelse volksnaam Sbeep's Bit voor deze plant. Volledig
heidshalve willen we er nog op wijzen dat de twee genoemde soorten tot twee
verschillende families behoren en wel het Zandblauwtje tot de Klokjesachtigen
en de Blauwe knoop tot de Kaardebolachtigen.
Twee namen zijn voor ons alsnog een puzzel, te weten Beverkussen en Onweersbloemen, beide uit Twente. Om met de laatste te beginnen. Trekt een
Zandblauwtje onweer aan of is het een plantje dat de behuizingen tegen bliksem
inslag, mits in huis opgehangen, beschermt? W e hebben tot nu toe niets hier
omtrent kunnen vinden. D e eerste naam geeft alleen in het laatste deel van de
naam 'kussen' misschien enig houvast. Het bloemhoofdje is min of meer bolvor
mig, of kussenvormig. Maar met het eerste deel, 'Bever' zitten we in onze maag,
want het Zandbloempje groeit op droge gronden, terwijl de bever juist het natte
element verkiest.

K
Knaütia | Knaütia arvensis: Knautia
Dit geslacht werd door de Ierse arts Thomas Coulter (ca. 1843), schrijver van
een werk over de Kaardebolachtigen, waartoe ook het geslacht Knautia behoort,
opgedragen aan Chr. Knaut ( 1 6 5 4 - 1 7 1 6 ) . Deze botanist en arts te Halle was
lijfarts van de hertog van Anhalt-Köthen. D e naam arvensis slaat op de stand
plaats, onder meer akkers en bebouwde gronden. Arvensis: op akkers groeiend,
want arvum is akker. Vroeger was deze plant opgenomen in het geslacht Scabiosa
en later (zie boven) ondergebracht in een nieuw geslacht Knautia. D e geslachts
naam Scabiosa is afgeleid van het Latijnse woord scabies, dat schurft beduidt,
omdat het kruid vroeger tegen dit euvel aangewend werd. W e vinden dit terug
in de namen Schurftkruid, Groot Schurftkruid, Akkerscabiosa, Gemene scabieuse,
Grote scabieuse; hoogstwaarschijnlijk zijn deze namen niet meer in gebruik.
L. Fuchs (1543) noemt de plant behalve Scabiose ook Crauwagiecruyt, hetgeen
eveneens schurftkruid beduidt. Trouwens, in 1485 vindt men reeds de naam
scabiosa in de Hortus sanitatis. Dit schijnt wel de oudste bron te zijn, want bij
Albertus Magnus, Konrad von Megenberg of Hildegard von Bingen treffen we
niets omtrent deze plant aan.
Een andere niet meer in omloop zijnde volksnaam is Aposteemkruid
(Aposteemcruit en Apostuencruyt oudtijds), omdat de plant bij apostema, een
etterend gezwel, gebruikt werd. In 1543 schreef men: 'suyvert oft losset dickwijls heymelycke inwendighe sweeringhen oft apostumen.' In de Duitse Herbarius van 1484 heet het kruid Pastemenkraut. D e oorsprong van de naam is bij
Plinius te vinden, die een etterend gezwel of zweer betitelde met apostatis. D e
Knautia werd verder nog gebruikt bij gebreken aan borst en longen, oude hoest
enzovoort. Bij hoest werd aanbevolen een drankje te maken van gekonfijte
bloemen.
De namen Honingbloem, in Kennemerland, en Honingkruid slaan op de over
vloedige nectarafscheiding van de bloem. D e naam Luizebloem in West-Brabant
kreeg zij omdat de plant gebruikt werd ter bestrijding van deze lastige en onge
wenste diertjes. Reeds Dodonaeus vermeldt dit en geeft de raad de plant in loog
te koken en met dit aftreksel het hoofd te wassen.
De naam Wilde aster, genoteerd voor Noord-Limburg, kreeg de plant omdat
men meende dat zij in bloeiende toestand veel, vooral wat de kleur betreft, op
een aster geleek. Overeenkomstige namen treffen we in Duitsland en Engeland
aan, te weten Bendaster (Weideaster) en Wild aster in Somerset. Bij de naam
Soldatenknoopjes in het Sallandse heeft de vorm van het bloemhoofdje zeker een
rol gespeeld. In het naburige Westfalen kreeg de plant de volksnaam Domherrënknöpfe of Domharenkneipe. Een domheer was een hoge geestelijke, die
lid was van het kapittel van een domkerk. Vroeger werd het blad ook gebruikt
als een surrogaat voor thee.
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Lamium | Ldmium album: Witte dovenetel
D e geslachtsnaam Lamium is afgeleid van het Griekse woord lamos, dat muil of
keelgat beduidt, en betrekking heeft op de muilvormige bloemkroon. Slaan w e
bij Houttuyn de bloembeschrijving op dan drukt hij zich als volgt uit: ' D e bloem
van de dovenetel lijkt op de smoel van een kat, wanneer die bijten wil.' D e
naam Lamium vinden we reeds bij Plinius vermeld voor de dovenetel.
Deze soort is van de in ons land voorkomende lamiumsoorten wel de meest
voorkomende en bekendste met haar witte in een krans geplaatste bloemen. O p
deze kleur duidt zowel de Latijnse als Nederlandse benaming, want alba: wit.
Dovenetel wordt ons duidelijk wanneer we weten dat de bladeren op die van de
brandnetel (Urtica) gelijken, maar 'doof' zijn, hetgeen wil zeggen niet bezet zijn
met brandharen of, zoals Nylandt zich uitdrukt ' D e gemeyne D o o v e netelen zijn
van de blaederen de Brandende Netelen seer gelijck/ maer niet brandende of
stekende.' Of moeten we het zoeken in de richting van de oude Latijnse bena
ming Utrica mortua dat D o d e netel beduidt, ook wel genoemd Urtica iners, dat
zoveel wil zeggen als ongewapende netel. Dodonaeus (1608) schrijft onder meer
onder het hoofd 'Van D o o v e netelen': 'Daer worden sommige cruyde onder het
geslacht van de Netele gereket/ die welke om dat sij niet rouw oft stekelich en
zijn/ D o o v e oft D o o d e netelen genoemt worden.' Het 'dode' is waarschijnlijk op
de achtergrond gedrongen, omdat dove iets vriendelijker klinkt voor dit fraaie
plantje. Of is het een klankverschuiving geweest? Er zijn vele dialectische en
gewestelijke namen die op het niet stekelige betrekking hebben, zoals: Dove
branekkel, Makke brandekkele (op vele plaatsen), Tamme nettel, Verkeerde netel
en Zachte netel. Daar men de onogelijke bloeiwijze van de brandnetel goed on
derscheidde van die van de opvallende van de Witte dovenetel ging men spre
ken van: Bloeie?ide brandnetel, Broeinetel, Witte brandnetel. Namen verbonden
met tingel, zoals Bloeiende tingel en Tamme tingel in Zeeuws Vlaanderen, Witte
dovetingel in het Land van Hulst zijn te verklaren wanneer men weet dat een
oude benaming van de brandnetel tingel was en afkomstig van tingelen: branden
'van netels gezeid.' W e verwijzen tevens naar het Engelse tingle: prikkelen, tin
telen, steken en jeuken. D e volksnaam Tingel zonder meer is, gezien het voor
gaande, dus wel tegenstrijdig. W e moeten dan ook aannemen dat men later niet meer
geweten heeft waar dit tingel op sloeg. Men sprak ook in hetzelfde gebied van
Tamme tiengel en Tamme tingel. Of was het gemakzucht? Voor Zuid-Holland staat
de naam Zachte zengel genoteerd. Moeten we dit zengel zien als een verbastering van
tingel of heeft het te maken met zengen: schroeien of licht branden?
D e naam Dannettel, in Salland aan de Witte dovenetel gegeven, zal waar
schijnlijk wel terug te voeren zijn op een verbastering van Tamme netel. Over
eenkomstige verbasteringen komen we tegen in Belgisch Vlaanderen, namelijk
Damnetel en Tamnetel. Merkwaardigerwijs vinden we de naam Dannettel ook
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in het Duitse Oost-Friesland. Kan het ook zijn dat het een verbastering is van
Dauwnettel? Deze naam vinden we bij Heukels opgegeven voor westelijk Drente,
terwijl voor de Veluwezoom Dauwnetel wordt vermeld. Voor het Twentse gebied
staat ook Douwnettel genoteerd.
Aangezien de bloem veel nectar bevat, kon het niet anders of men ontdekte
deze zoete bron al heel vroeg en zo ontstonden namen als, Hunichblom in Fries
land, Zuikertjes in oostelijk Noord-Brabant, Suikernetel in Buren, Zoete brand
netel, Zoete netel in de Betuwe. Namen die op de techniek van kinderen duiden
om de honing uit het onderste deel van de bloem te zuigen zijn: Zuigbloem op
Texel, Zuigbuisje op Voorne en Beierland, Zuiglammetjes(!) in het Utrechtse en
Zuidhollandse, verder nog Zuigers, Zuigjes en Zuigman en Zoegertje. Zijdelings
staan hiermede, volgens ons, in verband namen als: Engeitjes eten en lngeltsjeiten in Friesland, omdat het zoete vocht echt een spijs was voor deze hemelse
wezentjes.
D e naam Melkbloem zou de plant in Friesland gekregen hebben vanwege de
melkwitte bloemen. Dat de bladeren als groenvoer gebruikt werden blijkt wel
uit namen als Kapoeneten, Goudhaantjeseten, Goudhaanseten, Goudhaansvoer,
Goudhanenkost en in Salland zelfs alleen Goudhaantjes.
Tenslotte een naam die op het eerste gezicht iets vreemd aandoet, Adam-enEva, die voor Friesland aangegeven is. Deze naam laat zich gemakkelijk ver
klaren wanneer men het volgende hulpmiddeltje te baat neemt. Keert men een
bloeiende plant ondersteboven dan ziet men op de bodem van de bovenlip van
de bloemkroon de twee lange meeldraden als twee menselijke figuren naast elkaar
liggen.
In Engeland komt een overeenkomstige naam voor en wel Adam-and-Eve in
the bower, dat vertaald luidt: Adam en Eva in het prieel. In de volksgenees
kunde gebruikt men het kruid, al of niet gedroogd, als thee getrokken vooral bij
menstruatiestoornissen maar ook bij buikloop en bloedarmoede. In de homeo
pathie is de Witte dovenetel geen onbekende. In de Hortus Sanitatis (1485) vin
den we vermeld dat de plant ook gebruikt werd om de haren geel te verven. Het
verven van de haren is dus niet iets van de laatste tijd.

Ldmium purpüreum: Paarse dovenetel
Zowel de Latijnse als de Nederlandse soortbenaming duidt op de kleur van
de bloem. Behalve Paarse dovenetel komen we tegen: Purperen dovenetel, Purperen
dovetingel, Rode dovenetel en Rode tingel. D e namen Stinkende dovenetel en
Stinkerd behoeven geen nadere uitleg, indien men weet dat zij nu niet wat men
noemt aangenaam ruikt. Vanwege de nectar die de bloem bevat, en daardoor een
druk bezoek van hommels, is bijna vanzelfsprekend de naam Hommelbloem
(Salland) ontstaan. Dat vooral de kinderen op de hoogte waren van de zoete
vloeistof in de bloemen deed op Texel ook de naam Zuigbloempjes ontstaan. O o k
bij deze soort zijn er namen die wijzen op het niet 'branden' van de plant.
Vandaar namen als Makke brandnetel en Tamme brandnetel. Het gebruik in de
geneeskunde is geheel op de achtergrond geraakt. Vroeger vond het kruid aan
wending als purgeer- en bloedstelpend middel, maar ook bij vallende ziekte.

Lathyrus | Lathyrus tuberósus: Aardaker
D e geslachtsnaam Lathyrus, in het Grieks lathuros (bij Theophrastus een peul
vrucht), is een samenstelling van la: zeer en thuros: afvoerend, prikkelend, ook
heftig en onstuimig, omdat twee Zuideuropese lathyrus soorten als geslachtsdrift
opwekkend bekend stonden. Volgens anderen is de naam ontstaan uit een samen
trekking van de woorden elannoo: wegsnellen en thura: deur, omdat de kleppen
van de droge peulen met kracht openspringen. D e eerste uitleg wordt thans wel
algemeen als de juiste aanvaard.
D e soortnaam tuberósus beduidt: met knollen, hetgeen slaat op de knolvormige
verdikkingen aan de wortelstok. D e naam Aardaker attendeert hierop eveneens,
want de naam valt in twee delen uiteen, namelijk in aarde of aard, en aker, een
gewestelijke naam voor eikel. Hier dus een aanduiding van de eikelvormige
knolletjes aan de wortelstok. Dit aker heeft niets te maken met een ouderwets
putemmertje, aker geheten. Deze naam is afgeleid van het Latijnse woord voor
waterval of aquarium.
Vroeger kwam dit onkruid, waarschijnlijk uit West-Azië met de graanbouw
naar het noorden meegebracht, veelvuldig op kleiakkers en korenvelden voor.
D o o r betere selectie van het zaaigoed is de plant thans bijna uitsluitend te vin
den langs de grote rivieren. Dit lastige onkruid, elke knol of 'eikel' kon weer tot
een zelfstandige plant uitgroeien, was bij de landelijke bevolking vroeger zeer wel
bekend. Hetgeen we uit de vele dialectische en gewestelijke vormen kunnen op
maken. Hieronder volgen enkele namen, zonder nadere plaatsaanduiding: Aardakel, Aardeikel, Aker, Eerdakers, Eerdekkei, Eikelen en lerdaker. Bij andere
volksnamen treedt in plaats van eikel het woord noot naar voren, omdat de
knolletjes eveneens een nootachtige smaak hebben. Dergelijke namen zijn Aardneute (op vele plaatsen), Aardnoot, Areneute, Akkerneut, Akkernoot en Noten
zonder meer. In plaats van aker sprak men vaak van akker, hetgeen terug te
voeren is op het niet juist verstaan van aker. Ook wist men in de regel de be
tekenis van aker niet meer. Het was toch een plant die op de akkers voorkwam!
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Bij Fuchs troffen we de naam Eerdamandelen aan, maar dit is een vertaling van
Erdmandel, die we in zijn oorspronkelijke Duitse uitgave van zijn Neu Kreuterbuch aantreffen.
Een karakteristieke naam is Muizen-met-staarten in de Betuwe, Ermuzen in
Zeeuws-Vlaanderen en Aardmuis en Aardmuisjes elders. Voor de verklaring
laten we Dodonaeus (1608) aan het woord: 'Dit gewas is hier te lande Eert
eeckelen gheheeten/ ende Eerdtnoten/ somtijts oock Muysen met steerten/ om dat
de bruyne oft swarte cnobbelachtige ronde lanckworpige eeckelen oft wortelen
met hun aenhangende snoerken oft faselingesken een cleyn Muysken met sijn
steertken schijnen te ghelijcken.' In het buitenland vinden we overeenkomstige
namen Dutch mice (Engeland), Erdmauschen (Duitsland) en in Frankrijk Souris
de terre.
Een andere naam die we op onze speurtochten tegenkwamen was seroen, helaas
zonder enige nadere plaatsaanduiding. Volgens ons wellicht uit het zuiden van
ons land, te weten Noord-Brabant of Zeeuws-Vlaanderen, want dit Seroen moet
wel een verbastering zijn van het Franse suron of serron, volksnamen voor de
Aardaker. D e naam Knollige platerwt is een vertaling van de Duitse volksnaam
Knollen-Platterbse, die zowel slaat op de knolvormige verdikkingen als op de
platte erwten in de peul.
D e knolletjes hebben eertijds in de voedselvoorziening, vooral op het platte
land, een rol gespeeld. Aanvankelijk werden zij door de arme bevolking gegeten
na in het wild verzameld te zijn, maar later ging men de plant zelfs als voedsel
gewas kweken. Z o treffen we in een oude verordening van Zutphen het volgende
aan: 'Niemant vermag op eenes anderen mans land aardeykelen te graaven.'
Deze verordening zal wel slaan op de in het wild op de akkers voorkomende
Aardakers en niet op de gekweekte. Waarschijnlijk omdat men bij het verzamelen
het akkergewas vertrapte. D e min of meer vlezige knolletjes werden net als
aardappelen gekookt en met boter gegeten. D e cultuur van de hazelnootgrote
verdikkingen geschiedde vooral op Overflakkee en in de omstreken van Bergen
op Zoom. Zij werden ter markt gebracht onder de reeds vermelde naam Muizenmet-steerten, maar ook als Gedroogde muizen. Men maakte de knollen ook klaar
als kastanjes, waarop de naam van Zeeu-wsche castanien bij Fuchs (1543) wijst.
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Hieruit mogen we concluderen dat de Aardakers verbouwd op de Zeeuwse klei
gronden een grote bekendheid genoten moeten hebben. O o k in de vruchtbare Betuwe moet de plant wel verbouwd geweest zijn, want daar kende men ook de
naam Muizen-met-staarten. Toen de Aardakers nog veel geteeld werden, noemde
men de verbouwers van dit gewas notenboeren. Zouden ze vroeger naar Engeland
geëxporteerd zijn, getuige de reeds genoemde naam Dutch-mice: Hollandse muis?
Later, toen de aardappel meer en meer terrein won en de verbouw van Aardakers
niet meer aantrekkelijk was, ging de teelt achteruit en werden ze een soort delica
tesse. Dit baseren we op de volgende zinsnede van O . Heldring, die ergens
schrijft: 'Tot moeder eindelijk het gehele gezin nogmaals vergast op een
aardakertje en een kopje chocolade.' Behalve als menselijk voedsel werd de plant
ook gebruikt om er varkens en schapen mee te voeren. In de volksgeneeskunst
werd de Aardaker zo goed als niet aangewend.

Lathyrus praténsis: V'eldlathyrus
Deze soort is van de in ons land voorkomende soorten van dit geslacht de meest
algemene. Vanwege de gele bloemen heeft zij vele namen waarin geel voorkomt.
Daar de vrucht een peulvrucht is, komt dit tevens tot uitdrukking in de bena
ming. W e noteerden: Geel erwtjes, Gele erwten en Gele linze in Groningen, ook
noemt men haar daar Gele schaaperwtjes, omdat de zaden aan schapen gevoe
derd werden; ook aan duiven en hoenders dienden ze tot voedsel. D e naam Gele
wikke, die veel voorkomt, duidt op de gelijkenis der bloem met die van nauw
verwante wikkesoorten. O o k Gele vitsen in het Land van Hulst komt voor en
wil hetzelfde zeggen, want vitse is een andere naam voor Wikke. D e naam
Schoentjes-en-muiltjes op Vlieland, en in West-Friesland en Noord-Overijsel
aan de plant gegeven, duidt op de vorm van de bloem, die wel iets weg heeft van
de vroegere muiltjes en schoenen. In het Groningse Westerkwartier spreekt men
van Gele Zwijnetongetjes, wat ook op de vorm van de bloem slaat, en wel in het
bijzonder op de kiel of het schuitje van de bloeiwijze. Vanwege de groeiplaats
op bouw- en graslanden kreeg zij de naam Veldlathyrus. Het Latijnse praténsis
beduidt in de weiden groeiend. Gedroogd geeft zij een eiwitrijk veevoeder.

Limónium | Limónium vulgdre: Lamsoor
D e wetenschappelijke geslachtsnaam Limónium is gevormd naar de oude Griekse
naam van deze plant, namelijk leimonion, naar de groeiplaats leimon: weide. D e
Nederlandse naam Lamsoor slaat op de vorm van het blad, dat lijkt op het oor
van een lam of schaap. Z o spreekt men op Walcheren van Schaapsoor of
Schapenoor. D e naam Lamsoor heeft wel zeer oude rechten, want reeds in de
middeleeuwen komt men Limónium vulgare tegen als Laemshore en Laemsoor.
Men treft haar bijna uitsluitend aan langs de vlakke zeekusten; bij ons op
schorren en slikken en langs zeedijken. Dit voorkomen op dergelijke zilte gron
den deed namen ontstaan als Zeebloemen op Overflakkee; ook Strandkruid
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kwam voor. Verder nog Zeegras, maar deze naam zal wel niet meer in omloop
zijn. O p Texel spreekt men van Blauwe strandbloem, vanwege de blauwachtige
bloemen en de groeiplaats.
D e namen Lemoenkruid in Waterland en Limoenkruid op andere plaatsen
zijn te beschouwen als een verbastering van Limonium (vroeger heette de plant
Stdtice limónium). Z o schreef Hondius reeds in 1621 over Limoencruyt; omdat
limoen ook de naam van de citroen was, sprak men in het Zuidhollandse van
Citroenkruid. Waarschijnlijk niet wetende dat het niets met deze zuidvrucht te
maken had. D e bloeiende planten laten zich goed in een zogenaamd winterboeket
verwerken, omdat zij zich gemakkelijk laten drogen, zonder veel van hun frisheid te verliezen. In Frankrijk spreekt men van Immortelle bleue, dat wil zeggen:
Blauwe onsterfelijke. In de geneeskunde werd de wortelstok gebruikt als samentrekkend middel en om bloedingen te stelpen. D e zaden werden aangewend bij
koliek en dysenterie.

Linaria | Lindria vülgarïs: Vlasleeuwebek
D e naam Linaria is afkomstig van het Latijnse woord linum: vlas, omdat de
bladeren veel gelijkenis vertonen met die van het vlas {Linum usitatissimum).
Het best valt dit op wanneer de plant nog geen bloemen gevormd heeft. Misschien mede omdat zij ook op vlasakkers aangetroffen werd? Het tweede deel
van de Nederlandse naam duidt op de muilachtige vorm van de gele bloem. O p
vele plaatsen in ons land spreekt men van Gele leeuwebek, waarbij de nadruk
op de vorm van de bloem valt. In West-Friesland en andere plaatsen daarentegen was Vlasbek in omloop. Ook verbindingen met muil in plaats van bek
komen voor, getuige de namen Leeuwenmuiltje en Leeuwmuiltjes op Walcheren.
D e naam Leeuwebek en bek in het algemeen zal zijn oorsprong wel hebben
gehad naar aanleiding van het volgende gebeuren: wanneer men zijdelings op een
volgroeide bloem drukt gaat deze 'gapen', doordat de onderlip gaat wijken en
zich dan een gat of opening vertoont. Het geheel krijgt iets van een bek of muil.
Dit opengaan of gapen deed in Zuid-Holland de naam Gaper ontstaan. Vanuit
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dit standpunt moet men wellicht ook de naam Poepers zien. Het kan ook wel zijn
dat deze naam duidt op de purgerende werking van het kruid, want volgens
dr. H. Schultz bevat het een laxerend werkende stof. Anderen zagen in de vorm
van de gele bloem gelijkenis met een vogel en in de spoor van de bloem meenden
zij de staart of een pootje van een vogel te zien: vandaar Kenaregies (Kanarie) in
oostelijk Drente en V'ogeltjes-op-'t-eenbeen in Groningen. D e naam Wild Vlas,
op Goeree en in de Achterhoek aan de plant gegeven, wijst op de bladeren,
zoals we reeds mededeelden bij de verklaring van de wetenschappelijke geslachts
naam. Deze naam is zeer oud en kwam reeds in de middeleeuwen voor. Een
oude benaming van dit algemeen voorkomende kruid is die van Paddevlas, maar
vermoedelijk niet meer in omloop. Deze naam kreeg het plantje waarschijnlijk om
dat het groeit waar zich ook padden ophielden. O o k deze benaming moet wel
zeer oud zijn, want in een middeleeuws handschrift vinden we het volgende:
'Esula es een cruut dat gelyct linaria dats paddevlas.' Met dit esula wordt be
doeld de Heksenmelk (Euphórbia ésula), die bladeren bezit die veel lijken op die
van de Vlasleeuwebek.
Aangezien de bouw en de kleur van de bloem wel iets weg hebben van die van
de Ratelaar (Rhinanthus), spreekt of sprak (?) men van Ratel in het graafschap
Zutphen. Beide soorten behoren trouwens tot dezelfde familie en wel die der
Helmkruidachtigen. D e naam Orijncruyt, die we in Den grooten Herbaris van
1 5 1 4 aantreffen, duidt op het gebruik bij bezwaren die optreden bij het urineren.
W e zouden dus kunnen spreken in plaats van Orijncruyt van Urineerkruid. Een
oude Latijnse naam was hiermede in overeenstemming en luidde Herba urinalis.
Voor hetzelfde doel werd het ook bij paarden aangewend, want Dodonaeus
weet te vertellen: "t Selve wordt door de maerschalcken, oock bij de peerden
ghebruyckt om die ghemaekelijck te doen pissen.'
Een eveneens oude naam is Vrouwenvlas of Onzer-vrouwenvlas. Deze namen
hebben de volgende oorsprong: de vrouwen uit vroege tijden blauwden de was
niet, maar voegden een aftreksel van de plant vermengd met aluin aan de stijfsel
toe. Zij prefereerden een gele was boven een witte, zoals thans gebruikelijk. Men
gebruikte toen voor dit doel behalve de Vlasleeuwebek ook de Wouw (Reseda
lutéola) en Verf brem (Genista tinctória): alle drie planten met gele bloemen. D e
plant werd behalve als laxeermiddel ook aangewend bij geelzucht, lever- en milt
kwalen en vele andere ziekten. Het gebruik als geneesmiddel is in de loop der
tijden geheel op de achtergrond geraakt. Ook als schoonheidsmiddel heeft de
Vlasleeuwebek indertijd een rol respeeld, namelijk om sproeten te verwijderen,
want, lezen w e : 'Bestrijcktse met het sap van Wildt Vlas, soo sullen sy haest
vergaen.' Vroeger waste men kleine kinderen met een aftreksel om hen tegen
betovering of beheksing te vrijwaren.

Lithospérmum | Lithospérmum arvénse: Ruw parelzaad
D e Latijnse naam Lithospérmum is ontstaan uit de Griekse woorden lithos: steen,
en sperma: zaad, dus Steenzaad, vanwege de harde, steenachtige vruchtjes. Deze
vruchtnootjes werden vroeger namelijk voor zaden aangezien.

Linaria vulgaris:
Vlasleeuwebek
Lithospérmum arvénse:
Ruw patelzaad

Deze op akkers en bouwland (arvense) voorkomende soort is van de andere
in ons land voorkomende soort, het Glad parelzaad (L. officinale) te onder
scheiden door, zoals de Nederlandse naam reeds aangeeft, de gladde vruchtjes.
Voor een leek is dit wel de gemakkelijkste manier deze twee soorten van elkaar
te onderscheiden. Deze vruchtjes, die min of meer in vorm overeenkomen met
pareltjes, hebben de planten de naam Parelzaad bezorgd. L. Fuchs noemde de
twee soorten respectievelijk Wild peerlencruyt en Tam peerlencruyt, want de
laatste werd ook in tuinen of hoven gekweekt. Dodonaeus spreekt van Cleyn
peerlencruydt of Cleyn steensaet voor het Glad en van Tweede cleyn steensaet
voor het Ruw parelzaad. D e volksnamen slaan bijna alle op de soort met gladde
vruchtjes, omdat deze door het kweken in de tuin een grotere bekendheid genoot.
D e naam Miereneieren is een goed gekozen volksnaam, want de kleine glan
zend witte nootjes doen inderdaad aan de poppen (eieren!) van mieren denken.
Trouwens de naam Mariatranen duidt eveneens op de kogelronde porseleinach
tige, witglanzende vruchtjes. Ook de naam Speenkruid, op de Veluwezoom en in
Noord-Overijsel aan het parelzaad gegeven, wijst op de vorm van de vruchtjes,
want zij doen op het eerste gezicht wel denken aan spenen, maar nog meer aan
de broedknolletjes van het Speenkruid (Ranünculus ficaria).
D e naam Zonnegerst is een vertaling van de Latijnse benaming die Bauhin
aan de plant gaf, namelijk Milium solis (milium: gerst of gierst, en sol: zon).
In het Italiaans is een der volksnamen nog Miglio del sole en in Frankrijk luidt
een volksnaam Millet de soleil. D e naam gerst of gierst kreeg de plant eveneens
naar de vorm van de vruchtjes; in dit geval naar de overeenkomst met de zaden
van dit voedselgewas.
In de Overijselse Achterhoek spreekt men van Steenzoad, een naam die even
eens duidelijk op de harde vruchtjes wijst. Vanwege de signatuurleer moest het
harde, steenachtige 'zaadje' wel goed zijn bij kwalen die met steenvorming ge
paard gaan. Een andere naam was Steenbreek, die volgens ons een duidelijke
taal spreekt. Men verpulverde de nootjes en dronk dit met witte wijn op. In de
apotheek kon men dit poeder verkrijgen en het stond daar bekend als Semina
Milli solis. In 1682 schreef men het volgende recept voor: 'Voor 't Graveel ende
de steen: Neemt van het zaet een ofte anderhalf vierendeel loots/ fijn gestooten
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zijnde geeft het met wijn in.' Eigenaardig en opvallend is dat we dit recept terug
vinden bij Dioscorides. Hij gebruikte toen reeds de naam lithospermon. In de
volksgeneeskunst werd het 'zaad' ook gebruikt bij darmcatarre en gonorrhoe.
Plinius vond het maar een raar geval. Hij schreef namelijk dat hij nog nooit
had gezien dat uit een plant stenen konden groeien. Hij beschrijft ze als wonder
lijke, glanzende, ronde edelstenen. D e wetenschappelijke soortnaam officinale
duidt erop dat de plant in de apotheek werd gebruikt. D e wortel bevat een rode
kleurstof die vroeger als een goedkoop soort blanketsel of grimeersel gebruikt
werd; men verwerkte het kleursel ook in pommaden of haarzalven.

Lotus | Lotus corniculdtus: Rolklaver
Onder de naam lotos werden bij de Grieken vele gewaardeerde planten verstaan
die, hetzij als veevoeder, hetzij als menselijk voedsel gebruikt werden. O o k ver
stond men er onder planten die door hun bouw of sierlijke vorm van de bloem
opvielen, zoals de Lotus. Volgens anderen is Lotus afkomstig van het Griekse
lotos: klaver, en wel van het Griekse werkwoord lotein: bloeien. Thans geldt de
naam Lotus voor het geslacht dat bij ons Rolklaver genoemd wordt. Van de twee
algemeen in ons land voorkomende soorten, te weten Rolklaver, die op min of
meer zandige en drogere grond groeit, en de Moerasrolklaver (C. uliginósus),
die op meer vochtige plaatsen voorkomt, schijnt alleen de eerste een grote be
kendheid gehad te hebben, gezien de vele volksnamen. D e tweede bezit er name
lijk geen enkele. Het is zeer wel mogelijk - vrijwel zeker - dat men vroeger
geen onderscheid maakte tussen de twee soorten. Zij zijn inderdaad voor een
leek niet gemakkelijk van elkaar te onderscheiden. Van de Moerasrolklaver dus
alleen de verklaring van de wetenschappelijke soortnaam uliginósus. Dit laatste
duidt op de groeiplaats, want de Latijnse soortnaam wil zeggen groeiend op voch
tige of moerasachtige plaatsen.
D e soortnaam corniculatus (cornu: hoorn) duidt op de van kleine hoorntjes
voorziene peulvruchten, dus hoorntjesdragend. Deze aanduiding van het gehoornd
zijn vindt men voor het eerst bij Dodonaeus. Hij schrijft als volgt: 'Wij mogen
deze cruyden seer wel tot onderschil van de ander geslachten van Claveren in
Latijn Trifolia corniculata, oft Loti silvestres, dat is Gehorende Claveren/ ende
Wilde Lotus noemen: hoe wel dat sij nochtans ghenoegh van de Lotus silvestris
van Dioscorides verschillen/ sulx als hij seyde in Mauritanien of Afrijeken te
wassen.'
D e naam Rolklaver kreeg het geslacht en ook deze soort naar de rolronde
vorm van de peultjes, die bij andere verwante geslachten meer samen gedrukt
zijn.
D e naam Rolklaver is op vele plaatsen van ons land ingeburgerd. Dit is even
eens het geval met de volksnaam Steenklaver, ontstaan omdat zij een voorkeur
heeft voor een steenachtige of zandige bodem. Genoemde naam vinden we reeds
bij Dodonaeus als Steenclaveren. Zoals bij verscheidene Vlinderbloemigen het
geval is, worden de bloemen, gezien de vorm, vergeleken met ouderwetse
schoentjes, muiltjes, laarsjes of slofjes. Z o ook bij de Rolklaver. W e laten
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hieronder een rijtje van deze namen volgen: Juffersschoenen, Kousjes-en-schoetfes,
Kousjes-en-schoentjes, Laarsjes, Laarsjesklaver, Schoentjes en laarsjes, Schoene
muiltjes, Schoenen-en-muiltjes, Schoetjes-en-toffeltjes en tenslotte Skoutjes-entoff eitjes. Op Terschelling daarentegen zag men er de kop van een haan in en
sprak men van Kukelhaantjes.
D e naam Gele zwijnetongetjes in het Groningse Westerkwartier duidt meer
op de kiel of het schuitje van de bloem. D e Groningers uit hetzelfde gebied gaven
dezelfde naam aan de Veldlathyrus (Lathyrus praténsis), die eveneens tot de
Vlinderbloemigen behoort, en wat de bouw van de bloeiwijze betreft gelijkenis
vertoont. Had men even meer naar de bladeren gekeken dan was het verschil
wel gebleken. Ja, maar de bloemen lijken op elkaar en zijn beide geel! D e namen
Schapenklaver en Schoapskloaver op zijn Gronings, duiden erop dat de schapen
de plant niet versmaden. D e groeiplaats, een zandige bodem, waar ook schapen
te grazen werden gezet, heeft hierbij uiteraard geholpen. D e Zuidlimburgse naam
Hopperups slaat volgens ons op een vroegere verwisseling met een andere klaver
soort, en wel met Hopperupsklaver (Medicdgo lupulina) die thans Hopklaver
genoemd wordt. Dit is mede gekomen (misschien) omdat de laatste op vele
plaatsen in ons land, zoals de Rolklaver, Steenklaver genoemd wordt.
Hoe deze naamsverwarring ontstaan is, is ons op het ogenblik nog niet duide
lijk. Een grote rol heeft de Rolklaver noch in de volksgeneeskunst, noch in de
officiële geneeskunde gespeeld.

Lychnis j Lychnis flós-cüculi:

Koekoeksbloem

D e naam Lychnis is afkomstig van het Griekse woord luchnos, dat lamp of licht
beduidt, en slaat op de rode bloemkleur bij enkele soorten van dit geslacht, of
op het gebruik als lampepit van het gedroogde kruid. Een andere opvatting luidt
dat de zaadurnen gelijkenis vertonen met de olielampen uit de Oudheid.
D e Latijnse soortnaam flos-cucuü luidt letterlijk vertaald koekoeksbloem. Deze
naam kreeg de soort omdat de terugkomst van de koekoek uit zijn winterver
blijf samenviel met de hoofdbloei van de plant. Men beweert ook dat de naam

slaat op het zogenaamde Koekoekspog, dat veelvuldig op dit kruid voorkomt.
Dit spog wordt veroorzaakt door de larve van een schuimcicade (Phildénus spumdrius). Het beestje kan men vinden tussen het door hemzelf uit de plantesappen
gemaakte schuim. D e naam Koekoeksbloem met de nodige dialectische en ge
westelijke vormen komt op vele plaatsen voor.
Vanwege de vleesrode kleur van de bloem spreekt men op verscheidene plaat
sen van Vleesbloem of Vleesblomen. Een eveneens veel voorkomende volksnaam
is Pinksterbloem, vanwege het bloeien omstreeks deze feestdagen. D e in weste
lijk Noord-Brabant voorkomende naam Haneklauwen duidt op de gelijkenis
van de bloemkroon met de poot van een haan, althans dit meende men te zien. In
het nabije België spreekt men van Hanepoten.
In onze jeugd noemden wij de plant Gerafelde koekoeksbloem vanwege de
rafelige en slordige indruk die de bloem maakt. Deze naam zijn we tot nu toe
nog niet in een of ander boek tegengekomen. In Duitsland spreekt men van
Schlampetes Madli, zoiets als ongekamd meisje of sloddervos. Overeenkomstig
spreekt men in Engeland van Ragged Robin, dus in lompen gehulde Robert en
op de Shetland eilanden van Ragged Willie. In Zeeuws-Vlaanderen noemt men
haar Paarse bolderik, dit ter onderscheiding van de verwante Bolderik (Agrostémma githdgo), die vroeger Lychnis githdgo heette. In het Friese gebied kent
men haar als Miedeblom, hetgeen wil zeggen Weidebloem. Naar aanleiding van
dit groeien op vochtige weilanden kreeg ze ook de naam Kikkerbloem in OostDrente. Daar dit vochtige weilanden van niet al te beste kwaliteit waren, sprak
men in Waterland van Armoedsbloem.
Namen die thans niet meer voorkomen zijn: Haanderikkebloem en Haanderiksbloem. In het midden van de vorige eeuw was de eerste naam nog in gebruik
in de Vijf-Heren-landen, zo deelt van Hall mede. Slaat men het Woordenboek
der Nederlandsche taal op dan lezen w e : 'Haanderik vermoedelijk een aflei
ding van Haander met ik, dat men aantreft in Ganzerik, die ook gevormd is
van de naam van een mannetjesdier.' Verder onder Haander onder meer: 'Met
hetzelfde achtervoegsel er, dat men in doffer, duiver en kater aantreft.'
Maar daarmede is het verband met een mannetjeskip nog niet gevonden. Kan
het misschien zijn dat men in de rode bloemkroon de rode kam van een haan
meende te zien, zoals men daar ook een Hanepoot in zag, zoals reeds vermeld?
Dus is Haanderiksbloem opgebouwd uit haanderik: haan, en bloem: Hanebloem.
In verband hiermede willen we nog wijzen op de naam Haonblom uit de Alt
mark (Duitsland), v/elke we vonden in 'Die deutschen Volksnamen der Pflanzen' van Pritzel und Jessen. D e plant schijnt nauwelijks gebruikt te zijn in de
geneeskunde, zowel in de officiële als in de volksgeneeskunde.

Lysimachia | Lysimdcbia vulgaris: Wederik
Hoe de juiste verklaring moet luiden van de geslachtsnaam Lysimachia, daarom
trent bestaat nog geen eensluidende opvatting. Men zegt dat deze is afgeleid van
en opgedragen aan Lysimachos, de veldheer van Alexander de Grote, en na
diens dood van de koning van Thracië. Ook beweert men dat een geneesheer in
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de oudheid, Lysimachus geheten, de eerste vinder en aanwender van de plant
was. Verder wil men de naam afleiden van luoo: opheffen, en machè: strijd,
omdat Plinius beweerde dat men ossen en paarden die niet met elkaar in het
gareel wilden lopen, tot bedaren kon brengen door de plant op het juk te leggen.
Omdat deze wederiksoort veelvuldig voorkomt kreeg zij de Latijnse soortnaam
vulgaris, hetgeen beduidt: algemeen of gewoon.
D e naam Wederik, in het Duits Weiderich, is hoogstwaarschijnlijk afkomstig
van de Middelnederlandse naam Wede, dat wilg betekent, gezien de overeenkomst van de breed-lancetvormige bladeren met die van de wilg. W e komen de
naam Wilde wilg dan ook - we zouden haast zeggen vanzelfsprekend - tegen
in het Groningse Westerwolde en op Goeree. In de omgeving van Veendam
spreekt men van Wilde wenen, hetgeen hetzelfde beduidt. Omdat de bloemen
in een gerekte pluim staan gerangschikt kreeg zij de naam Vos se-staart. Naar de
kleur van de bloemen spreekt men op verscheidene plaatsen van Gele wederik.
Gezien de groeiplaatsen, moerassen, venen en waterkanten, kan de naam Gele
veenwortel zijn ontstaan. W e kennen eveneens een plant die Veenwortel genoemd
wordt (Polygonum amphibium) maar deze lijkt niet veel op de wederik, ook
niet wat de kleur van de bloem betreft. Ook bestaat er geen verwantschap. Kan
de overeenkomst in de bladvorm hier een rol gespeeld hebben? Volgens ons wel,
want de Wederik heet, zoals reeds gezegd, Wilde wilg of Wilde wenen in het
Groningse, en de Veenwortel heet in dezelfde contreien Wilde wene en Waterwene, maar ook Rode veenwortel.
D e naam Vader-en-Moederplant in het Zuidhollandse is voor ons nog een
puzzel die om een oplossing vraagt.
D e bladeren en bloemen werden vroeger aangewend bij scheurbuik, diarree en
koorts. Een aftreksel werd ook gebruikt als gorgeldrank bij een ontstoken keel.
Dodonaeus beroept zich op Dioscorides en Plinius wanneer hij het volgende
mededeelt: 'Het sap van dit cruydt is bequaem den ghenen die bloet spouwen,
seght Dioscorides, oock die het rood-melizoen hebben, soo wel men den dranck
inghenomen als met klijsterien inghegoten. Dat selve sap als een pessus oft
pessarie ghebruyckt, dat is met wolle katoen oft werck of iets anders in de moeder
oft schamelheydt gedaen, kan dan vrouwelycken vloedt doen ophouden. Dit

cruydt in den neuse ghesteken doet het bloet dat daer uitliep ophouden. Plinius
schrijft dat de wederick het hayr geel oft ros kan maken.' Eertijds werd zij ook
gebruikt om stoffen geel te verven. D e wortel werd eveneens gebruikt om stof
fen te kleuren, maar in dit geval om deze een bruine tint te geven. Een Franse
volksnaam duidt daar onmiskenbaar op, namelijk Lis des tenturiers - Lelie van
de ververs.
Fuchs deelt mede dat de rook van het gedroogde kruid muggen en vliegen
verdreef. O o k beweerde men dat de rook deze lastige insekten kon doden. In
Engeland wonden de boeren takjes van de plant om het haam of borsttuig om de
vliegen te verjagen. Het volgende versje van Beaumont en Fletcher duidt op dit
gebruik:
Yellow Lysimachus, to give sweet rest
To the faint shephard, killing where it comes
all busy quats and every fly that hums.
Het schijnt dat de Romeinen ook een dergelijk gebruik om zich van lastige in
sekten te ontdoen gekend hebben. Een Slavonische sage verhaalt hoe de Wederik
is ontstaan: Toen de Moeder Gods naar haar zoon ging, vielen haar tranen op
de vochtige aarde en daaruit ontsproten de wederikplanten.

Lysimdchia nummuldria: Penningkruid
D e naam Penningkruid kreeg deze soort, naar de twee steeds tegenover elkaar
staande ronde blaadjes, die aan penningen of munten doen denken. D e Latijnse
soortnaam wijst in dezelfde richting, want nummularia beduidt op een munt ge
lijkend (nummus: munt of geldstuk). Namen als Penningblad en Stuiverskruid
komen eveneens voor.
Het voor Friesland opgegeven Sint Janskruid zal wel in verband staan met de
hoofdbloei, omstreeks Sint Jan (24 juni). D e naam Adderkruid, in Noord-Overijsel, kreeg zij omdat men beweerde dat men met dit kruid slangebeten kon gene
zen. Bij L. Fuchs (1543) heet de plant reeds Natercruyt, hetgeen hetzelfde be
duidt; vergelijk het Duitse Natter: adder. Daar staat tegenover dat Lonicer
schreef dat slangen zich met het Penningkruid genazen; hetgeen volgens ons
sterk aan twijfel onderhevig is. Duizendkruid, een naam die we voor oostelijk
Drente genoteerd vinden, wordt als volgt verklaard: de plant stond als genees
kruid in hoog aanzien, want men kon er honderd ziekten mee genezen, vandaar
dat Dodonaeus haar de Latijnse benaming van Centimorbia gaf. In het spraak
gebruik werd dit tenslotte Duizendkruid omdat men bij een dergelijke genees
krachtige plant niet van honderd maar van duizend zou moeten spreken.
D e naam Egelkruid, bij Heukels zonder plaatsaanduiding, zal wel een 'ver
taling' zijn geweest van de Duitse volksnaam Egelkraut. Deze naam vinden we
bij Dodonaeus reeds als Duitse volksnaam opgegeven. Dat men Egel waar
schijnlijk zonder meer op de klank 'vertaalde' met de naam van het bekende
zoogdiertje, is uiteraard fout. Want dit Duitse Egel slaat op Blutegel, bloed
zuiger, en in het bijzonder op de Leberegel (Fusciola hepdtica) de bekende lever-

Lythrum salicaria:
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bot, een soort zuigworm. Deze leverbot veroorzaakt de leverbotziekte bij scha
pen. In 1539 en 1543 komen we bij Bock en Fuchs de naam Egelkraut tegen,
met vermelding dat de schapen door van dit kruid te eten deze ziekte konden
krijgen. Behalve als geneeskruid gebruikte men vroeger het aftreksel ervan om de
Kalander of Korenworm (Caldndra grandria) te verdrijven. Men sprenkelde dit
vocht over de graanzolders.

Lythrum | Lythrum salicaria: Kattestaart
D e Latijnse geslachtsnaam is afgeleid van het Griekse woord lythron of lytron,
dat met bloed bevlekt of bezoedeld beduidt. Dioscorides gebruikte deze naam
voor een soort Kattestaart met een donkere bloedrode bloemkleur. Onze soort
heeft wilgachtige bladeren; om deze hoedanigheid kreeg zij de Latijnse soort
naam salicaria, op een wilg lijkend (salix: wilg). Hieruit is een naam ontstaan
als Wilgenboom; dit is volgens ons geen volksnaam maar een boekennaam, die
uit een foutieve 'vertaling' is voortgekomen. Hierbij werd niet gelet op het feit
dat het geen boom was.
D e namen Bastaardwederik in Zuid-Holland, en Purperwederik zonder plaats
aanduiding, moeten volgens ons terug te voeren zijn op de oude Duitse benaming
van Weiderich: wilg, want hiermee duidde men in het Duitse gebied sinds oude
tijden een rij van planten aan met smalle, wilgachtige bladeren die aan het water
groeien. Oude Duitse namen voor de Kattestaart die daarop slaan zijn onder
meer Purperfarbiger Weiderich bij Toxites (1576) en Branner Weiderich bij Tabernaemontanus (1588). Z o sprak men bij ons, omdat het geen echte wederik
(Lysimachia) was, van Bastaardwederik. D e naam Purperwederik zal wel geen
echte volksnaam zijn geweest, maar is vertaald uit het Duits.
D e naam Kattestaart kreeg zij naar de vorm van de lange bloeiaar; andere
namen die op deze vorm attenderen zijn Paardestaart in het Sallandse, verder
nog Vossestaart en, min of meer oneerbiedig voor een dergelijke mooie plant,
Rottestaart in Waterland. Reeds in de middeleeuwen komt men de naam Cattenstaert tegen. Namen die op de rode bloemkleur wijzen zijn Bloedaar en Bloed-

kruid, maar zij zijn waarschijnlijk geheel uit het spraakgebruik verdwenen. D e
naam Partijke, voorkomend in West-Friesland, het Utrechtse en op Voorne en
Beierland, ligt wat de verklaring van het woord betreft nog in het duister. Men
weet de oorsprong niet van het woord, hoewel de naam, zij het ook verbasterd,
in de middeleeuwse woordenschat meermalen voorkomt. W e vonden Pratijke,
Pardeke, Pardi(c)ke, Peerdich en bij Dodonaeus: 'Van Bastaert wederick met
purpure bloemen/ diemen Partijcke noemt.' Hij geeft dus geen commentaar wat de
verklaring van de naam betreft. Wij willen hier het volgende aan toevoegen,
hoewel het geen oplossing van de verklaring van het woord op zichzelf geeft.
In het Middelnederlandsch Woordenboek vinden we het volgende onder Pardike:
'Waarschijnlijk werd de gele verfstof uit Wederik verkregen gebruikt om goud
te vervalsen.' Daarop doelen de volgende aanhalingen: 'Dat niement een gheoorloft te legghen eenich partijt (lees partijc) bij sinnen goude ende gherande
werck up de boete...' Verder: 'Waerdeure oock de poorters dickmael bedroghen
worden midts hemlieden ghelevert wordt partyck voorgaut.' Hoogstwaarschijn
lijk is hier sprake van de geel bloeiende Wederik (Lysimdchia vulgdris). Bij
Dodonaeus (1608) vinden we nog in het bijvoegsel van Ravelingen: ' D e alchymisten plegen dese soorten van wederick in heur distillaten ende andere bereydinge der gheneesmengingen al soo wel te gebruycken als den oprechten Geelen
wederick.' Zoals bekend, poogden de alchimisten uit onedele stoffen edele me
talen te maken. Uit de bovenstaande gegevens zouden we de gevolgtrekking kun
nen maken, dat de naam van de gele verfstof verkregen uit Wederikpardike
genaamd - overgegaan is op de plant zelf.
In overeenstemming met de signatuurleer is een plant met bloedrode bloemen
'vanzelfsprekend' geschikt niet alleen om bloedingen te stelpen en verwondingen
te genezen, maar ook tegen andere bloedvloeiingen. Aangezien de plant veel
looistoffen bevat, werd zij ook als samentrekkend middel aangewend bij diarree,
dysenterie en catarre. In de apotheek stond zij bekend als Herba Salicariae.
Volgens Plinius zou de schoonzoon van Hippokrates, Erasistrates, zichzelf met
de plant behandeld hebben toen hij aan eczeem leed. D e Kattestaart wordt nog
wel eens verwisseld met het Harig wilgeroosje (Epilóbium hirsütum), van het
geslacht Bastaardwederik, dat eveneens in een bloeiaar geplaatste rode bloemen
en wilgachtige bladeren heeft. D e groeiplaats is eveneens dezelfde, namelijk
moerasachtige plaatsen en andere vochtige plekken.

M
Maianthemum | Maidnthemum bifóüum: Dalkruid
D e geslachtsnaam wordt ook wel geschreven als Majanthemum. Dit maianthe
mum beduidt meibloem, vanwege de bloeitijd, en is afgeleid van Maius: mei, en
anthemos: bloem. Het Dalkruid is nauw verwant aan het Lelietje-van-dalen
(Convallaria majalis) en groeit, evenals dit bekende plantje, op schaduwrijke
plaatsen. D e naam Dalkruid slaat eveneens op de groeiplaats: een vallei of dal;
zie hiervoor verder bij Convallaria. D e naam Meiblad geeft geen moeilijk
heden, gezien de uitleg van de naam Maianthemum. D e voorliefde te groeien op
belommerde plekken deed de naam Schaduwbloempje ontstaan. Waarschijnlijk
is deze naam overgenomen van de Duitse volksnaam Schattenblume. D e naam
Tweebladig dalkruid wijst, evenals de Latijnse soortnaam bifolium, op het bezit
van slechts twee blaadjes - bi: twee, en folium: blad. In tegenspraak hiermede,
zou men menen, is de volksnaam Eenblad. Wat is namelijk het geval? In de
periode voordat zij gaat bloeien heeft zich slechts één blad ontwikkeld, later
vormt zich met de bloeistengel het tweede blad. In 1532 komen we bij O . Brunfels reeds de naam Einblatt tegen. Dodonaeus noemt haar Eenbladt en voegt
hier aan toe: 'nae den Hoochduytschen Einbladt/ in Latijn Unifolium oft Monaphyllon.'
D e naam Wilde lelietjes, in Twente aan het plantje gegeven, is misschien te
verklaren uit het feit dat het vroeger was ondergebracht in het geslacht Con
vallaria (Lelietje-van-dalen). Het Dalkruid is in tegenstelling tot het Lelietje
van-dalen, nooit in tuinen of hoven aangekweekt en dus ging men ter onder
scheiding spreken van Wilde lelietjes. D e wetenschappelijke naam was indertijd
Convallaria bifolia, een naam die door Linnaeus aan de plant gegeven was. Dat
men met dit plantje, botanisch gesproken, geen raad wist, blijkt wel uit de ver
scheidene geslachten waartoe dit kruid geacht werd te behoren; we noemen in
willekeurige volgorde: Smilacina, Bifolium, Evallaris, Kiophila, Unifolium en
Styrandra. Thans is het door F. W . Schmidt ( 1 7 6 3 - 9 6 ) definitief in het geslacht
Maianthemum ondergebracht. A l of niet vermengd met andere kruiden werd
het vroeger aangeprezen bij diverse kwalen en ziekten.

Malva | Mdlva sylvéstris: Groot kaasjeskruid
D e naam Malva is afgeleid van het Griekse malache, dat weer afstamt van
malassoo, dat week maken beduidt. Het kruid bezit namelijk verzachtende eigen
schappen, daar ze veel planteslijm bezit. D e naam Malva schijnt door Plinius
voor het eerst gebruikt te zijn. D e wetenschappelijke soortnaam sylvéstris: bosbewonend (silva: bos) is in zoverre misleidend dat de plant bij ons niet in de
bossen voorkomt maar langs dijken en wegen, en op bouwland; in het algemeen
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op plaatsen niet ver van menselijke behuizingen. Daar zij reeds in de middel
eeuwen in de hoven als geneeskruid gekweekt werd, is dit groeien op dergelijke
plekken niet zo vreemd.
Van de in ons land voorkomende soorten van dit geslacht is het Groot kaasjes
kruid wel de meest algemeen voorkomende. D e toevoeging 'groot' kreeg hij ter
onderscheiding van een soort - Klein kaasjeskruid - van kleinere afmetingen, die
ook kleinere bloemen heeft. D e bevolking maakte zo goed als geen onderscheid
tussen deze twee soorten. Het Klein kaasjeskruid kreeg de wetenschappelijke
naam van Mdlva neglécta, dat verwaarloosde, vergeten of over het hoofd geziene
malva beduidt. D e naam Kaasjeskruid attendeert op de vorm van de vrucht, die
aan een ronde platte kaas doet denken. Behalve deze naam komen we vele dia
lectische en gewestelijke vormen tegen, zoals: Kaasjes, Kaasjesblad(!), Kaasjesbloem, Keesjesbloem, Keesjeskruid, Keeskes en Kaaskes.
D e bevolking zag in de vorm van de vrucht behalve kaasjes ook platte broden
en zo ontstonden namen als Broodjes, onder meer op Tholen, Broodjeskruid in
Zuid-Limburg, terwijl men op Zuid-Beveland en Walcheren sprak van Franse
broodjes.
Dodonaeus maakte reeds onderscheid tussen de twee soorten en beschreef ze
als Groote maluwe en Cleyn Maluwe. Dit maluwe is niets anders dan een af
leiding van malva. In Engeland spreekt men van Mallow, in Frankrijk van
Mauve en in Duitsland van Malve. D e vorm van de vruchtjes heeft ook aan
leiding gegeven tot de naam Hemdeknoopjes in Noord-Limburg. Waarschijnlijk
is deze naam overgenomen van Duitse volksnamen uit het nabije grensgebied en
wel van Hemdknopp of Hemderknöppkes.
Minder gemakkelijk thuis te brengen zijn de namen Kattekaas(jes) in ooste
lijk Brabant, en Kattekeezen en Kattekiezen in Zuid-Limburg. Ook hier zal het
nabije Duitsland wel een rol gespeeld hebben, want vele dergelijke namen komt
men daar tegen, zoals Katzenkase in het algemeen spraakgebruik, Katten-kees in
Sleeswijk-Holstein en Katzenkaschen in Oost-Pruisen. Waarschijnlijk is deze
naam afkomstig van kinderen, die de vruchtjes als een soort brood beschouwden
en ermee speelden. Reeds O . Brunfels schreef in 1532 'die klein Pappelen seind
zwar den kindern bekannt/ die die Kaesslin darum sammeln/ und mit spyelen.'
Niet alleen speelden de kinderen met de vruchtjes, zij aten ze ook op.
Een naam die nog moeilijkheden oplevert wat de verklaring betreft is die van
Ogenstekers in Waterland. Dr. C. Bakker vermeldt niets omtrent het gebruik bij
oogziekten in zijn 'Volksgeneeskunde in Waterland.' Wel werden aan het bij ons
zeldzame Vijfdelig kaasjeskruid (M. dlcea) eigenschappen toegeschreven die het
gezichtsvermogen konden verbeteren. Het is mogelijk dat deze eigenschappen
aan het meer algemeen voorkomende Groot kaasjeskruid plaatselijk ook toe
bedacht werden. Bij gebrek aan het zeldzame vijfdelig kaasjeskruid? Dit te
meer omdat alcea een plant is van Midden-Europa en in Waterland nu niet direct
algemeen voorkomend. Men noemde dit kruid oudtijds Herba Simeonis, naar de
oude Simeon, die zich gelukkig prees omdat zijn ogen nog de Heiland hadden
gezien. Zie hiervoor Lucas 2 : 25/32. Uit deze benaming Herba Simeonis zijn de
namen Sigmanskruid en Sigmaardskruid ontstaan. Deze namen zullen overge
nomen zijn uit oude Duitse kruidboeken, waarin gesproken wordt van Sigmar-
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wurz, Sigmarskraut en dergelijke. Een andere Duitse volksnaam, die wijst op de
geneeskrachtige werking van de plant op het gezichtsvermogen, is Fellrits of Fellriss, hetgeen zoveel wil zeggen dat het kruid het vlies (staar) van de ogen kan
wegnemen. O o k Augenpappeln komt voor, en wel in Silezië. In Frankrijk sprak
men van Herbe de Saint Simon. Tot zover het Vijfdelig kaasjeskruid.
D e naam Kerkhofbloem, voor Friesland opgetekend, moet wel van een zeer
oude oorsprong zijn volgens ons, want bij de Ouden was de Malva een grafbloem
en werd op de graven van overleden familieleden en vrienden geplant. W e zijn
benieuwd of deze plant aldaar nog voor dit doel wordt aangewend. Bij de vol
gelingen van Pythagoras was zij een heilig kruid en mocht dan ook niet gegeten
worden.
Dat de Malva in hoog aanzien stond tegen allerlei ziekten en kwalen, blijkt
overduidelijk uit de oude Latijnse benaming van Herba omniumorbium of anders
gezegd: het kruid voor allerlei ziekten. W e zullen enkele van die ziekten noemen
zonder naar volledigheid te streven: bij longtuberculose, als gorgeldrank, bij
tandzweren en ontstekingen aan de amandelen, als pleister op verzweringen en
wonden nadat het aftreksel van de bladeren op een linnen doek gelegd was,
maar ook als verzachtend smeerseltje, als papje of brij voor ditzelfde doel. O o k
als purgeermiddel kwam het aftreksel in aanmerking. In een oud Spreekwoorden
boek van 1727 heet het:
'De maluw heet dus in 'latijn, gelijk men acht,
Omdat zij zonderling, gebruikt, den buik verzacht.
Haar wortel zal, geschraapt, den darmen ledig maken]
En vrouwen aan den vloed der stonden doen geraken.
Reeds Plinius vertelt dat een beker van het sap uit de planten getrokken alle
ziekten van het lichaam houdt. Behalve als afrodisiacum werd de plant bij de
Ouden ook als geboortebevorderend middel aangewend. Z o schrijft eeuwen later
Konrad von Megenberg ( 1 3 0 3 - 7 4 ) nog het volgende: 'Wenn man ainen undersatz
darauz macht ainer swangern frawen só wirft ez die geburt zehant (direct) auz
als man spricht.'
Behalve als geneesmiddel werd zij bij de Ouden ook als groente gebruikt en

wel als sla of spinazie. Men gebruikte daar niet zo zeer de wilde plant voor als
wel de gekweekte. Het verwondert ons dan ook niet de plant in de Capitulare
de villis te zien opgenomen. Deze Capitulare de villis in 795 uitgevaardigd door
Lodewijk de Vrome is een verordening waarin aanwijzingen worden gegeven
welke kruiden, planten en bomen op zijn landgoederen moesten worden aange
plant, hetzij voor voedsel hetzij als geneeskruid of voor beide. Men treft onze
plant aan onder 'Malvas'. In de codex Medicamentorum Neerlandicus treft
men haar aan onder Flores malvae: de bloemen van het Groot kaasjeskruid.
Tot slot nog een sage: Toen Jezus nog klein was gebeurde het eens dat zijn
moeder hem geen brood kon geven omdat er geen geld was, en de bakker niet
wilde borgen. Toen vroeg hij aan zijn moeder welke plant er voor hun huis
groeide en zijn moeder antwoordde hem, dat het Malva was. Hij sprak tot zijn
moeder: 'Breek een stengel van de plant af en betaal daarmede de bakker.'
Zonder weerspraak brak Maria een stengel af en ging er mee naar de bakker.
Deze sprak: 'Wat moet ik hiermee doen, die plant groeit hier overal.' Maar tot
zijn grote verbazing hingen aan de dichtbebladerde stengel klompjes goud die
de vorm van broodjes hadden. Maria kon toen weer brood kopen en van die
tijd af brengt de plant kleine broodjes (de vruchten) voort, die de honger kun
nen stillen.

Matricaria | Matricdria chamomilla: Echte kamille
D e wetenschappelijke geslachtsnaam is afkomstig van matrix: baarmoeder, dat
zelf weer afgeleid is van mater: moeder; en luidt vertaald: Moederkruid. Dit
omdat de plant aangewend werd bij baringen en ziekten van het kraambed.
D e Latijnse soortnaam is afkomstig van het Griekse woord chamaimelon. Dit
woord bestaat uit chamai: klein, nederig, op de bodem, en melon is appel of
kwee; dus op de bodem groeiende kleine appel. Waarschijnlijk sloeg dit op de
geur als die van een appel en de min of meer ronde vorm van het hartje van de
bloem. Vlaamse volksnamen die hierop duiden zijn: Apel, Appellijn en Ep(p)ellijn. Uit dit chamaimelon ontstond de Middellatijnse naam chamomilla, waaruit
tenslotte kamille als volksnaam resulteerde. Dit was eveneens in andere landen
het geval en zo ontstonden volksnamen als Camomille (Frankrijk), Kamille
(Duitsland) en in Engeland Camomile.
Men zou verwacht hebben dat een dergelijk bekend en gewaardeerd plantje
vele volksnamen zou hebben, maar dit is allerminst het geval. Wel zijn er vele
dialectische en gewestelijke vormen als men het zo wil noemen. W e zullen enkele
de revue laten passeren: Kamelle in Salland en in het graafschap Zutphen,
Karmillen op Overflakkee, Kemillen op verscheidene plaatsen, Kommille in
Waterland, Wilde karmel op Texel, en in Friesland is de volksnaam Kremelleblom. Waarschijnlijk niet meer voorkomend zijn Kamillemoederkruid en Moe
derkruid. Namen die geen nadere toelichting behoeven, gezien het voorgaande.
In oude handschriften uit de vroege middeleeuwen komt men namen tegen
als Camilla, of Camomilla. Een Oudmiddelnederlandse naam uit de dertiende
eeuw was Meghedeblomen, ook Megdeblommen (Maagdebloemen). Deze namen
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zullen hun oorsprong wel hebben bij Dioscorides, want deze schreef de plant
onder meer voor bij menstruatiemoeilijkheden. Vanwege de sterke geur kreeg
op Walcheren de plant namen als Stinkende kamille en Stinkers. Waarschijn
lijk zijn deze namen ontstaan onder invloed van het nabije België, want daar heet
ze Stinkwied (wied: onkruid). D e namen Zere-ogenbloem in Waterland, en
Kwade-ogenbloem in het Land van Hulst, duiden op het gebruik om oogziekten
te genezen. Men kookte de Kamille in melk en legde het papje op de ogen. Men
beweerde dat het zeker hielp.
Weinig inheemse geneeskruiden genieten zulk een goed onthaal als de kamille.
D e geneeskrachtige werking is bij de massa vooral bekend als middel bij ont
stoken tandvlees, tand- en kiespijn. W e zullen ons onthouden de ziekten en kwa
len te vermelden die met dit kruid te genezen zijn. Alleen dit: vóór de tijd dat
de kinine in gebruik kwam om koorts te verdrijven, werd de kamille hiervoor
veelvuldig aangewend.
D e geur van de plant is goed waar te nemen wanneer men haar - vooral de
bloemen - tussen de vingers wrijft. Deze geur wordt veroorzaakt door een ethe
rische olie die zij bevat. Voor geneeskundige doeleinden wordt zij ook gekweekt.
D e eigen kweek is niet zo groot dat aan alle vraag voldaan kan worden en z o 
doende is men genoodzaakt onder meer uit Hongarije en Joegoslavië het kruid
te importeren. In de Nederlandse Farmacopee treft men de plant aan onder het
hoofd Flores chamomillae vulgaris of Gewone Kamillen. In het volksgeloof be
weerde men dat men de bloemhoofdjes voor 24 juni, Sint Jan, moest plukken,
anders gingen de heksen op de plant wateren; elders geloofde men dat na die
dag, de plant in de Valse kamille (Anthemis arvensis) veranderde. Om het huis
vrij van heksen te houden, moest men de plant boven de ingang van het huis of
aan de zoldering hangen. Zodra nu een heks binnentrad begonnen de opgehangen
planten te bewegen.

Medicago | Medicago lupulina: Hopklaver
D e geslachtsnaam Medicago is afkomstig van het Griekse woord mediké, de oude
benaming van de Luzerne (Medicago sdtiva), omdat deze plant afkomstig is van
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Medië. Dodonaeus zegt het z o : ' W e noemen dit cruydt Medica/ nae den Griekschen naem Medice, ende den Latijnschen Medica, den wekken dat behouden
heeft nae het lantschap Medien/ van waeren dat in tijden van Darius den C o ninck van Persien/ doen hij tegen de Griecken oorloogden/ in Griekenlant ge
bracht is/ ende daer nae seer naerstelijck aldaer onderhouden (als Plinius betuygt) ende in Italien overgesonden ende geoeffent is geneest.' D e naam in ver
band te brengen met medicus: geneesheer of geneeskundige, is niet juist, evenmin
als de oude Latijnse benaming van Herba medica: medisch kruid. Volledigheids
halve geven w e nog een andere uitleg, maar deze wordt eveneens niet als
serieus beschouwd: Medicago: medicum ago, hetgeen wil zeggen: ik verjaag de
medicus. Of met andere woorden: wie medicago gebruikt, heeft geen medicus of
arts meer nodig.
D e naam Hopklaver kreeg deze soort omdat de kleine bloemhoofdjes iets weg
hebben van hopbellen, waarop ook de Latijnse soortnaam duidt, want hop heet
wetenschappelijk Hümulus lüpulus. Behalve Hopklaver komen namen voor als
Hop en Hoppe. Deze plant, verwant aan de bekende veevoedselplant Luzerne,
wordt óók voor dit doel gekweekt. D e naam Gele klie wil niets anders zeggen
dan een klaver (Duits: Klee) met gele bloemen. D e naam Gele keien, zonder
verdere plaatsaanduiding, is volgens het Nederlandsch Woordenboek gegeven van
wege de kleine gele in een kopvormige aar verenigde bloemen. Een veel voor
komende naam is Steenklaver. Steenklie komt ook voor, omdat de plant veel
vuldig op ruige terreinen voorkomt. Het geslacht Medicago heeft in onze flora's
de Nederlandse benaming van Rupsklaver. Deze naam zinspeelt op de vruchtjes,
die in de regel als een kurketrekker gewonden zijn en in afgerolde toestand
enigermate op een rups gelijken. In verband hiermede spreekt men op Walcheren
van Hopperupsklaver. In sommige streken, Friesland en de Veluwezoom, spreekt
men van Hopperups, terwijl men in Zeeuws-Vlaanderen de plant Rupseklaver
noemt. In de volksgeneeskunst en in de plantlore heeft zij geen rol gespeeld.

Melampyrum j Melampyrum praténse: Hengel
D e wetenschappelijke geslachtsnaam Melampyrum is samengesteld uit de Griekse
woorden melas: zwart, en pyros: koren, dus letterlijk zwartkoren. D e op koren
gelijkende zaden worden namelijk bij het drogen zwart. D e Latijnse soortnaam
pratense is in wezen foutief. Aangezien pratense beduidt op de weide (pratum)
groeiend, zou men veronderstellen dat hij op dergelijke plaatsen moet voor
komen. Dit is allerminst het geval: Hengel groeit namelijk in de bossen, op zure
zand- en leembodem. Een verklaring omtrent de naam Hengel is tot op heden
niet te geven, want de oorsprong heeft men nog niet kunnen opsporen. D e
woordenboeken zwijgen in alle talen.
D e namen Boshorde of Boshorte, voorkomende in het graafschap Zutphen,
zijn eveneens nog niet 'verklaard'. Hierbij valt op te merken dat Horde of Horte
(ook Gele horde en Gele horte komen voor) in de Overijselse Achterhoek als
volksnaam ook geldt voor de Ratelaar (Rhinanthus). Beide geslachten, Melam
pyrum en Rhinanthus, zijn nauw aan elkaar verwant en zijn halfparasieten. Maar
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het merkwaardige is dat een derde halfparasitair geslacht, Pediculdris, nauw ver
want aan de vorige twee geslachten, eveneens namen heeft met Horte en Horde.
Wij vinden genoteerd Horte in Oost-Drente, Rode Horde in Utrecht, en Rode
horte in Salland, voor de soort Pediculdris palüstris of Moeraskartelblad; deze
soott bezit roodachtige bloemen. Zoals bekend heeft de Ratelaar zijn naam te
danken aan het 'ratelen' dat zijn losse rijpe zaden in de zaaddoos doen, wanneer
men daarmee rammelt. Merkwaardigerwijs komt voor de Hengel de naam voor
van Bosratel. Waarschijnlijk zullen we de verklaring van Horte of Horde wel
moeten zoeken in het ratelen of schudden. Of speelt de halfparasitaire aard van
de drie geslachten een rol? Want het ratelen is niet zo spectaculair, dat het be
halve voor de Ratelaar tot dergelijke namen zou kunnen leiden!
D e naam Gele paardebloemen in Noord-Overijsel en in het Utrechtse, heeft
hoogstwaarschijnlijk te maken met het feit dat de plant door paarden gegeten
wordt. Noch in vorm van het blad, noch in die van de bloem heeft de Hengel
iets gemeen met de paardebloem. D e bleekgele bloemkleur van de Hengel lijkt
ook niet op die van de Paardebloem. In de Landbouwkundige flora van Van
Hall, deelt hij mede dat de plant een goed voedsel is voor runderen en schapen.
Dat de plant wel bekendheid genoot, zouden we kunnen opmaken uit hetgeen
Linnaeus mededeelt. Hij schreef dat de beste en geelste boter verkregen wordt
uit melk van koeien, die ook met deze plant gevoederd worden. In Engeland
heeft het bijgeloof bestaan, dat, wanneer vrouwen de geboorte van een jongen
wensten, zij deze plant moesten nuttigen.

Melandrium | Meldndrium album:

Avondkoekoeksbloem

D e naam Melandrium komen we bij Plinius tegen, en is ontstaan uit de Griekse
woorden melas: zwart, en drys: eik, dus zwarte eik. Welke plant hiermede be
doeld werd is niet nader te definiëren. Deze naam is later waarschijnlijk op dit
geslacht overgegaan. D e witte (album) bloemen openen zich tegen de avond.
D e bestuiving van de bloem' geschiedt dan ook door nachtvlinders, die behalve
op de witte kleur van de bloem, ook afkomen op de geur die zij verspreidt. In

oostelijk Drente en Salland en op de Veluwezoom heet deze plant Witte
koekoeksboem, terwijl de Dagkoekoeksbloem (M. rübrum) in die streken Rode
koekoeksbloem genoemd wordt, vanwege de rode (rubrum) bloemkleur. Deze
namen lijken ons beter dan de Avond- en Dagkoekoeksbloem. Dit te meer om
dat er ook nog de Nachtkoekoeksbloem (M. noctiftórum) bestaat. In de Flora van
Heimans, Heinsius en Thijsse vinden we nog vermeld: ' D e namen Avond- en
Dagkoekoeksbloem lijken weinig doeltreffend. D e knoppen van de Avond
koekoeksbloem gaan open in de namiddag, die van de Dagkoekoeksbloem gaan
open in de namiddag, die van de Dagkoekoeksbloem reeds in de avond, maar
ook nog in de morgen. D e grote, witte bloemen van de Avondkoekoeksbloem
maken in de schemering wel veel indruk.' Het verdient wellicht aanbeveling om
bij een herziening van de Nederlandse plantenamen hieraan de nodige aandacht
te schenken. ( D e laatste herziening vond plaats in 1906.)
D e naam Koekoeksbloem verbonden met dag, avond of nacht wil men als
volgt verklaren: deze planten bloeien als de koekoek weer in ons land is aan
gekomen en begint te roepen. Dit is wel zeer onwaarschijnlijk, want de roep van
de vogel is reeds lang aan de gang, eer de plant in bloei komt. Waarschijnlijker
en aannemelijker is het feit dat deze planten veelal bezet zijn met 'koekoekspog,'
waarin zich de larve van een schuimcicade bevindt. Zie hiervoor verder nog bij
Lychnis. Een andere uitleg is een, die op een volksbijgeloof berust en wel, dat,
waar de koekoek heeft gespuwd een Koekoeksbloem zal ontstaan.
D e naam Witte bolderik in Zeeuws-Vlaanderen duidt op de gelijkenis van de
bloem met die van de Bolderik (Agrostémma githdgo). D e eerste heeft witte en
de andere heeft purperen bloemen. Hetzelfde is het geval met Witzeepkruid. Deze
naam attendeert hier op de gelijkenis van de witte bloemen met die van de lila
tot lichtrose bloemen van het Zeepkruid (Saponaria officindlis). Trouwens deze
laatste soort is nauw verwant aan de Avondkoekoeksbloem. Dit blijkt onder meer
uit het eertijds plaatsen van het Zeepkruid in het geslacht Lychnis; het heette toen
Lychnis saponaria. Ook het huidige geslacht Melandrium was vroeger ingedeeld
bij het geslacht Lychnis, maar werd evenals het vorige op botanische kenmerken
daarvan afgesplitst. D e naam Boksenpijpen of Boksenpiepen, in het Groningse
aan de plant gegeven, wil zeggen broekspijpen en slaat op de vorm van de kelk
die zeer wijd is, zo vinden we vermeld in het Nieuw Gronings Woordenboek
van K. ter Laan. In het nabije Oostfriesland spreekt men van Büksenpuffert.

Melandrium rübrum: Dagkoekoeksbloem
D e Dagkoekoeksbloem met rode (rubrum) bloemen heeft het voorvoegsel dag
gekregen omdat de bloem zich overdag zou ontplooien en openen. Een andere
benaming verbonden met dag is die van Dagbleumkes in de Achterhoek. In
tegenstelling tot de Avondkoekoeksbloem heeft zij geen geur. Zij wordt vooral
door allerlei hommels bezocht, maar dit moeten soorten zijn met een lange zuigmond, want het zoete vocht ligt onder in de bloem. Hommels met een korte
zuigmond bijten, om de nectar te bemachtigen, een gaatje in de buitenkant van
de bloemkelk. D e insekten komen hier niet af op de geur, maar op de rode

bloemkleur. O o k op deze soort worden veel schuimcicaden - Koekoekspog aangetroffen. Men geloofde vroeger dat deze soort de liefde kon opwekken,
vandaar de naam Floramor, voorkomende in Den Grooten Herbarius van 1 5 1 4 .
Een Duitse volksnaam duidt in dezelfde richting: daar heet de plant Amorrose.
Onze volksnaam Vrouwenroosje, die eertijds aan haar gegeven werd, zal hiermede
wel in verband staan.

Melilótus [ Meülótus dlbus: Witte honingklaver
D e geslachtsnaam Melilótus is gevormd uit de Griekse woorden meli: honing, en
lotus: klaver, dus zonder meer Honingklaver. D e soorten van dit geslacht be
vatten namelijk veel nectar en zij worden dan ook druk door bijen bevlogen.
Deze soort met witte (albus) bloemen komt vooral voor langs spoordijken, maar
ook op ruigten en braakliggende terreinen.
Namen die met de geslachtsnaam Melilótus in verband staan zijn: Witte melote en Witte mallote; namen die waarschijnlijk niet meer in omloop zijn. D e
naam Tonka-bonen op de Veluwezoom aan de soort gegeven, doet op het eerste
gezicht vreemd aan, maar is als volgt ontstaan: deze Melilotussooit heeft een
aangename kumarine-achtige geur, die overeenkomt met die van de Tonkaboon;
in België Reukboon geheten. Deze bonen zijn afkomstig van de in Brazilië en
Suriname voorkomende boom, Dipteryx odordta en bevatten veel kumarine. D e
bevolking kende deze bonen met een kumarinegeur, omdat ze voor geneeskundige
doeleinden uit die landen ingevoerd werden, maar ook om aan snuiftabak en
kruidenkaas een aangename geur te geven. Om tabak te sausen werden ze even
eens gebruikt. D e naam van een uitheemse boon, met een geur die overeenkwam
met die van deze Melilotussootten, ging over op de Nederlandse plant. Beide
geslachten Melilótus en Dipteryx behoren tot dezelfde familie, die der Vlinder
bloemigen. Over deze bonen kunnen we nog het volgende toevoegen: de bonen
van deze boom werden meer aangewend dan die van D. oppositifólia en kregen
in de handel ter onderscheiding van elkaar respectievelijk de naam van Hollandse
en Engelse tonka.
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Aangezien de plant met bloemstengel een hoogte van meer dan een meter kan
bereiken ontstond ook de naam Reuzeklaver.
Vanwege het hoge gehalte aan kumarine dat de plant bevat, wordt zij door
het vee niet graag gegeten.

Melilótus officindlis: Akkerhoningklaver
Melilótus altissimus: Gele honingklaver
Voor de leek zijn deze twee soorten gelijk en de volksnamen zijn dan ook niet
verschillend. In de Flora van Heimans, Heinsius en Thijsse vinden we de vol
gende notitie: 'Deze twee soorten zijn op 't oog te onderscheiden, door wie ze
beide ziet, aan 't forsere voorkomen, de hogere kleur en de bloemrijkheid van de
laatstgenoemde soort. Ook de standplaats geeft soms al aanwijzing.' Deze stand
plaatsen zijn respectievelijk ruigten, op zand en klei voor de eerste, en aan ri
vieren en op de uiterwaarden, maar ook op ruigten voor de andere. Het groeien
op ruigten en 'steenachtige' bodem was aanleiding om ze als Steenklaver te be
titelen. Ook andere klaversoorten die eveneens op 'steenachtige' plaatsen voor
komen kregen de naam Steenklaver, hetgeen het onderscheid van deze soorten
niet vergemakkelijkt. D e naam Steenklaver vinden we in 1543 bij Fuchs, hetgeen
een vertaling is van de Oudduitse benaming Steinklee, die we reeds in 1485
tegenkomen in de Herbarius Maguntiae. D e naam Steenklaver is zonder meer
overgenomen, hoewel wij hier in Nederland geen echte steenachtige bodem heb
ben. D e ruigten en de zandgrond nemen hier de plaats van de steenachtige
bodem in.
D e planten hebben gele bloemen, vandaar dan ook namen als Gele honingkla
ver, Gele meliloot, Gele steenklaver en Guldeklaver. Andere namen zijn Melote,
Meliloteklaver, Malloot, Mallote en Melotten. D e naam Melilote en zijn ver
basteringen waren vroeger meer gemeengoed dan Honingklaver. Z o schrijven
Dodonaeus en Hondius over Melilote en niet over Honingklaver. Volgens ons
schreef Tabernaemontanus voor het eerst Honingklee en wel in zijn 'Neu Kreuterbuch' dat in 1588 in Bazel verscheen. D e namen Welriekend Drieblad en Wel
riekende klaver behoeven geen nadere toelichting, gezien het reeds eerder ver
melde over de geur van Melilotussoortcn. Vanwege de geur werd de gedroogde
plant tussen de kleren en het linnengoed gelegd om de motten te weren. D e geur
kan men nog jaren na het drogen waarnemen. Als geneesmiddel was Melilótus
bij Theophrastus en Dioscorides reeds bekend. Z o geeft P. Nylandt (1682) voor
pijn in de maag - volgens Dioscorides, zoals hij schrijft - het volgende recept:
'Koockt meliloten in Wijn ende leght het warm op de maegh.' Bij graveel en
buikpijn is volgens zijn opgave het volgende te doen: 'Drinckt van het afziedtsel
der Bloemen met Wijn bereydt/ ende leght een meliloten plaester op de lenden
ofte Buyck.'
In de volksgeneeskunst was de plant het hoofdbestanddeel van de melilotepleister die gebruikt werd om te pappen bij zweren en ontstoken gezwellen.
Volgens Fuchs was het sap geperst uit de bladeren of bloemen een goed middel
om staar te genezen, 'want het verteert de vellen of schellen van de ogen'.

Melilótus officinalis
Akkerhoningklaver
Méntha aquatica:
Watermunt

Méntha | Méntha aquatica: Watermunt
D e naam Méntha - neemt men aan - heeft zijn ontstaan te danken aan een sage
van Ovidius. Zie zijn Metamorphosen x 7 2 8 - 7 3 1 . Deze sage luidt dat de dochter
van de watergod Cocytus, Menthe of Minthe geheten, door Hades de god van de
onderwereld bemind werd, maar door zijn jaloerse echtgenote Persephone in deze
plant veranderd werd. Volgens anderen zou de naam afkomstig zijn van minthos,
waarmede de Grieken iets sterk riekends aanduiden. Bij de Grieken werd de
Munt als een heilig kruid beschouwd en men gaf de doden een bosje Munt mede.
Dit gebruik moet wel zeer oud zijn, want in Oudegyptische graven uit
1200-600 voor Chr. treft men reeds dergelijke bundeltjes aan. Hoogstwaar
schijnlijk zijn deze afkomstig van de Pepermunt (M. piperita), een kweekproduct. Dat de namen Balsem, Boerenbalsem (ook Wilde balsem komt voor) in
Friesland, en Balsemkruid zonder plaatsaanduiding, in dezelfde richting zouden
kunnen wijzen, willen we niet zonder meer afwijzen, maar wij denken hier meer
aan het gebruik als huismiddeltje, vermengd met olie, ter bestrijding van kwa
len of euvels. D e naam Boerenbalsem duidt wel sterk in die richting. Dat het
niet erg hoog als geneesmiddel stond aangeschreven, zouden we kunnen opmaken
uit de volgende volksnamen: Paddebalsem, eveneens in Friesland, en Kikker
balsem, zonder meer door Heukels vermeld. Een en ander zal wel in verband
staan met benamingen uit de vroege middeleeuwen waar wij namen tegenkomen
als Balsamita en Balsemkrut. Het valt verder op dat deze namen voorkomen in
Friesland en nergens anders. D e namen zonder nadere plaatsaanduiding laten we
hier buiten beschouwing, omdat hieromtrent geen gegevens ter beschikking staan.
D e naam Aalkruid en Oalkruud, op de Noord-Veluwe aan de plant gegeven,
kreeg zij omdat zij bij het stoven van aal werd gebruikt om het geheel een aro
matische geur en smaak te geven.
Hetzelfde zal gezegd kunnen worden van Wild Bakkruid op Walcheren, waar
bij de plant aan het baksel meer geur en smaak geeft. D e namen Broene Berend
in Salland, en Bruine griet in Noord-Overijsel wijzen op de donkere stengels. Het
toevoegen van persoonsnamen komt meer voor, heeft veelal geen speciale be
tekenis en is in de regel zeer plaatselijk.
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Honde-kruid in Groningen zal wel in verband staan met het feit dat deze sterk
geurende plant een grote aantrekkingskracht op deze dieren uitoefent. D e naam
Broekmint in Zuid-Limburg duidt op de groeiplaats: in het broek, dat wil zeg
gen drassig land. Hierop duidt eveneens zowel de Nederlandse soortnaam als
ook de wetenschappelijke: aquatica: waterbewonend. D e algemeen voorkomende
naam van Kruizemunt en dialectische en gewestelijke vormen als Kroezemunt,
Kruizemuntkruid, Kruzemint, Kruzemünt en Wilde kruizemunt, hebben hun naam
te danken aan de gekweekte Kruizemunt, omdat beide in geur wel enige over
eenkomst hebben. Dit Kruizemunt is een verbastering van kroeze- of gekroesde
munt, naar de gekrulde of kroesvormige bladeren. Het is een oude benaming,
want in het Middelnederlands treffen we aan: Crusemunte, of Cruysemunte. D e
pepermuntachtige geur bezorgde de Watermunt ook namen als Pepermuntkruid
in West-Friesland, Pepermunt in Groningen, en Pepermuntkruid in NoordOverijsel, het Utrechtse en Zuidhollandse gebied en op nog enkele andere plaat
sen. Eveneens op de geur is de volgende naam ingesteld en wel Roekeblad uit
het Sallandse; dit roeke is als een verbastering van reuk op te vatten.
D e naam Rode wilde munte is afkomstig van Dodonaeus, want in de uitgave
van 1608 schrijft hij: 'Dit cruyt wordt in Griex Sisymbrion geheeten/ int Latijn
Sisymbrium, int Hoochduytsch Ross muntz/ Wassermuntz in Fransch Menthe Sauvage. Wij moghent int Neerduytsch Roode wilde munte noemen om dat van de
Witte wilde Munte te onderscheyden.' Waarschijnlijk is de naam Rossemunt uit
het Groningse overgenomen van het Duitse Ross Muntz- In het Middelhoogduits
treffen we de naam Rosminte aan en Pritzel und Jessen geven in hun D i e deutschen Volksnamen der Pflanzen Rosmynte op, voorkomend in de 'Niederdeutsche
Herbarius' van 1 4 8 3 . Min of meer verbasterd is de naam Rossement, voor
komende in oostelijk Noord-Brabant en het Zuidhollandse. Men wil Rossemunt
of Rossemint ook verklaren als afkomstig van ros: paard en munt; dus paardemunt of Paardepolei, een naam die we ook als Paarde(n)blei (Hattem) opgete
kend vinden. Nu is Polei eveneens een muntsoort, hetgeen wel blijkt uit de
wetenschappelijke naam: Méntha pulégium, een plant die thans bij ons zeer zeld
zaam geworden is. Het verband met het woord paard zou gezocht moeten worden
in het feit dat paarden afkerig zijn van hooi waarin Watermunt voorkomt.
D e pepermuntachtige geur was reden de plant vroeger te gebruiken om zich
van lastig gedierte te ontdoen of deze althans van het lijf te houden. W e vinden
dit gebruik terug in de naam Vlooienkruid in West-Friesland en het Zuidhol
landse.
Als geneeskruid stond dit geurende kruid ook in de belangstelling. Het is thans
niet meer na te gaan of dit altijd de Watermunt geweest is. W e zullen ons hierin
dan ook niet verdiepen en genoegen nemen met het Duitse gezegde: 'Rheum
[rabarber] und Menthe.7 Sind die besten Medikamente.'

Méntha arvénsis: Akkermunt
Het veelvuldig voorkomen op akkers en vochtige zandgronden (ook op andere
vochtige plaatsen zoals waterkanten) deed de plant de naam Akkermunt ver-

Menyanthes trifoliata:
Waterdrieblad

krijgen. D e Latijnse soortnaam brengt dit tevens tot uitdrukking: arvénsis: akker
bewonend. Hoewel er kenmerkende verschillen tussen deze en de vorige soort
bestaan, zijn ze voor een niet-kenner niet zó opvallend, dat men direct deze
twee soorten als twee afzonderlijke aanziet. Daarom treffen we vaak dezelfde
namen aan als bij de Watermunt.
W e noemen: Kroezemunt, Kruismunt, Kruizemunt, Paardeblei, Wilde balsem
en Wilde munt. Evenals bij de vorige soort heeft zij ook namen als Broenen
Berend, en wel in het graafschap Zutphen. In Zuid-Limburg heeft men eveneens
namen die op de bruinrode kleur van de stengels en jonge bladeren duiden, en
wel Broenheilige of Bruinheïlige: 'vermits het voor de lieflijke reuk op feestdagen
onder de kerk-bestroysels vermengt wierd.'
Ook deze soort stond in de belangstelling als geneeskruid, want het volgende
versje geeft raad :
Bruinheïlig is dien naam niet waard,
Zo zij niet uitdrijft met een vaart
De wormen uit de buik en maag
Die daar aan strekken tot een plaag.

Menyanthes | Menyanthes trifoliata: Waterdrieblad
Ook hier bestaat geen eenstemmigheid omtrent de verklaring van de Latijnse
geslachtsnaam. Men neemt aan dat deze ontleend is aan het Griekse men: maand,
en anthos: bloem, omdat de plant maar een korte bloeiperiode heeft, namelijk
een maand (mei of juni). Of zou het zinspelen op het gebruik ia de Oudheid als
menstruatiebevorderend middel? Volgens C.A.J.A. Oudemans zou het geslacht
Minuanthes moeten heten. Deze naam zou dan zijn samengesteld uit de Griekse
woorden minos: weinig, kort, en anthos: bloem. Deze verklaring duidt dus eveneens op het korte bloeien. Volgens hem is Menyanthes een verbastering van het
aangehaalde Minuanthes. Anderzijds wil men de naam verklaren, als te zijn
ontstaan uit de Griekse woorden menyein: aantonen, en anthos: bloem, en dat
zou dan betrekking hebben op de opvallende mooie bloemen. Een andere lezing

is dat men menyanthes als volgt moet 'vertalen': 'ik wijs of toon door mijn
bloemen moerassige plaatsen aan.' Deze uitleg duidt op de moerasachtige gebie
den waar deze plant haar natuurlijke groeiplaats heeft.
D e groeiplaats aan of in het water en het drietallige blad in aanmerking ne
mend, komt men tot de volksnaam Waterdrieblad. Wat het blad betreft, hier
mede is de wetenschappelijke soortnaam in overeenstemming, want deze is af
komstig van tres: drie, en folia: blad. Daar het blad veel overeenkomst vertoont
met dat van de klaver, spreekt men in Twente en West-Friesland van Water
klaver. Bij Dodonaeus vinden we onder het hoofd Bocxbonen het volgende: 'Van
de nieuwe Cruydtbeschrijvers noement Trifolium palustre, dat is Water Claveren.' Waarmede tevens de bron van deze Nederlandse volksnaam gegeven is.
Dat we de plant niet bij Dioscorides of Plinius, en ook niet bij de middeleeuwse
kruidkundigen die op de Ouden georiënteerd waren, vermeld vinden is niet zo
verwonderlijk. Het Waterdrieblad is namelijk een meer circumpolaire plant en
komt dus niet in het zuiden van Europa voor.
D e naam Boksbonen is te verklaren uit het feit dat de jonge blaadjes op die
van de tuinboon gelijken en dat de alles-etende bok de blaadjes wel eet, in tegen
stelling tot de andere dieren die ze versmaden. Dit niet lusten zal wel komen
door de bittere smaak die de bladeren hebben. Men sprak dan ook eertijds van
Bitterklaver, een naam die thans niet meer voorkomt. Joh. van Beverwij ck
schrijft in 1 6 5 6 : 'Bocxbonen zijn zo genoemt na haer dicke en gelijvige bladeren,
de Boon-bladeren gelijckende behalven dater op elck ende steelken meer drie
bij een en staen, gelijck aan de Claveren, daerom oock, ende om dat sy in, ende
omtrent het Water groeyen, "Waterclaveren" geheeten.'
D e bovenvermelde bittere smaak die behalve in de bladeren ook in de wor
telstok voorkomt, wordt veroorzaakt door een bitterstof Menyanthine geheten.
Men gebruikte deze bladeren en delen van de wortelstok om de koorts te ver
drijven, vandaar de namen Koortskruid en Koortsblad. Van Hall (1857) deelt
mede dat in zijn tijd de plant als huismiddeltje gebruikt werd bij 'tusschenpoozende koorts.'
D e naam Schutbladeren (Zuid-Limburg) is gegeven omdat een aftreksel
laxerend zou werken. In de volksgeneeskunde heeft de plant voor dit doel wei
nig weerklank gevonden. Wel werd het Waterdrieblad voor een hele reeks ziekten
en kwalen aangewend. Z o werden de bladeren als maagthee gebruikt, verder bij
scheurbuik, kanker, spierkrampen, zenuwstoornissen, kiespijn, jicht en reuma, en
vermengd met pepermunt en valeriaan aangewend bij indigestie. In de officiële
geneeskunde vindt de plant nog aanwending, hetgeen we kunnen opmaken uit
het voorkomen in de Nederlandse Farmacopee onder het hoofd Driebladbladeren
of, zoals het officieel heet, F olia Trifolii fibrini.

Myosótis | Myosótis palüstris: Moerasvergeet-mij-nietje
Myosotis is ontstaan uit de Griekse woorden myos: muis, en otis: oortje, naar
de vorm en zachte beharing van de bladeren. Deze algemeen voorkomende soort
van dit geslacht kreeg naar het groeien op en langs moerasachtige plaatsen de

Myosótis palüstris :
Moerasvergeet-mij-nietje

toevoeging moeras. O o k de Latijnse soortnaam palüstris duidt daarop; palüstris:
moerasbewonend. Thans luidt de soortnaam scorpioides.
Vergeet-mij-nietje zonder meer is wel de meest voorkomende naam, en is over
geheel ons land verspreid. O o k andere soorten kregen deze naam, want men
maakte geen onderscheid tussen de botanisch verschillende soorten. Volgens
Grimm is deze naam pas ontstaan in de vijftiende eeuw en luidde toen Vergisse
min nit. D e naam Muizeoor was daarvoor reeds bekend, men sprak dan van
Musekenör. In de Achterhoek sprak men in 1906 nog van Moesoor.
D e blauwe bloempjes werden ook met oogjes vergeleken, waardoor in Gro
ningen de naam Blauwoogjes ontstond. Deze soort wordt als schadelijk voor het
vee beschouwd, vooral voor schapen, en daarom ging men spreken in Overijsel
van Schapengal. D e namen Stijfselbloempjes in het Land van Hulst, en Blauw
stijfseltjes in het Zuidhollandse heeft het plantje hoogstwaarschijnlijk gekregen
omdat de blauwe bloempjes in het waswater gedaan werden om de was een
blauwe tint te geven. D e naam Slootbloempjes, in oostelijk Drente aan de plant
gegeven, duidt op de groeiplaats. O p Zuid-Beveland, spreekt men van Vette
kous, een benaming die voor ons nog een raadsel is.
In allerlei landen vinden we overeenkomstige namen voor dit bij de bevol
king hoog in aanzien staande plantje die betrekking hebben op de naam Vergeetmij-nietje:
Engeland
Forget-me-not
Zweden
Forgaet-mig-ej
Duitsland
Vergissmeinnicht
Noorwegen
Forglemm-mig-ikke
Frankrijk
Ne m'oubliez pas
Denemarken Forget-mig-ej
Het is dan ook niet verwonderlijk dat het plantje met de blauwe bloemen als een
zinnebeeld van trouw gold. Want in de (bloemen-) symboliek is blauw het sym
bool voor trouw, liefde en bestendigheid. Het Vergeet-mij-nietje werd dan ook
veel door dichters en zangers bezongen.
Bij A . de Cock treffen we het volgende versje aan:
't V/as een bloemke met een kopje
Hemelsblauw en groene blad,
Met in 't hart een geluw knopje
Dat, eilaas zijn naam vergat!

Het bovenstaande duidt op een oude legende, die als volgt luidt: Toen de Heer
aan alle bloemen een naam gegeven had, prentten zij die goed in hun geheugen.
Evenwel was er een blauw bloempje met een geel hartje dat zijn naam vergeten
was. Het bloempje vroeg aan andere bloemen hoe hij genoemd was, maar zij
konden hem geen antwoord geven. Hij moest toen wel naar de Heer teruggaan
om hem naar de door Hem gegeven naam te vragen. D e Schepper stak de vinger
op en sprak 'Vergeet-mij-niet.' Beschaamd trok het bloempje zich terug naar de
waterkant om zich tussen gras en andere planten te verbergen en daar staat het
nog heden ten dage.

Rembertus Dodonaeus ( 1 5 1 7 - 1 5 8 5 )

N
Nastürtium | Nastürtium officinale: Witte waterkers
D e naam Nastürtium is afgeleid van de Latijnse woorden nasus: neus, en tortium: kwelling of narigheid, omdat de bladeren bij het stuk wrijven een scherpe,
mosterdachtige geur afgeven, hetgeen aanleiding geeft tot niezen. Anderen willen
de naam afleiden van het Griekse anastrution: middel tot herstel, dat weer af
komstig is van anastuoo: oprichten. D o o r weglating van de a en de wisseling
van de twee letters u en r onstond nastürtium. D e laatste verklaring omdat deze
soort om haar zuiverende eigenschappen bekend stond. Deze soort werd vroeger
veel in de geneeskunde aangewend en kreeg derhalve als soortnaam officinale,
dit wil zeggen, dat de plant in de apotheek gebruikt werd. D e naam Witte water
kers duidt op een plant met witte bloemen die in of aan het water groeit; terwijl
kers is ontstaan uit kres, van het Latijnse woord voor groeien: crescere. Een
en ander vanwege de snelle groei van de Waterkers. Een andere opvatting om
trent de naam kers is, dat men het woord afgeleid wil zien van het Duitse Kresse,
dat ontstaan is uit Kras: spijs, omdat zij als groente of salade gegeten werd.
D e Duitse benaming voor deze soort is Brunnenkresse, naar de groeiplaats
bij Brunnen: bronnen of wellen, althans vochtige plaatsen. Bij Hildegard von
Bingen ontmoeten we haar als Burncrasse of Burnekarse, dus met omzettingen van
de r's. Andere Oudduitse benamingen met deze omzetting zijn Borncrass, Borncresse en Bornkresse. Bij ons schijnen eertijds de namen Brunkersse en Waterkresse in omloop te zijn geweest. Wij vinden deze, echter zonder plaatsaandui
ding, bij Heukels. Verder staat in Den Grooten Herbarius van 1 5 1 4 de plant
vermeld onder Bruinkersse, hetgeen op een verbastering of een foutieve weer
gave zou kunnen wijzen.
D e naam Waterkaas in Zuid-Limburg zal wel ontstaan zijn onder invloed van
het nabije België of Duitsland. W e vinden daar Waterkas voor België, en Brunnekas voor Duitsland. Hierbij valt op te merken dat dit kas een verbastering is van
kers. Met kers of kerse werden vroeger vele scherp smakende kruisbloemigen
aangeduid, bijvoorbeeld Tuinkers (Lepidium sativum) die vroeger ook onder de
Latijnse geslachtsnaam Nastürtium bekend stond.
Voor Zuid-Holland vinden we bij Heukels de naam Waterraket, dus een
raketsoort (Sisymbrium) die bij of in het water groeit. D e verwarring om hier
van raket te spreken is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan het feit dat Dioscorides
onze Witte waterkers Sisymbrion noemde. Op goede gronden neemt men aan dat
dit de verwarring in de hand gewerkt heeft. Naar de bloeitijd, omstreeks Pink
steren, kreeg zij in het Land van Hulst de naam Pinksterbloem. D e Waterkers
heeft in Zuid-Holland de naam Vlet, een naam die we niet hebben kunnen 'ver
klaren' ; en we wachten dus nog op een nadere opheldering.
D e plant werd graag als salade gebruikt. W e weten thans dat het gehalte aan
vitamine C groot is. Reeds heel vroeg werd de plant voor consumptiedoeleinden

gebruikt. In Erfurt was in 1937 nog een grote kwekerij voor dit doel in bedrijf.
Reeds Theophrastus en Plinius vermeldden dat de plant gegeten werd.
Voor geneeskundig gebruik werd zij door de bevolking als middel bij scheur
buik zeer geprezen. P. Hondius in zijn Moufeschans ( 1 6 2 1 ) drukt het zo uit:
Al de kerse diemen heeft!
Die oft lant of 't water geeft!
Is te samen seer gepresen
Om de scheurbuyck te genesen.
Verder werd het kruid aangewend bij graveel, verstopping van de lever en milt,
maar ook als urineafdrijvend middel. Ook werd het gebruikt om sproeten te ver
wijderen: men moest het gekneusde kruid 's nachts op het gezicht leggen en de
volgende morgen het gelaat wassen met een aftreksel van vlierbloemen.
D e Ouden schijnen dit kruid voor iets geheel anders te hebben gebruikt. Zij
bereidden uit de bladeren een soort salade en gebruikten na hun drinkgelagen
dit gerecht om hun kater kwijt te raken; zoals wij het nu doen met een zoute
haring. Men beweerde dat het gebruik van de salade de vochtigheid uit het
lichaam zou trekken en de geest weer helder zou maken. Bij L. Fuchs (1543)
vinden we het volgende: wanneer men iemand wakker wilde maken dan moest
men het sap, vermengd met azijn, in zijn neus druppelen. Wel een zeer omslach
tige manier!

Nüphar | Nüphar lüteüm: Gele plomp
D e juiste oorsprong van de geslachtsnaam Nüphar staat nog niet vast en er blijft
ons niet anders over dan de meningen en veronderstellingen, die het woord willen
verklaren, zonder meer door te geven. Nuphar is waarschijnlijk ontstaan uit
Nymphdéa. Nymphaea is de wetenschappelijke geslachtsnaam van de Witte
waterlelie. Een andere opvatting is dat de naam ontstaan is uit een samentrek
king van Nympharion, het verkleinwoord van Nymphae, ons nimf, een water
godin. D e bladeren en bloemen zijn ten opzichte van de Witte waterlelie inder
daad kleiner. Anderen beweren dat de naam afgeleid is van het Arabische woord
voor deze plant, namelijk Naufar, dat ontstaan is uit Nouphar. Tenslotte nog de
volgende uitlegging. In het Middelnederlands heet de plant, evenals de Witte
waterlelie, nenuphar en dat zou ontstaan zijn uit nilotpala, de Sanskriet naam
voor de blauwe Indische lotus (Nymphaea coerülea). Voorlopig dus puzzels
genoeg.
D e soortnaam luteüm behoeft geen nadere uitleg, wanneer men weet, dat de
plant gele bloemen bezit en luteum de Latijnse naam voor geel is. Vele volksnamen
bevatten de toevoeging 'gele', zoals Gele Plomp, Gele kannetjes, Gele kikkerbloem, Gele maotblommen (maoten zijn landerijen met veel sloten), in Stap
horst, Gele snoekebladen, Gele waterlelie, en Gele waterroos. Giele swanneblom,
in Friesland, duidt op de groeiplaats, waar ook genoemde dieren zich ophouden.
Gele waterlelie en Gele waterroos wijzen op de waardering die men voor deze
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plant had. Namen die op de fles- tot buikvormige vrucht betrekking hebben zijn
er verscheidene. Het was maar wat men er in zag. W e noemen: Gele kannetjes,
Gele waterkruik, Boterkarn, Botertonnetjes, Boterstand, in Zuid-Limburg Flesjes, in Friesland Karntjes, Karntonnetjes, Kruiken, Kreukebladen, en in Groningen Koffiekannen. D e namen verbonden met karn zijn hoogstwaarschijnlijk uit
de kindermond ontsproten, want kinderen gebruikten de buikvormige vrucht bij
hun spelletjes; zij staken er een stokje in en dit geheel was dan voor hen een
karntonnetje. (Zie ook onder Nympbdea.)
In het Zuidhollandse zag men in de vorm van de vrucht een gelijkenis met
zeer jonge biggen en zo kreeg de Gele plomp namen als Keujen en Keutjes bloem,
want jonge varkentjes noemde men keujen. In hetzelfde gebied komen de namen
Varkens en Varkenssnoetjes voor; wanneer men de vruchten even aandachtig
bekijkt, niet onaardig gekozen. Algemeen bekend is de naam plomp, met de
nodige varianten zoals Gele pompelbloem, Pompelbladen, Pomper en Pomperwortel, om er slechts enkele te noemen. Eveneens goed bekend is de Friese naam
Pompeblêden. Men neemt aan dat plomp ontstaan is uit haar vroegmiddeleeuwse
benaming Aplompe. Z o schrijft Jan Yperman (dertiende/veertiende eeuw):
'Nenufor Calimbloem of Aplompen, dat sijn tremeer bloemen ende staen in
watere.' Dit zou een Germaanse samenstelling kunnen zijn van plomp en a, want
a is het oude woord voor water. Dus een waterplant? D e afkomst van de naam
plomp is nog niet duidelijk; men beweert dat deze van Romaanse oorsprong zou
zijn. Of moeten we het zoeken in 'in het water vallen': plompen? Hier dus
plomp te verstaan als het geluid dat ontstaat wanneer men in het water valt. Dus
een klanknabootsende naam: 'Plomp, deer fiel in de sloot,' zegt men op Texel.
Het Nieuw Gronings Woordenboek geeft voor Plomp: plas, moeras en put. Zie
voor dit in het water vallen, veroorzaakt door watergeesten, nader bij de Nympbdea alba, die in het Duits Nixblumen: watergeestbloemen genoemd wordt.
In Silezië spreekt men eveneens van Plompen en Plumpen, dit in navolging
van de Nederlandse benaming. Voor Voorne en Beierland staan opgegeven Grote
dompel, Dompelbladen en Dompels; het is mogelijk dat deze namen iets te maken
hebben met dompelen, het onder doen gaan in het water. Evenals bij de Witte
waterlelie werden de wortelstokken vanwege het hoge looistofgehalte, gebruikt
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bij het leerlooien. D e Gele plomp mocht men niet in huis hebben, want, maakte
men elkaar wijs, dan zou het vee sterven. Waarop men dit baseerde is ons nog
niet duidelijk geworden.

Nymphaéa | Nymphdéa dlba: Witte waterlelie
D e naam Nymphdéa is afkomstig van het Griekse numphaia en afgeleid van
numphè, de Griekse naam voor een watergodin of nimf. Deze naam is dus wel
in overeenstemming met de omgeving waar deze plant haar domein heeft. D e
naam Nymphaéa werd bij Theophrastus voor het eerst aangetroffen.
Het dlba kreeg zij vanwege haar schitterende mooie witte bloemen. Omdat de
lelie als een der mooiste planten hoog in aanzien stond, sprak men bij deze waterplant van Waterlelie, hoewel botanisch gezien er geen onderlinge verwantschap
bestaat met de Lelieachtigen. In Zuid-Holland heet de plant Boterkarn, en in
Woubrugge Karnbloem. Deze namen duiden erop dat de bevolking in de vrucht
de vorm van een karn zag: Een kuip waarin door karnen uit melk boter afgescheiden wordt. Een kinderspelletje was met een stokje in de rijpe vrucht te
stoten, waardoor de gele slijmige zaden, die er als boter uitzien, te voorschijn
komen. (Zie ook onder Nuphar.) Andere namen die op de vorm van de vrucht
duiden zijn: Flesjes, Waterkruiken en Witte waterkruik, Witte kannetjes.
In het Zuidhollandse spreekt men van Keujen, deze naam slaat op de rondachtige vrucht; want een keujen is een klein, mollig varkentje. Namen die op de
groeiplaats attenderen, zijn Waterroos, Witte watertulpen, Waterkruiken en
Waterplomp. In Staphorst heet ze Maotbloemen, hetgeen eveneens op het voorkomen in water duidt, want Maoten zijn landerijen met veel sloten, en dat wijst
dus hier niet op het land maar op de sloten die het land omsluiten. Namen als
Swannebloemen, Kikkerbloemen en Snoekeblom duiden eveneens op het natte
element. D e naam Leekebloemen, een der Friese volksnamen, wijst ook op water,
want een leek is een beekje of watertje. Deze naam leek vinden we nog terug
in enkele plaatsnamen, zoals de Leek in Groningen, Brunstingerleek in Drente
en Oterleek in Noord-Holland. Middelnederlandse namen die in dezelfde richting wijzen zijn: Meerblat en Meerbolle (bolle wijst op de ronde vruchtdoos).
Hier is 'meer' te verstaan in de zin van zoetwaterpias 'ghelijcken dattet meerblat
altoos boven is aan 't vlot' (boven drijft).
D e namen Kol en Kollebloemen, respectievelijk in Zuid- en Noord-Limburg
hebben hier de betekenis van heks, toveres en spook, en waarschijnlijk ook van
alf: natuurgeest. Er bestaat een sage dat deze plant een betoverd meisje is, dat
's nachts als alf op de bladeren danst, waaronder zij zich overdag verborgen
houdt. Een ander sprookje luidde eertijds dat men bij volle maan 's nachts maar
niet naar de plaatsen moest gaan waar deze planten groeiden, want dan dansten
de nimfen en alven op de bladeren. Z e vragen dan de bezoekers om mee te doen
bij hun reidansen. W e e echter diegene die hieraan gevolg geeft en dan de mooie
bloemen benadert, hij wordt onherroepelijk door deze geheimzinnige wezentjes
in het water getrokken en plompt te water.
Hier is plomp dus ontstaan als een geluid- of klanknabootsend woord. Waar-

Nymphaéa alba:
Witte waterlelie
Nymphoides peltata
Watergentiaan

schijnlijk moeten we hier de oorsprong zoeken voor de naam plomp! (Zie ook
bij Nuphar.) Waling Dijkstra vertelt dat in de vorige eeuw men elkaar nog
verhaalde, dat degene die de Waterlelie in de mond houdt en dan omver valt,
het zal besterven. O o k geloofde men dat hij die de plant brak en er mee viel, de
vallende ziekte zou krijgen. Men moet dit in verband zien met het bijgeloof dat
de Waterlelie aan de watergeest toebehoorde en dat men de plant niet eerder
mocht plukken voor men hem daartoe verlof gevraagd zou hebben. Want men
vertelde aan elkaar dat reeds menig kind aan hem ten offer was gevallen toen
het een bloem wilde plukken en plotseling door de opduikende watergeest ge
grepen werd. Het voorovervallen bij het plukken van de moeilijk los te krijgen
bloem zal zeker aanleiding gegeven hebben tot deze verhalen. Daar komt nog bij
dat deze plant in diep water groeit en het verdrinkingsgevaar dus groot is.
Men spreekt in Friesland, oostelijk Drente en Zuid-Holland van Kankerbladen,
en op vele andere plaatsen van Kankerbloem. W e weten niet waarop deze namen
slaan. Worden de waterlelies tegen deze ziekte gebruikt of kreeg men kanker
wanneer men er mee in aanraking kwam? Of was het een verwenste plant omdat
er bij het plukken nog wel eens slachtoffers vielen?
Een naam die op de vorm en grootte van het blad duidt, is die van Panne
koeken; deze behoeft geen nadere toelichting. Betreffende de naam Dokke of
Docke verwijzen we naar het artikel over Tussilago, Klein hoefblad. Weinig
vinden we vermeld omtrent het gebruik in de geneeskunde. D e wortelstok werd
in wijn gekookt en gedronken bij buikloop. Hieraan zal het grote gehalte aan
looistof dat deze plant bevat niet vreemd zijn. Trouwens eertijds werd de wor
telstok ook bij het leerlooien aangewend. D e gedroogde, geraspte wortelstok
werd bij schurft op het hoofd gestrooid. D e gesuikerde bloemen waren zeer goed
bij zware koortsen en galkwalen, beweerde men. Vroeger gold de plant als sym
bool van de kuisheid (vanwege de helder witte bloemen), maar was ook een
middel om deze te bevorderen of in stand te houden, zodat in de middeleeuwen
de monniken en nonnen aangeraden werd de wortelstok en de zaden te eten.
In het waterrijke Friesland, waar deze soort veelvuldig voorkomt, werden zeven
bladeren in de Friese vlag opgenomen, want, zo namen zij aan, slechts onder
dit teken konden zij overwinnen.
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Nymphofdes | Nymphoides peltdta: Water gentiaan
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D e geslachtsnaam Nymphoides wil zeggen, gelijkende (oides) op een nymphaea.
Omdat de bladeren gelijkenis vertonen met die van de Waterlelie. D e bladeren
mogen dan gelijken op die van de Waterlelie, de bloemen, wat de vorm betreft,
allerminst; ook niet in de bloemkleur, want deze is geel. Aan elkaar verwant zijn
zij evenmin, want de Watergentiaan behoort tot de Watergentiaanachtigen, ter
wijl de Waterlelie tot de Waterlelieachtigen behoort. In Frankrijk spreekt men
dan ook van Valse waterlelie of Faux nenuphar.
Het is een plant van de laagvlakte van Midden- en Zuid-Europa en ze komt in
het noorden van dit werelddeel niet voor. D e in Denemarken voorkomende
exemplaren zijn daar indertijd ingevoerd. Het is een zoutmijdende plant, van
daar dat men haar slechts in zoet water aantreft, waar ze wel gedijen wil. In
zilt of brak water zal men tevergeefs naar haar zoeken.
D e overeenkomst in bladvorm deed namen ontstaan als Gele waterlelie,
Kleine gele waterlelie en Kleine gele plompen. Deze laatste naam komen we ook
bij Dodonaeus tegen als Cleyne geele plompen. D e Friese naam Bearzebledden
duidt erop dat de plant in water voorkomt, waarin zich ook baarzen ophouden.
D e voor Grouw (Fr.) genoteerde naam Kleine kannetjes kreeg zij, volgens ons,
ter onderscheiding van Witte kannetjes waarmede daar de Witte waterlelie werd
aangeduid. D e vrucht van deze laatste heeft een kruik- tot kanvormige gedaante.
D e plant werd weinig in de volksgeneeskunst aangewend. D e wetenschappelijke
soortnaam peltata: schildvormig, kreeg de plant omdat de bladsteel het bijna
cirkelvormige blad in het midden ondersteunt.

CVSCVTA

Cuscuta: Warkruid
houtgravure, 1499

O
Oenanthe | Oendnthe aqudtica: Watertorkruid
Oenanthe (spreek uit Eunante) is afgeleid van de Griekse woorden oinos: wijn,
en anthos: bloem, omdat de geur van de bloem bij enkele soorten van dit geslacht
overeenkomt met die van de wijnstok. Bij de familie der Schermbloemigen zijn
de geslachten en hun soorten voor een leek vaak moeilijk van elkaar te onder
scheiden. Men zag in dit geval een plant die in of langs het water groeide, een
wit bloemscherm bezat, en bladeren en zaden had die veel geleken op andere
bekende planten. Z o kreeg deze soort namen als Watervenkel en Wilde venkel,
naar de smaak en geur die aan Venkel deden denken. Trouwens, Venkel (Foenicülum vulgdre) is nauw verwant aan het geslacht Oenanthe. O p de gelijkenis
met het bloemscherm van andere planten duiden namen als Waterkervel en
Waterscheerling.
D e naam Paardevenkel wijst op het gebruik in de veeartsenijkunde, vooral bij
paarden. D e zaden werden aangewend wanneer deze dieren influenza of een
kropgezwel hadden. Dat de naam zou slaan op het gaarne eten van de plant door
paarden valt sterk te betwijfelen.
Vroeger kwam men de naam Philander nog wel eens tegen. Deze benaming
is terug te voeren op de oude wetenschappelijke naam, die luidde Phelldndrium
aqdnticum. Behalve deze komt ze ook voor als Oenanthe phelldndrium. In de
apotheek waren de zaden bekend als Semina Phellandrii of Fructus Phellandrii;
zij werden vaak aangewend als geneesmiddel, bij borstcatarre, of klierziekten en
zwaarmoedigheid. Bij P. Nylandt in zijn D e Nederlandtse Herbarius of Kruidtboeck van 1682 staat ze te boek als Phellandrium. Hij schrijft verder dat de plant
in krachten (dus als geneeskruid) gelijk is aan die van de Watereppe, waaraan
de vroegere volksnaam Eppezaad niet vreemd zal zijn. Bij Dodonaeus staat zij
genoteerd als Derde watereppe.
D e naam Pompen op Walcheren zal wel overgenomen zijn van volksnamen
uit het nabije Vlaamse gebied, want daar komt men namen tegen als Pompekruid, Waterpomp(e) en Pomperluite. Men vergeleek de lange buisvormige tot
pijpachtige stengels met pompbuizen die in het water staan. Het omgekeerde is
ook mogelijk, dus dat de Vlamingen de naam van ons hebben overgenomen,
maar hiertegen pleiten volgens ons het grotere aantal Vlaamse volksnamen.
D e naam Bothol (in de Achterhoek) moet als volgt verklaard worden: omdat
de doorgesneden of door het vee afgevreten holle stengel de gedaante heeft van
een pijpbeen, sprak men van een holbot of Bothol. D e naam Kikkerstoelen in het
Groningse heeft de plant gekregen omdat men meende dat de kikkers gaarne
op de plant zouden zitten. Misschien heeft de een of ander wel eens een kikvors op
de in het water groeiende plant zien zitten en haar toen maar betiteld met Kikkerstoel; ook Kikkerbloemen komt voor. D e zaden werden vroeger, behalve voor
de reeds vermelde kwalen, ook gebruikt bij longziekten, als hoestmiddel en om
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urine af te drijven. Etterende wonden en zweren werden behandeld met een
aftreksel van de plant. Door de kinderen werden de holle stengels gebruikt om er
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toeters of fluitjes van te maken.

Oenothéra | Oenothéra biénnis: Teunisbloem.
Met de naam Oenothèros (spreek uit eunotheros) duidden de Ouden een plant
aan die, met wijn genoten, mensen vrolijk en wilde dieren mak maakte. D e naam
is afgeleid van oinos: wijn, en ther: wild dier. Naar een andere opvatting is de
naam afkomstig van oinos: wijn, naar de wijngeur van de wortel en therao: ik
jaag, dus wijnjaagster. D e naam oinothèros die de Ouden aan een plant gaven
was niet de Oenothéra (Teunisbloem) van deze tijd, maar daarmede bedoelden
zij het Harig Wilgeroosje (Epilóbium hirsütum). Een andere uitleg met oinos
(wijn) en ther (wild dier) wil, dat de wilde dieren de wortels opzochten, vanwege de wijngeur. O o k vindt men vermeld dat de plant, met wijn besprenkeld,
het wildste dier (zoals de ezel) kalmer en tammer zou maken, wanneer men haar
door het voeder mengde. D e Latijnse soortnaam biennis betekent tweejarig,
omdat de plant pas in het tweede jaar bloeit. In het eerste jaar vormt zich de
penwortel en de bladrozet. D e op vele plaatsen voorkomende naam Teunisbloem, ook Sint Teunisbloem komt voor, zal wel ontstaan zijn uit het gewijd
zijn aan de heilige Antonius, een naam die verbasterd werd tot Teunis.
D e namen Onagra en Gele onagra zijn geen echte volksnamen, maar ontstaan
uit de Latijnse naam die G. A . Scopoli ( 1 7 2 3 - 8 8 ) aan het geslacht had gegeven.
D e volledige naam van deze soort luidde bij hem: Onagra biénnis. D e geslachtsnaam werd door Linnaeus veranderd in Oenothéra en de wetenschappelijke
benaming werd toen Oenothéra biennis. Het geslacht Oenothéra en het reeds
eerder aangehaalde Epilóbium behoren beide tot de familie der Teunisbloemachtigen of Onagrdceae. Deze laatste naam is afkomstig en afgeleid van het
Griekse onos agrios: wilde ezel of woudezel, daar vele tot deze familie behorende
soorten lange ezelsoorachtige bladeren bezitten. D e naam Tabaksbloem in ZuidLimburg zal wel slaan op het gebruik van de bladeren als surrogaat voor dit
genotmiddel.
Z o spreekt men van Wederik op Walcheren en op de Veluwezoom, hetgeen kan
wijzen op de verwantschap met het geslacht Epilóbium of Basterdwederik. Maar
of de bevolking dit onderkende kunnen we niet bevestigen.
D e naam Patrijskruid zal wel ontstaan zijn doordat men de bladeren gebruikte om patrijzen bij te voederen. Dat de naam voorkomt in de Duinstreek
hoeft ons in het geheel niet te verwonderen, wanneer men weet dat dit gebied
vroeger veel als jachtterrein gebruikt werd. O o k thans nog worden er door jagers
de fazanten bijgevoederd. Thans volgen enige namen die alle wijzen op hel
slechts een nacht bloeien van de Teunisbloem. Want de sterk geurende, heldergele
bloem gaat omstreeks zes a zeven uur in de namiddag open en verwelkt dan
tegen de volgende ochtend. Hieronder volgen de namen zonder verder commentaar: Nachtbloem, Nachtkeers, Nachtpitjes, Nachtschone, Nachtkaars; verder
nog heliën-van-één-dag en Vier-en-twintig-uursbloemen.

Oenothéra biénnis :
Teunisbloem
Oenanthe aquatica:
Watertorkruid

Het ontplooien van de bloem voltrekt zich binnen een zeer korte tijd. D e
bloemknoppen, eerst nog rechtop staande, krommen zich naar beneden zodra
de bloem zich gaat ontplooien en wel zo dat de opening zijdelings komt te staan.
O p het lichtend geel en de geur komen dan de nachtvlinders af, om zich te goed
te doen aan de nectar. O p deze wijze zorgen nachtvlinders voor de bestuiving.
Wil men het ontplooien zelf bewerkstelligen en meemaken, dan moet men bij
de bloemknoppen die op opengaan staan, de toppen van de kelkblaadjes even
los maken. Binnen enkele sekonden ziet men dan het gehele proces zich voltrek
ken.
Men zal de Teunisbloem tevergeefs in de oude kruidboeken zoeken, want van
oorsprong is het geen inheemse Europese plant. Zij werd in het begin van de
zeventiende eeuw uit Virginia (N.Amerika) als groente naar Europa gebracht.
Volgens Treviranus werd ze in 1 6 1 2 in de botanische tuin te Padna voor het
eerst gekweekt van uit Virginia afkomstige zaden. Het gebruik in de volksgenees
kunst heeft geen betekenis meer. Trouwens vroeger was het gebruik ook mini
maal; alleen de bladeren en de wortel werden nog wel eens aangewend als
bloedzuiverend middel. Deze en andere soorten van dit geslacht hebben grote
bekendheid gekregen omdat prof. dr. Hugo de Vries deze planten gebruikte bij
zijn proeven en studies over de plantenbastaardering en de erfelijkheid bij plan
ten. Naar aanleiding van deze onderzoekingen stelde hij zijn mutatietheorie op.

Onónis | Onónis spinósa: Kattedoorn
Ononis is afkomstig van het Griekse woord onos: ezel, omdat - hoewel er
soorten zijn die gedoomd zijn - deze dieren gaarne de planten aten of er zich
aan wreven als zij last van jeuk hadden. D e plant door Theophrastus en Dios
corides onder ononis beschreven zal wel de soort O. antiquorum geweest zijn.
D e van doorns (spina) voorziene soort heet in ons land Kattedoorn en de
van weinig of geen doorns voorziene Kruipend stalkruid (O. répens). Dit krui
pend (repens) duidt erop dat zij geen opgerichte stengels bezit, in tegenstelling
tot de eerstgenoemde die wel stengels heeft die min of meer opgericht zijn. Beide
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soorten zijn voor een niet-kenner moeilijk van elkaar te onderscheiden. Afgezien
van de bedoorning is de groeiplaats in de regel meer bepalend: Repens in de
duinen en op zandige gronden, en spinosa meer langs de grote rivieren en uiter
waarden. O p andere botanische kenmerken kunnen we uiteraard niet ingaan. Dat
de bevolking geen onderscheid tussen de twee soorten maakte, kunnen we op
maken uit dezelfde volksnamen die deze twee soorten bezitten; een enkele uit
zondering daargelaten.
D e naam Kattedoorn zal wel gegeven zijn vanwege de scherpe doorns die men
vergeleek met de nagels van een kat. Deze naam komt veel voor en is niet aan
een bepaalde streek gebonden. D e naam moet na 1608 zijn ontstaan, want D o 
donaeus noemt deze naam niet in zijn Kruidboek; wel andere namen. Er zijn
nog enkele namen die duidelijk op het doornige duiden, zoals Stekeldoorn, Dis
teldoorn, en Kraaidoorn. Uit de namen Schaapsdoorn en Schapendoorn uit het
Zeeuwse gebied moet men opmaken dat deze dieren de plant niet versmaad
hebben. D e naam Heidoorn zal eveneens geen moeilijkheden oproepen, gezien
de zandige groeiplaats. Dit is wel het geval met Hondsmelk. Kan het in ver
band staan met het bijgeloof dat, wanneer de koeien ervan aten de melk een
andere kleur kreeg en alleen nog goed was om door honden gedronken te wor
den? D e honden stonden toen niet in een al te beste reuk. Men vertelde ook dat
de boter en de kaas gemaakt van deze melk eveneens een niet gewenste kleur
kregen.
Over de naam Ezelskruid, zonder enige nadere plaatsaanduiding, vinden we
bij Dodonaeus het volgende: 'Eenige heeten Eselcruyt, nae den Grieckschen naem
ononis, omdat de Esels heur daer geerne aan wrijven als sij teucksel hebben.'
Voor West-Friesland vinden we vermeld Gedoomd Stalkruid. Deze naam behoeft
voor het eerste deel geen nadere toelichting; anders is het gesteld met Stalkruid.
Men zou menen dat het sloeg op het gebruik, om het in de stal op te hangen,
om het vee tegen kwade invloeden te beschermen. Dit is niet het geval. D e naam
Stalcruyt komen we reeds in 1643 bij L. Fuchs tegen. Het staat namelijk in ver
band met stallen, een Oudnederlands en Oudduits woord voor urineren, omdat
het vee na het eten van de plant, gaat wateren. Het water waarin het kruid ge
kookt was gaf men aan de paarden om het urineren te bevorderen. Een oude
volksnaam luidt Orijnkruid. Dit orijn wil niets anders zeggen dan het later daar
uit ontstane urine. Dit middeltje is reeds zeer oud, want Dioscorides gaf het
reeds aan die mensen, die last hadden met het urineren. Hij zal daarbij bijna
zeker gesteund hebben op Theophrastus die 500 jaar voor hem het kruid reeds
aanbeval voor hetzelfde doel. Het zal wel niet onze Kattedoorn geweest zijn maar
de O. antiquorum, die veel van onze soort weg heeft.
In de Achterhoek spreekt men van Heethekels. Deze naam valt in twee delen
uiteen en wel in heet of heed, dat heideveld beduidt en op de groeiplaats wijst
(vergelijk Heidoorn), en hekel. Dit laatste woord is verwant aan de stekel of
vlaskam die gebruikt wordt bij het bewerken van vlas. Fuchs kent de plant zowel
onder de naam Hekelcruyt als onder Houwheckel (in het Duits Heuhechel), om
dat het hooi aan de doornen (hekels) blijft hangen. Het 'heet' vinden we ook
terug in Hetegaal, zoals zij op Schouwen genoemd wordt. D e oorsprong van het
woord is onbekend. Maar met gale duidde men eertijds een schram aan of een

Ononis arvénsis:
Kruipend stalkruid

vurige plek op de huid; ook wel eens schurft. Dat de doornen schrammen
teweeg konden brengen laat zich begrijpen. Maar met de vurige plekken
en schurft is het anders gesteld. Zag men de plant als de verwekker hiervan aan?
D e thans volgende twee volksnamen duiden op een ander ongemak dat zij veroorzaakte. Indertijd kwam de plant ook veelvuldig voor op zandige akkers, en
door de lange wortels had de boer bij het ploegen en eggen hiervan veel last. D e
ploeg had moeite er doorheen te komen, en daarom noemde men haar Prangwortel, ook wel alleen Prang, van het oude prangen (klemmen of knellen). D e
ossen en ook paarden werden bij deze werkzaamheden sterk gehinderd, zodat
hun taak werd verzwaard. Men sprak dan ook van Osse(n)breker. Dodonaeus
zegt er het volgende van: ' D e Prangwortel is een zeer lang levend gewas:
'twelck niet lichtelyck uitgheroyt en can worden/ ende van niet haest en vergaet:
en wordt daerom van de lantluyden seer ghehaet/ ende noode gesien.'
In Frankrijk sprak men overeenkomstig van Arrête-boeuf, dus die de os tegenhoudt of ophoudt, terwijl men in Engeland spreekt van Stayplough, dus die de
ploeg tot staan brengt. Ook spreekt men er van Harrowrest: die de eg tot rust
doemt. In Duitsland heet zij behalve Ochsenbrech ook Pjlugsperr. Deze namen
spruiten voort uit middeleeuwse Latijnse benamingen die luidden: remora arati:
die de ploeg tegenhoudt en resta bovis: die de os weerstand biedt. Men heeft
dus reeds vroeg de narigheid onderkend, wanneer op een akker te veel van deze
planten groeiden.
D e naam Oortbaak, in het graafschap Zutphen, stoelt op het zeer oude woord
oort of ort, een benaming voor spits, punt of het scherp van een wapen. Hier
dus een haak met scherpe, spitse punt. Is de naam Woertbaak, zonder enige
nadere plaatsaanduiding bij Heukels, een dialectische vorm van Oorthaak of een
verbastering?
D e naam Zandwikke, in Kennemerland aan het Kruipend stalkruid gegeven,
duidt op het zandige duinterrein waar deze soort veel voorkomt, en op de vorm
van de bloemen die veel op die van de Wikke lijkt. Namen die wel heel sterk de
klemtoon leggen op het stekelige karakter van de Kattedoorn zijn Disteldoorn
en Stekeldoorn. Heukels geeft voor de Maasstreek de naam op van Venze. Deze
naam kan volgens ons in verband staan met het woord vens, waarmede een plant
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met stekelige bladeren werd aangeduid. Welke plant dit was hebben we nog
niet kunnen opsporen, maar zeker is dat de Kattedoorn stekels of doornen bezit. Het kruid werd ondanks de last die het op het bouwland veroorzaakte, bij
vele kwalen en ziekten aangewend. W e zullen hierop niet nader ingaan en alleen
vermelden dat de wortel van Prangwortel (Radix Ononides) voorkomt in de
Codex Medicamentorum Neerlandicus en het gebruik is dus niet in het vergeet
boek geraakt. Naar het volksgeloof mag de duivel niet in een zacht bed slapen en
is hij gedwongen zijn bed te vullen met stekelige planten. Vandaar dat in Vlaan
deren de naam Duivelsbedstro aan de plant gegeven werd.

Ornfthopus | Ornithopus perpusillus: Vogelpootje
D e wetenschappelijke geslachtsnaam is gevormd uit de Griekse woorden ornis:
vogel, en pous: poot, dus vogelpoot. Dit omdat de verscheidene, gelede, iets ge
kromde peultjes nagenoeg uit één punt ontspruiten en het geheel vertoont veel
gelijkenis met een vogelpootje.
Gezien de geringe afmetingen van het plantje kreeg het de Latijnse soortnaam
perpusillus: zeer klein. Dit perpusillus is samengesteld uit per: zeer, en pusus:
klein. D e gelijkenis met het pootje van een vogel is de bevolking wel sterk op
gevallen, gezien het feit dat er weinig andere volksnamen ontstaan zijn. Z o vindt
men bij Dodonaeus Vogelvoet. Ook Zangvogelpootje kwam voor, maar is hoogst
waarschijnlijk niet meer in gebruik. Overeenkomstige namen vinden we in het
buitenland, zoals Fogelfot in Zweden.
Men noemde eertijds het plantje ook wel Schorpioenkruid, maar of dit een
echte volksnaam is, betwijfelen we. Deze naam heeft volgens ons zijn ontstaan te
danken aan hetgeen in het 'Cruydtboeck' van Dodonaeus (1644) staat vermeld:
'Dit cruydt wort van Dioscorides voor een sekere, haestighe, ende seer ghereede
baete ghehouden om de steken van de scorpioenen te ghenesen, als men dat op
de ghequetste leden doet.' Dat het geen echte volksnaam is, kunnen we opmaken
uit het feit dat in ons land geen schorpioenen voorkomen. Uit dien hoofde zal de
bevolking dan ook deze naam niet in omloop gebracht hebben. Vroeger gaf men
de paarden en het vee de plant als voedsel. D e nauw verwante Serradelle (O. sativus), de uit Zuid-Europa afkomstige voederplant, wordt bij ons voor dit doel
gekweekt.

Óxalis | Óxalis acetosélla: Witte klaverzuring
Oxalis is afgeleid van de Griekse woorden oxys: zuur, en hali: zout, vanwege de
zurige smaak, die ook iets zoutigs heeft. D e wetenschappelijke soortnaam aceto
sélla duidt eveneens op de zurige smaak en wil zeggen zwak naar azijn of zure
wijn (acetum) smakend. D e Nederlandse benaming attendeert op dezelfde
eigenschap, want zuring heeft eveneens een dergelijke smaak. In de wetenschap
pelijke naam van de Veldzuring (Rümex acetósa) vinden we dit acetum eveneens
terug. D e toevoeging klaver duidt op de vorm van het drietallige blad dat zeer
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Vogelpootje
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Óxalis acetosélla:
Witte klaverzuring

veel gelijkenis vertoont met dat van klaversoorten. Het 'witte' wil wijzen op de
witte of lichtrose bloemblaadjes. In het handschrift van Meester Jan Yperman,
'Cyrurgie' uit omstreeks de dertiende/ veertiende eeuw, lezen w e : 'Acetosa dats
surkele' waarmede hij waarschijnlijk de Klaverzuring heeft bedoeld, want later
schrijft hij, 'Die gebernt es van viere entie ogen geswollen, dien salmen surkele
stoten ende daer op leggen: Coccoxlook.' Deze laatste naam van Koekoekslook
vindt men voor de Klaverzuring ook vermeld in D i e Ortis Sanitatis van 1 5 1 4 .
Oude benamingen die op deze zure smaak betrekking hebben zijn Surckel en
Suyringh.
D e naam Hazenklever in de Overijselse Achterhoek, Hazenklaver in ZuidLimburg, zou op een oud Germaans volksgeloof berusten, dat beweerde dat ge
wonde hazen en reeën dit kruid opzoeken om hun verwondingen daarmee te ge
nezen. Een andere lezing is dat deze dieren het plantje als voedsel gebruiken.
In Duitsland komt de overeenkomstige naam Hasenklee voor. Bij Brunfels (1542)
komt men reeds de naam tegen.
Bij vele planten die vroeg in het jaar bloeien komt men de naam Koekoeks
bloem tegen. Dit staat in verband met het bloeien van de plant op het tijdstip
dat de koekoek bij zijn terugkomst zijn roep doet horen. Vroeger beweerde men
dat de koekoek het kruid zou eten en daaruit zou dan de naam Koekoeksbrood
zijn ontstaan. Andere dergelijke namen zijn Koekoeksklaver (reeds als Coecoecks Claver bij Fuchs), Koekoeksla en Koekoekslook.
Namen als Soere klaver, Zure klaver en Zuurklaver zijn zonder meer begrij
pelijk, maar met Alleluia is het anders gesteld. Deze volksnaam heeft de Klaver
zuring gekregen omdat zij omstreeks Pasen bloeit, wanneer in de R. K. kerk het
'Alleluia' gezongen wordt. Deze naam is wel zeer oud, want we komen hem reeds
in de vroege middeleeuwen tegen. Een dergelijke benaming vindt men eveneens
in Duitsland, Frankrijk en Engeland. Men plukte het omstreeks die tijd, om het
als geneeskruid te zijner tijd te gebruiken. Onder Alleluja was het in de apo
theek bekend, zoals Dodonaeus ons mededeelt. Men wil deze naam ook ver
klaren als een verbastering van Juliola, de volksnaam voor Klaverzuring in Calabrië. Misschien is het omgekeerde waar en is Juliola een verbastering van Alle
luia.
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Het verse of gedroogde kruid werd gebruikt bij scheurbuik en als menstruatiebevorderend middel; als pasta werd het op wonden gelegd om het bloeden te
stelpen. D e hartvormige blaadjes gaven volgens de signatuurleer aanwijzing dat
het gebruikt kon worden bij hartkwalen.
O m zich tegen de werking van liefdesdranken te verweren werd aangeraden
om het sap te drinken. O o k als tovermiddel tegen heksen en giftige dieren kon
het dienst doen. Oudtijds werd het gebruikt om wapens onfeilbaar te maken, men
had dan niets anders te doen dan het wapen met het kruid te bestrijken. Het is
een echte schaduwplant, maar zij reageert toch sterk op het zonlicht. Bij drei
gende regen vouwen de blaadjes zich naar omlaag. Dit omlaag buigen gebeurt
eveneens tegen de avond. In vroeger tijden gebruikten de jagers het kruid als een
soort barometer. Waren de blaadjes uitgespreid, dan bleef het droog, maar was
dit niet het geval dan kon men op ongunstig weer rekenen.

P. A . Matthiolus (i 5 0 1 - 1 5 7 7 )

p

Papaver | Papaver rhoéas: Klaproos
D e naam Papaver komen we reeds bij de Romeinen tegen als benaming voor de
Klaproos. Over de oorsprong van de naam papaver zijn de meningen verdeeld.
D e een beweert dat zij is afgeleid van het Keltische papapap : kinderbrij of kin
derpap, omdat men het sap van de Slaapbol (P. somniferum) of van de Klaproos
aan het eten voor kleine kinderen toevoegde, opdat zij spoedig zouden inslapen.
Ook wil men er de volgende uitleg aan geven. Het is afkomstig van papa : pap
of brij, en verum : echt, waar. Dus de ware pap. Het gebruik om huilende kin
deren een stroopje van het sap te geven, opdat zij in slaap zullen vallen, is waar
schijnlijk nog in gebruik, althans enige decennia geleden was het nog in gebruik.
W e willen hier nog aan toevoegen, dat dit gebruik dodelijke gevolgen kan heb
ben. Een ander meent dat de naam afkomstig is van capio: ik pak aan, ik omvat,
waaruit capaver is ontstaan en tenslotte tot papaver vervormd in de betekenis
van vat of beker, met betrekking tot de vorm van de zaaddoos. Men wil de naam
ook zo verklaren dat deze wellicht afgeleid kan worden van papare : eten, omdat
de zaden gegeten werden. Wij doen dit thans nog in de vorm van maanzaad
broodjes. Dit zijn broodjes die met zaden van de Slaapbol of Maankop bestrooid
werden voor zij de oven ingingen om gebakken te worden. Wel zeer oud moet
dit gebruik geweest zijn, want Plinius schrijft reeds over het bestrooien van het
brood met maanzaad. O o k brood dat op sabbat door de joden wordt gegeten,
wordt nog steeds met deze zaden bestrooid als zinnebeeld van de overvloed van
manna in de woestijn. Hierbij valt op te merken dat de zaden geen slaapverwek
kende stoffen bevatten.
D e soortnaam rhoeas (spreek uit: reuas) is afgeleid van het Griekse woord
rhyas, hetgeen afvallend betekent, op grond van het spoedig afvallen van de
bloemblaadjes, nadat de bloem geplukt is. Bij Dioscorides vinden we een papa
versoort beschreven die snel haar bloemblaadjes afwerpt en door hem rhoeas
genoemd werd. Theophrastus (ca. 3 7 2 - 2 8 7 voor Chr.) heeft eveneens de papaver
onder deze naam in zijn Historia plantarum beschreven en deelt mede dat de
bloemknoppen als dessert gegeten werden. Dat de Ouden de Slaapbol en de Pa
paver goed onderkenden komt bij Plinius tot uiting, die schrijft over een wilde
klaproos, die de Grieken rhoeas noemden. Een andere opvatting omtrent de af
leiding van rhoeas is dat deze naam afkomstig is van rhoia : granaatappel, naar
de rode bloemkleur. D e eerste uitleg is volgens ons de juiste.
D e naam Klaproos heeft zijn oorsprong te danken aan een kinderspelletje, het
geen we bij L. Fuchs (1543) als volgt beschreven vinden: ' D e kinderen hebben
het genuechte met dessen bloemen, went sij legghen de bladeren tusschen haer
handen oft op haer voorhooft, ende sy doen die clappen oft geluyt geuven, ende
daerom so heet dit cruyt Clapper rose.' D e Cock en Teirlinck (omstreeks het
begin van deze eeuw) beschrijven dit 'Klakkerkes maken' als volgt: 'Men vouwt
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een bloemblaadje bolvormig zoodat men een klein beursje bekomt. Dit slaat men
op voorhoofd of handrug. D e samengedrukte lucht doet het kleine zakje met
een knal openspringen.' O o k in andere landen kende men dit spelletje en zo
kreeg de papaver overeenkomstige namen. Andere namen zijn nog Klapper en
Klapperroos, maar deze schijnen in onbruik te zijn geraakt. D e toevoeging van
roos is hier als bloem op te vatten. Men wil de naam Klaproos ook verklaren op
grond van het feit dat de rijpe zaden in de vruchtdoos een klapperend geluid
maken wanneer deze geschud wordt.
In oostelijk Drente spreekt men van Stinkrozen. Deze naam is volgens ons niet
op te vatten als uiting dat deze plant geen aangename geur heeft, maar is meer
te zien als een reactie op het tweede deel van de naam rozen. Men verwacht
van een roos dat zij aangenaam zal geuren en bij de Klaproos of Stinkroos is dit
niet het geval. Hier speelde de rode kleur waarschijnlijk wel de grootste rol. Dit
lastige onkruid tussen het graan heeft men ook nog namen gegeven als Koornroos, Korenbloem en Rode korenbloem. Vanwege de opvallende rode bloemkleur sprak men niet alleen van Klaproos maar van Roos op Zuid-Beveland,
Rose in het Land van Hulst, Rozen op Tholen, Wilde rozen op Walcheren, en
Rosewiet op Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Deze laatste naam te lezen als
Rose-onkruid, want wiet beduidt onkruid. Z o spreekt men van: ' W a stae d'r'n
rozen in te tèrwe,' als men Klaprozen bedoelt.
D e naam Kankerbloem, een veel voorkomende benaming, kreeg de plant omdat oudtijds de bloemblaadjes bij deze ziekte aangewend werden. O o k namen
als Kankerroos en Kankers komen voor.
Bij de benamingen Koornheul, Rode heul en Wilde heul wijst heul op het
melksap dat de plant bevat. Dit heul is, via het Middelnederlandse oele, ontstaan uit het Latijnse oleum, hetgeen sloeg op de uit de plant geperste olie of
heulsap. Volgens E . Paque is hier heul hetzelfde als hol en duidt op de holle
doosvrucht. Deze uitleg gaat ons te ver. W e vermelden het slechts om ook deze
mening te laten horen. Dit is ook het geval met de afleiding via hulp, omdat
het heulsap een algemeen heelmiddel was en dus de helpende hand bood. D e
naam Zere-ogenbloem, in West-Friesland, kreeg zij, niet omdat ze zere ogen zou
genezen, maar om schrik aan te jagen bij de jeugd, opdat de kinderen de korenvelden niet zouden betreden, om de kleurige bloemen te plukken, en dan schade
aan het te velde staande gewas zouden veroorzaken. Men vertelde hun dat zij
zere ogen zouden krijgen wanneer zij Klaprozen plukten.
Voor de namen Spokebloem in het Groningse Westerkwartier, en Spoekeblom
in Friesland, geldt hetzelfde. Z o vertelt Waling Dijkstra dat wie met een
Spokebloem in zijn mond komt te vallen, zal sterven. In Tholen waar de plant
Kankerbloem genoemd wordt, meent men kanker te zullen krijgen wanneer men
de steel in de mond neemt. Bij de naam Kankerroos hebben we vermeld dat ze
ook ter genezing van deze ziekte werd aangewend, maar hier is juist het tegenovergestelde het geval. D e naam Tongerblom, in Friesland, beduidt Donderbloem, want men verhaalde dat bij donder de bloem gaat trillen. In het ZuidLimburgs komt volgens Roukens de naam Donderbloem voor, en in het nabije
Luikse spreekt men van Fleur de tonir, dat eveneens Donderbloem betekent,
maar dan geldt zij wel als een onweerafleidend middel. D e Klaproos werd met

vele andere planten op 1 5 augustus, Maria tenhemelopneming, verwerkt in de
kruidwis of kruidenbundel die dan in de kerk gewijd werd. Brak er onweer uit
dan werden de planten in de haard geworpen om verbrand te worden. Men
meende door deze handeling allerlei onheil te voorkomen.
D e naam Maankop in Twente, Manen in Salland, en Mannekop in het Groningse, is volgens Johan van Beverwijck als volgt te verklaren: 'Man-kop heeft
sijnen naem na de gedaante van het Hooft en zijn bequam voor Hooftpijn.' D e
naam Maankop is meer van toepassing op de Slaapbol, maar enkele papaversoorten kregen ook deze naam, hoewel de zaaddozen veel kleiner zijn en niet zulk
een mooie ronde vorm hebben.
In dezelfde richting duiden de namen Kollebloem op de Veluwezoom en
Kolleblom in Zuid-Limburg, in het Land van Hulst zelfs verbasterd tot Koolbloem. Het woord wil zeggen haarloze schedel en slaat op de vorm van de
zaaddoos. D e Slaapbol, die toch een mooie bolvormige zaaddoos bezit, heeft
thans bij ons geen volksnaam die op een of andere manier met Kol(l)e verbonden is. Wel in Vlaanderen. Bij Dodonaeus treffen we eveneens Collebloemen
aan. Een andere opvatting is dat kol hier behalve kaalkop ook kan beduiden
voorhoofd, omdat men de blaadjes ook tegen het voorhoofd tot 'klappen' kon
brengen. In Duitsland kent men kollen : tegen het voorhoofd slaan. Vergelijk
kol : bles, witte vlek op het voorhoofd van donkerharige paarden. Onvermeld
laten mogen we niet hetgeen Paque mededeelt: 'Te Oplinter (België) onderscheidt
men dry soorten van K o l , zegt M . Vils: Roode kol : Klaproos; Blauwe kol : Korenbloem en Witte kol : Valse kamille. Daar deze dry planten in het graan groeien,
en vooral in het Koorn, zou men kunnen aannemen dat Kolbloem dezelfde betekenis, zo niet denzelfden oorsprong (door verbastering) heeft als Koornbloem.'
W . Roukens vermeldt voor Zuid-Limburg nog de volgende namen die we nog
niet eerder waren tegengekomen en wel van Ink(t)-en-Enkebloom. Deze namen
zijn ontstaan uit het volgende kinderspelletje. D e kinderen persen druppels purpervocht uit de bloemblaadjes en schrijven er mee. Een mooi voorbeeld van een
spontaan ontstane volksnaam. D o o r de opvallende kleur - scharlakenrood - is
zij een lust voor de ogen. Dit heeft vele dichters dan ook geïnspireerd, zoals Pol
de Mont:
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Tusschen de tarwe
ln den zomergloed.
Bloeien de Kollen
Rood gelijk bloed.
Door de betere selectie van het zaaigoed is de Klaproos in de graanvelden min
der algemeen geworden. Het land van oorsprong van dit lastige onkruid moet in
Zuid-Europa of in de Kaukasus gezocht worden. Zij zal indertijd wel met de
voedselgewassen mee naar het noorden gevoerd zijn. D e Ouden kenden vooral de
Slaapbol, en volgens een legende zou deze papaversoort ontstaan zijn uit de tranen
van Venus toen zij Adonis beweende. Reeds Theophrastus kende deze legende.
D e rode bloemblaadjes zijn aan de binnenkant onderaan zwart gevlekt. Dit
'getekend zijn' heeft aanleiding gegeven tot het ontstaan van de volgende legende:
D e Klaproos was zo trots op haar schoonheid dat de Schepper dit verdroot en de
duivel toeliet haar aan te raken. Daar waar deze de bloem betastte ontstonden
zwarte vlekken, die nog steeds zichtbaar zijn. Volgens een oud bijgeloof bloeien
de vuurrode klaprozen vooral op vroegere slachtvelden, omdat zij daar ontstaan
zijn uit het bloed van de gesneuvelden.
Dat de plant in de geneeskunde wordt aangewend, kunnen we opmaken uit
het voorkomen in de Nederlandse Farmacopee en wel onder de benaming Sirupus Papaveris : Papaverstroop, gemaakt van de papavervruchten. Het meest wel
van de Slaapbol. In de volksgeneeskunst gebruikte men de bloemblaadjes bij
keelpijn en hoest. Bekend waren vroeger de klaproos-ulevellen. Minder bekend
is het gebruik om de plant te gebruiken als grafgift bij de Egyptenaren. Men
heeft namelijk bij een mummie van een prinses uit de 2 1 e dynastie ( 1 1 0 0 - 1 0 0 0
voor Chr.) de klaproos aangetroffen.

Paris | Paris quadrifólia: Eenbes
D e naam Paris is afgeleid van het Latijnse par : gelijk. O o k paar, vanwege het
gelijke aantal (vier) van de bladeren, bloemdelen en zaadhokjes. D e plant pro
duceert ook vier maal twee zaden. Dit aantal van vier in plaats van drie, zoals
dit bij Eenzaadlobbigen het geval is, heeft de botanici voor problemen gesteld,
omdat men niet goed wist in welk geslacht de Eenbes ondergebracht moest wor
den. Z o vinden we de plant vermeld als Acónitum salutiferum, later beschreven
als Soldnum quadrifólium baccijerum, totdat de Duitse botanicus Quirinus Rivinus haar onderbracht in een geslacht Paris. Gezien de afwijkende bouw zijn er
plantkundigen die het geslacht in een afzonderlijke familie ondergebracht hebben
en wel die van de Trilliaceae. Een andere uitleg van de geslachtsnaam Paris,
is dat de Homerische Paris, de zoon van de Trojaanse koning Priamos, ermee ver
bonden is. Want men wil in de bes de erisappel of twistappel zien en in de vier
blaadjes de drie godinnen: Pallas Athene, Hera en Aphrodite; en als vierde
Paris. W e vinden bij Heukels, zonder plaatsaanduiding, de naam Twistappel,
Pariskruid en als verbastering hiervan Parijskruid.
D e Latijnse soortnaam wijst op de vier blaadjes: quatuor : vier, en folia : blad,
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terwijl de Nederlandse attendeert op de enkele bes die voortgebracht wordt. Een
dergelijke naam vinden we reeds in 1 3 0 0 als Enbercrut. O o k Vierblad schijnt ge
bruikt te zijn. Bij Dodonaeus in 1644 vinden we het volgende: ' D e bezie wordt
oock uva lupina ghenoemt: het heet oock spinnekop nae de gedaente van de
bezie en de bloem die in dunne hayrachtighe bladerkens verwerret ende ghedoken
is gelijck spinnekoppen in haar webben.' Men nam aan dat de wolf (dat moet
heel lang geleden zijn, want de wolf is in geen eeuwen meer een inlands roofdier)
de bessen zou eten, vandaar de naam Wolfsbes, ook wel Wolfsbezie genoemd.
D e reeds genoemde Latijnse benaming bij Dodonaeus van uva lupina wil het
zelfde zeggen, want uva : druif of bes, en lupina : wolf. Ook schijnt Wolfswortel in omloop te zijn geweest.
D e naam Doolwortel heeft zijn ontstaan te danken aan het feit dat men meende
dat degene die op de plant trapte zijn weg zou kwijtraken of zou gaan dolen.
Het is echter een verbastering van Dolwortel, een naam die we voor NoordOverijsel opgegeven vinden. Deze naam slaat op dol in de betekenis van zinne
loos. Slaan we wederom Dodonaeus op, dan lezen w e : 'Sardus betuyght dat dit
cruydt de krancksinnighe oft ijdelsinnighe ende rasende menschen seer ende behulpelijck is.' In de middeleeuwen was de plant bij de medici bekend onder de
naam Soldnum furiósum, wat in dezelfde richting wijst. D e min of meer giftige
bes werkt namelijk zwak narcotisch.
Bij P. A . Matthiolus ( 1 5 0 1 - 7 7 ) vinden we dat de bes gebruikt werd als amulet
tegen toverij en hekserij. Toen er eertijds veel pest heerste droeg men een bes bij
zich om zich bij voorbaat tegen deze gevreesde ziekte te beschermen. O m zeker
te zijn dat men de bes altijd bij zich had, naaide men haar tussen de kleren. D e
bes moest echter tussen 15 augustus en 18 september geplukt zijn, anders was men
niet zeker van de goede uitwerking.

Parnassia | Parnassia palüstris: Parnassia
Dit geslacht is genoemd naar de berg Parnassus in Griekenland, die gewijd was
aan Apollo, Dionysus en de Muzen. D e als Gramen Parnassi (Gras van de Par-

nassus) door Dioscorides beschreven plant is niet onze Parnassia. Welke plant
hij er wel mee bedoelde is niet bekend. Dat het niet de sierlijke Parnassia met
haar witte bloemen en hartvormige bladeren geweest kan zijn, kunnen we op
maken uit gramen : gras; Dioscorides heeft dus waarschijnlijk een grassoort op
het oog gehad. Dodonaeus geeft in zijn taal een beschrijving van de plant: 'Vijft
oft ses wortelen/ soo dick als eenen vinger/ wit/ sacht oft weeck/ ende seer soet
van smaeck.' Hij wijst er verder op dat dit niet klopt met het in ons land voor
komende Gras van parnaso. Gezien de groeiplaats, vochtige heidevelden, duin
pannen en dergelijke kreeg zij de Latijnse soortnaam palüstris : moerasbewonend.
In West-Friesland, Utrecht, de Duinstreek en op Walcheren heeft de plant de
naam Parnaskruid gekregen. Andere dergelijke namen zijn Gras van Parnas, Gras
van Parnasso, Parnassuskruid. D e naam Steenbloem is duidelijk een vertaling van
de Duitse benaming Steinblume. D e naam Ongansbloem, ook wel Ongóónsblompie geheten, op het schapeneiland Texel aan de plant gegeven, staat in verband
met een schapenziekte, ongans, die ook wel galligheid genoemd wordt. Deze
ziekte is in de regel het gevolg van de leverbotziekte. Z o sprak men daar van
'Dat jaar hééuwe me niet veul ongööns höd.' Velen leden aan het ongans, zo
luidt een bericht van 1868. Dit woord schijnt vroeger veel meer in gebruik te
zijn geweest, want bij E. Wolff en A . Deken vinden w e : 'Een ongans schaap
besmet de kudde.' Men sprak ook van ongansheid der galblaas bij het vee. Een
oude Utrechtse verordening uit de zestiende eeuw luidde: 'Soo en sal nyemandt
eniche soogen, ongansche ofte galachtige vereken vercoopen, versch, gesouten
ofte geroict, dan alleen opte gansmerekt.'
D e Parnassia werd reeds door Tabernaemontanus (1588) als geneesmiddel voor
mensen geprezen bij leverziekten en verstoptheid van de lever. In de apotheek
stond het bekend als Herba et Flores Hepatica albae (hepatica : de lever betref
fende). Dat het kruid een algemene bekendheid genoot als geneeskruid bij lever
kwalen valt ook op te merken uit de Franse, Duitse en Engelse volksnamen, die
respectievelijk luiden: Hepatique blanche, Leberblümchen en White liverwort.
Behalve voor deze ziekten werd de plant ook aangewend bij hartkloppingen,
maagzuur en andere maagklachten; en uitwendig bij ontstoken ogen.

Pastinaca | Pastindca sativa: Pastinaak
D e geslachtsnaam Pastinaca is door Plinius en Columella aan de nauw verwante
Peen (Daucus carota) gegeven en later, in de middeleeuwen voor de Pastinaak
gebruikt. Het woord pastinaca is afgeleid van het Latijnse pastinum : hak of
eenvoudige ploeg, omdat de wortel voor voedseldoeleinden als hakvrucht ver
bouwd werd. Men meent ook dat pastinaca afkomstig is van pastinare : omspit
ten, uitgraven; hier van de wortel. Een andere opvatting is dat het slaat op
pastus : voedsel, naar het gebruik van de eetbare wortel.
D e soortnaam sativa slaat op het gezaaid en verbouwd worden, dus tot voed
sel dienend. Thans wordt de Pastinaak niet meer voor dit doel geteeld, want ze
is door de Peen (Daücus carota) geheel verdrongen. In de achttiende eeuw werd

Vlasleeuwebek (Linaria vulgaris)
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de plant al niet meer als cultuurgewas verbouwd en zij verwilderde meer en
meer. Het gevolg hiervan is dat de plant thans algemeen voorkomt langs wegen
en dijken en op open en bebouwde gronden.
Van oorsprong is het een Zuideuropese soort en zij werd reeds heel vroeg naar
het noorden meegenomen om aldaar verbouwd te worden. In Zwitserland werd
de Pastinaak reeds door de paalbewoners verbouwd. Een dergelijke suikerrijke
en voedzame plant moest wel in aanmerking komen om aangeplant te worden.
Een Duitse volksnaam luidt Zuckerwurzel, hetgeen een nadere uitleg overbodig
maakt. Jacob Cats kende de plant eveneens en dichtte:
Veracht geen cykorey, veracht geen pastinaken,
Si) konnen voor u volck bequame spijse maken.
W e zoeken dan ook niet tevergeefs naar de plant in de Capitulare de villis.
Deze Capitulare de villis was een verordening van Lodewijk de Vrome uit 795,
om bepaalde planten en bomen op zijn landgoederen aan te planten, hetzij als
voedselplant, hetzij als geneeskruid. D e Pastinaak komt daarin voor onder:
Pastinacas. Opvallend is dat er vlak onder staat vermeld cavitus : peen. Hieruit
moeten we opmaken dat reeds vroeg beide soorten verbouwd werden. Een o p vatting dat het twee namen zouden zijn voor een en dezelfde plant lijkt ons niet
steekhoudend, omdat de bloemkleuren te sterk verschillen; bij de Pastinaak is
die geel en bij de Peen wit.
Een dergelijke, vroeger tot voedsel dienende plant heeft uiteraard al naar de
streek een dialectische vorm of verbastering gekregen. D e meest voorkomende
namen zijn Pinksternakel (heeft niets met Pinksteren te maken), Paternakel, Pastemaken, Pïnksternak, Pastinakel, Wilde pastinake en Moespastinake.
Daar de penwortel veel gelijkenis vertoont met die van de peen ontstonden
namen als Dolle pee, Witte peen en Witte wortel. Dit witte in tegenstelling tot
de rode penwortel van de Peen. Bij Heukels vinden we zonder nadere aanduiding de namen More(n) en Tamme moren; deze zullen hun oorsprong wel hebben gehad in hetgeen we in 'Den grooten Herbarius met als sijn figueren D i e
Ortis sanitatis ghenaemt van 1 5 1 4 ' vinden. Daar komt zij voor als Moeren en
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Tamme moeren. Bij L. Fuchs (1543) staat ze als Morkens geboekstaafd. Deze
namen zijn afkomstig van de Oudduitse woorden Moraha en Morha waarmede
men in eerste instantie wel de peen zal hebben bedoeld. D e huidige Duitse naam
voor deze laatste is Möhre. D e reeds genoemde volksnaam Dolle pee op Over
flakkee heeft niets te maken met dol in de betekenis van gek of duizelig worden
na het eten van de wortel, maar is te verstaan als tegenstelling tot tam of ge
kweekt, dus wild en oneetbaar. Deze naam moet dus wel ontstaan zijn nadat de
Pastinaak niet meer als voedsel gekweekt werd.

Pedicularis | Pediculdris palustris: Moeraskartelblad
Pedicularis is afkomstig van het Latijnse woord pediculus : luis, omdat men
meende dat het vee dat de plant at, al of niet gedroogd, dit ongedierte zou krij
gen. Volgens anderen (juister) om luizen te doden. Van de tot poeder gewreven
gedroogde of verse plant maakte men een aftreksel en behandelde daarmee het
vee. Z o komen we dan ook namen tegen als Luiskruid, Luizenkruid en Luiskrud.
Deze soort prefereert vochtige terreinen, zoals vochtige weiden en heiden, en
laagveenmoerassen; zij kreeg daarom de wetenschappelijke soortnaam palustris:
moerasbewonend, hetgeen ook in de Nederlandse soortnaam tot uiting komt.
Dodonaeus (1608) schrijft: 'Wij noemen dit oncruydt in onze tael ghemeynlijck
Roode Ratelen: in Hooch Duytsch heetet Braun Rodel: anders Leusskraut/ en
Braun Leusskraut/ in Griecx Phthirion, op 't Latijnsch Pedicularis: Maer het is
alsoo wel bekent met den naem Fistuldria.' En bij de alinea Aert, Cracht ende
Werckinge: 'Men gelooft dat deze Roode Ratelen oft Fistularia seer nut is ende
bequaem om de fistelen/ dat is de loopende gaten ende hole zeeren te genezen.'
Hiermede is tevens verklaard waarom in het graafschap Zutphen en op de NoordVeluwe de naam Pistelkruid voorkomt.
Voor Zuid-Holland staat de naam Honger genoteerd. Men wil dit zo verkla
ren: Omdat het vee de plant niet lust, komt het op vochtige weiden niet aan zijn
trekken, hetgeen ondervoeding teweegbrengt. D e namen IJzerbloem in het Sallandse, en Hardijser in het Zuidhollandse gebied zouden slaan op het feit dat
bij oudere planten de stengels zo hard zijn, dat dit moeilijkheden oplevert bij
het maaien. D e naam Brune ratel in Drente kreeg de plant omdat de rijpe zaden
in de droge zaaddoos een zacht ratelend geluid maken bij het schudden. D e naam
Brune slaat op de purperachtige kleur van de bloem, vooral in droge toestand.
Wat betreft de namen Rode horde in het Utrechtse, en Rode horte in Salland
verwijzen we, wat horde of horte aangaat, naar de artikelen over Melampyrum en
Rhindnthus.

Petasites j Petasites hybridus: Groot

hoefblad

D e naam Petasites kreeg de plant van Dioscorides; hij leidde deze benaming af
van petasos, dat is een breedgerande hoed, waarmede hij de grote bladeren ver
geleek. D e naam Groot hoefblad kreeg deze soort omdat men de forse bladeren
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Moeraskartelblad
Petasites hybridus:
Groot hoefblad

vergeleek met die van het Klein hoefblad (Tussildgo farfara), die in vorm veel
overeenkomst vertonen. D e bloemen echter verschillen wel zeer van elkaar, in
vorm en kleur. Naar de hoefvormige bladeren ontstond de naam Hoefblad.
In Zuid-Limburg spreekt men zonder meer van Hoefblad. Heukels geeft nog
op Waterhoef blad, hetgeen duidt op de groeiplaats langs waterkanten en dijken.
Men vindt het Groot hoefblad thans ook veel langs vijvers, omdat het een de
coratieve plant is. D e naam Bastaardhoefblad is een vertaling van de Latijnse
soortnaam hybridus : bastaard. Hoe kwam de plant aan deze wetenschappelijke
soortnaam? Dit is het geval: het Groot hoefblad heeft planten met alleen man
lijke of alleen vrouwelijke bloemen. Aangezien deze bloemen in bouw van elkaar
afwijken, kwam Linnaeus ertoe twee soorten op te stellen. Hij gaf de manlijke
plant de wetenschappelijke naam Tussildgo petasites en de vrouwelijke noemde
hij Tussildgo hybrida; want hij veronderstelde dat dit een bastaard was. D e in
ons land voorkomende planten zijn in de regel vrouwelijke exemplaren.
Dat de bladeren vooral door kinderen als zonwerend op het hoofd gedragen
werden, kunnen we opmaken uit de naam Grote hoetfesblaar in Zuid-Limburg.
Dioscorides vergeleek ze, zoals vermeld, reeds met een breedgerande hoed. W e
menen dat dit de verklaring van deze volksnaam is. Men kan misschien nog den
ken aan een verbastering van Groot hoefblad. In dezelfde streek heet namelijk
het Klein hoefblad, Klein hoetfesblaar. D e grote bladeren (de grootste van onze
wilde flora) geven beschutting aan vele dieren, al of niet tegen de zon. D e pad
den zijn dieren die zich graag op beschaduwde en vochtige plekken ophouden,
en zo ook onder de bladeren van deze plant. Vandaar kreeg zij van de bevolking
de naam Paddebladen. D e naam Stinkblad, in het Groningse, slaat op de onaan
gename geur van de plant, ook van de wortelstok.
Namen die men niet meer verneemt zijn: Pestblad, Pestilentiekruid, Pestilentie
wortel, Pestkruid en Pestwortel. Deze namen duiden op het gebruik dat van deze
plant gemaakt werd bij het bestrijden van deze gevreesde ziekte in vroeger eeu
wen. Daar de ziekte sinds enige eeuwen in ons land niet meer voorkomt,
verdwenen ook langzamerhand de hierboven genoemde namen. Z o schrijft
P. A . Matthiolus (1563) dat hem uit ervaring is gebleken dat de verpulverde wor
tel, met goede wijn ingenomen, bij pest uitstekende resultaten oplevert. Daar
pest in geheel Europa voorkwam vinden we ook elders benamingen die op deze
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ziekte gericht zijn. Men wil deze namen verklaren als volksetymologisch ont
staan uit de Latijnse naam petasites. Het is ook goed mogelijk, dat, nadat de
volksnaam in gebruik gekomen was, men dit als een aanwijzing ging zien om de
pest te bestrijden. Want een plant met een dergelijke naam moest wel goed zijn
tegen deze ziekte.
D e naam Klasseblaren, voor Zwolle genoteerd, is een verbastering van Klissebladeren. Aangezien beide soorten, het Groot boefblad en de Klis, grote, grove
bladeren bezitten, heeft men geen scherp onderscheid gemaakt tussen deze twee
soorten. Z o treft men voor het Groot hoefblad ook de naam Dokkebladen aan;
oudtijds Docke-bladeren. Met dit dokke of docke duidde men vroeger ook vele
planten aan die grote bladeren bezitten, zoals Klis, Klein hoefblad, Gele plomp,
Witte waterlelie en Waterzuring. Men wil dit dokke verklaren uit het feit dat de
planten in of bij dokken of wateren groeien, maar dit gaat niet op voor de Klis
en het Groot en Klein hoefblad. E. Paque schrijft: 'Sommigen willen dokkeblad
afleiden van het werkwoord duiken. D e bloem zeggen zij, gaat boven 't water
open en de zaadbol duikt onder 't water om te rijpen.' Dit gaat wel op voor de
Waterlelie en de Gele plomp, maar niet bij de andere genoemde soorten. Het is
zeer goed mogelijk dat in eerste instantie met deze naam waterplanten werden
aangeduid met grote bladeren en later het dokke een naam werd voor andere
planten met grote bladeren, terwijl men niet meer aan de oorsprong gedacht
heeft (zie verder het artikel over Tussilago).
In de Capitulare de villis van 795 komen we de naam Parduna tegen; het is
niet uitgesloten dat hiermede het Groot hoefblad bedoeld werd. Men beweert
ook dat het niet het Groot hoefblad geweest is, maar de reeds gememoreerde
Klis. Omdat in deze verordening alleen planten opgenomen zijn die tot voedsel
konden dienen of als geneeskruid konden worden aangewend, is het waarschijn
lijker dat hiermede het Groot hoefblad bedoeld is. Bij Hildegard von Bingen
(ca. 1 1 5 0 ) luidt de naam: Hufblatta major, hetgeen wil zeggen Groot hoefblad.
Vooral de wortel werd veel aangewend bij allerlei ziekten. Z o vinden we in de
achttiende eeuw de wortel van de plant aangeprezen als urineafdrijvend middel,
verder bij koorts en om de maandstonden te bevorderen. In de veeartsenijkunde
werd eertijds de wortel gebruikt bij paarden die aan ingewandswormen leden,
maar ook ter bestrijding van schapeschurft.

Peucédanum [ Peucédanum palustre: Melkeppe
D e naam Peucédanum is afkomstig van het Griekse woord peukedanon, een
plantenaam bij Dioscorides, waarmee hij naar men aanneemt de Varkenskervel
(Peucédanum officinale) aanduidde. Het Griekse peukedanon wil zeggen kleine
den, van peuke : den, en danos : klein; en slaat dan op de uiterste bladslippen
van de varkenskervel, die op de naalden van deze pijnboom lijken. Het kan ook
zijn dat hij met peukedanon doelde op het sap van de plant dat hij als genees
middel gebruikte en dat hem herinnerde aan het hars dat uit de den vloeit. An
deren beweren dat peukedanos (klemtoonverlegging) is: bitter, scherp, en dat
slaat op de scherpe reuk en smaak van de plant.

Peucédanum palustre:
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Naar het voorkomen op vochtige plaatsen, zoals moerassen en sloten kreeg de
Melkeppe de Latijnse soortnaam palustre : moerasbewonend. D e naam Melkeppe
heeft betrekking op het witte melksap dat de stevige stengels bevatten, en omdat
zij in haar geheel op een eppe : peterselie lijkt. Andere Nederlandse namen zijn
Wilde peterselie en Seliekruid. Dodonaeus noemt de plant zowel Watereppe naar
de groeiplaats, als Wilde eppe naar het niet gekweekt worden, zoals dit met
peterselie wél geschiedt. Men gebruikte vroeger de wortel bij vallende ziekte.

Pinguicula | Pinguicula vulgaris: Vetblad
Pinguicula is het verkleinwoord van het Latijnse pinguis: vet, naar de vettig
aanvoelende en uitziende bladeren. D e soortnaam vulgaris (: gewoon, algemeen
voorkomend) zouden we thans de plant niet meer geven. Vroeger kwam ze veel
op haar natuurlijke groeiplaatsen v o o r : vochtige heidevelden en blauw-graslanden. Maar deze gronden werden in de loop der tijden steeds meer in cultuur
gebracht; hiermede verdwijnt tevens langzamerhand weer een interessante plant
uit onze inlandse flora.
D e naam Vetblad behoeft geen nadere verklaring, dunkt ons. Behalve deze
naam komt in het Utrechtse Vetkruid voor. Andere namen die op het 'vettige'
duiden zijn Boterwortel, Butterwortel, Heide vetblad, Helvet; dit is eveneens
het geval met Smeerblad in noordelijk Overijsel. D e ovale tot eironde, min of
meer dikke bladeren (vroeger ook Dikblad geheten) zijn met een lichtgele kle
verige substantie bedekt die veel op boter lijkt. Vandaar de namen Boterwortel
en Butterwortel, die we bij Heukels aantreffen!
In Twente sprak men van Vliegenvangert)e, hetgeen op het volgende slaat:
omdat de arme grond waarop het Vetblad groeit weinig stikstof bevat, moet hij
op een of andere manier deze stof ter instandhouding weten te bemachtigen.
Wanneer nu een klein insekt op het kleverige blad neerstrijkt wordt het alsof het
op vliegenpapier terechtgekomen is 'gevangen'. D e op het oppervlak van het
blad in menigten voorkomende kliertjes scheiden dan verterende sappen af die
het mogelijk maken, dat de bladeren deze substantie in zich kunnen opnemen.
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D e naam Kleverig viooltje, kreeg zij vanwege de blauwviolette bloemkleur en
de kleverige bladeren. Andere namen zijn Kievitsvet en Bergsanikel; dit zijn niets
anders dan vertalingen van de Duitse volksnamen Kiebitzfett en Bergsanickel.
In de volksgeneeskunst heeft het Vetblad geen grote rol gespeeld. Het werd aangeraden als purgeermiddel, verder bij hoesten en verkoudheid. Uitwendig werden de bladeren wel gebruikt om wonden te helen.
Een oud gebruik was de bladeren aan koeien te geven, omdat men meende dat
deze dan 'tochtig' zouden worden. Anderzijds beweerde men dat de schapen
wanneer deze de bladeren zouden eten leverbotziekte zouden krijgen. Daar schapen nogal eens lijden aan deze ziekte gaf men het Vetblad de schuld. Thans
weet men dat de leverbotziekte een heel andere oorzaak heeft.

Plantago | Plantdgo major: Grote

weegbree

D e geslachtsnaam Plantago is afgeleid van het Latijnse planta pedis : voetzool,
omdat men het plat tegen de bodem liggende blad met een voetzool vergeleek.
Dit sloeg vooral op de Grote weegbree (major : groot) die met haar brede bladeren algemeen langs wegen voorkomt. Deze soort werd de naamgever voor het
gehele geslacht Weegbree, ook voor soorten met smallere bladeren. In 't Oudengels v/as de naam wegbraede. Andere namen die op het voorkomen langs
•wegen duiden zijn: Weegbladeren in Groningen, Wegeblaren in Zeeuws-Vlaanderen, Wegbree in Zuid-Limburg, Wegebladen op zeer veel plaatsen, met natuurlijk de nodige dialectische vormen. Verder spreekt men in het Gelderse van Treewegen, en in Zuid-Limburg van Wegtree, dus waar het langs de wegen met
voeten betreden wordt. Het versje van Rückert duidt hier duidelijk o p :
leb armes Kraut am Weg,
leb steh hier ungebeten,
Muss auf micb lassen treten,
Wer Lust hat, flink und trdg.
O p Terschelling spreekt men van Weverbladen en in Friesland van Weversbladen
en Weversblèd, hetgeen verbasteringen moeten zijn van Wegeblad. D e naam
Betenblad (Achterhoek) duidt volgens ons op de gelijkenis van het blad met dat
van de beet of biet. Het heeft niets te maken met het gebruik in de volksgeneeskunst het uitgeperste sap aan te wenden ter genezing van beten van slangen of
dolle honden.
Voor de Veluwezoom staat de eigenaardige naam Schocoladeplant genoteerd.
Deze naam heeft zij te danken aan de naar chocolade geurende bloemen. In
Duitsland aten, vanwege de smaak, de kinderen de bloeiaren als lekkernij. W e
hebben tot nu toe dit kindergenoegen voor ons land nog niet kunnen vaststellen.
Gezien de opgave bij Heukels in 1907, was deze naam toen nog in omloop en het
is niet uitgesloten dat de kinderen het eveneens bij ons als een snoepje beschouwden. Deze geur kan men het beste waarnemen bij de Ruige Weegbree (P. média).
D e naam Geneesblad in Groningen duidt op het helende karakter van de
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bladeren, vooral bij verwondingen. In het Groningse Westerkwartier spreekt
men van Hondemiesbladen, omdat men de bladeren gebruikte om ontstoken
vingers (hondemies geheten) te genezen. Men deed dit door de bladeren op de
ontstoken plekken te leggen. Z o deelt A . Gorter, in ' D e Levende Natuur' van
juli 1936, het volgende mede: ' D e "Wegebladen" worden door de Chinese zee
lieden veel gebruikt voor de wondbehandeling. Hiertoe wordt eerst de "ruwe
kant" (onderkant) op de wonden gelegd totdat ze geheeld zijn en later de "gladde
kant" (bovenkant) voor snelle genezing. D e planten die overal op de haventer
reinen van de gehele wereld groeien, worden in Amsterdam door de Chinezen
veel gezocht en in water bewaard.'
' D e naam Kankerbloem in Waterland, kreeg de Grote weegbree omdat men
meende dat zij gebruikt kon worden ter genezing van deze gevreesde ziekte.'
Deze opvatting tekende dr. C. Bakker (1928) zelf op uit de mond van de bevol
king ter plaatse. Een andere naam voor die streek, en het verdere gebied boven
het Noordzeekanaal, is die van Wijkerblad. Men gebruikte daar de bladeren
niet alleen om wonden te behandelen, maar ook om kraambenen te genezen. H o e
nu de naam Wijkerblad te verklaren? Stond het met de arts Joh. van Beverwijck
in verband? Deze bekende dokter uit de zeventiende eeuw schreef in 1651 in
zijn 'Lof der Heelkonste': 'Het sap van Weegh-bre, gelijk Galenus schrijft is seer
bequam tot alle bloetstorting die uyt door-eten der aderen veroorsaeckt wordt.'
Hij was een arts die door zijn geschriften grote bekendheid genoot. Daar komt
bij dat de plaats Beverwijk bij de bevolking bekend staat als 'de Wijk'. Ging
men toen maar gemakshalve spreken van Wijkerblad?
Daar de bladeren veel als konijnevoer gebezigd werden en worden, ontstonden
namen als Knienebladen in Friesland, en Konijnebladen op de oostelijke Veluwezoom en in Noord-Overijsel. Daartegenover staat de naam Waterblad in Kennemer- en Waterland. Het heette, dat, wanneer men deze dieren met de bladeren
voerde, zij 'het water' zouden krijgen. In Waterland heet de plant ook Lepelblad
naar de eivormige, duidelijk gesteelde bladeren die iets weghebben van een
ouderwetse lepel. Op Walcheren spreekt men van Ribbeblad, vanwege de parallel
lopende dikke vaatbundels over de lengte van het blad, die op ribben of ribbels
lijken. Wanneer men het blad doorbreekt ziet men duidelijk de uitspringende ner-
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ven of vaatbundels. Het was vroeger (en ook nu nog?) een kinderspelletje om elke
nerf die goed waarneembaar te voorschijn kwam als orakel te beschouwen, om te
weten te komen hoe lang men zou leven. Elke uitspringende vaatbundel gold
voor tien jaren. Een ander spelletje was op hetzelfde doorbreken van het blad
gebaseerd, maar dan wees het aantal uitstekende nerven aan hoeveel maal men
gelogen had. De huwbare meisjes zagen aan het aantal hoeveel kinderen zij hun
toekomstige echtgenoot zouden schenken.
Deze op 'zenuwen' gelijkende nerven (het zijn er zeven) deden bij de Romeinen
de naam ontstaan van herba nervalis : zenuwkruid. Omdat het blad, zoals ge
zegd, zeven van dergelijke 'zenuwen' had, sprak men ook van septem nerva :
zeven-nervige. Bij de Grieken had zij de naam heptapleuros, hetgeen ongeveer
hetzelfde beduidt (pleuron : rib). Volgens de signatuurleer was deze hoedanig
heid een teken dat de bladeren bij zenuwziekten te gebruiken waren.
D e naam Roggebroodjes, voor Texel genoteerd, zal wel een door kinderen
gegeven benaming zijn, want de in een aar geplaatste bloemen en vruchten wer
den door hen als zodanig beschouwd en gegeten. D e donkere kleur van de aar
zal hierbij tevens een rol gespeeld hebben.
Planten die veel op elkaar lijken werden wel eens door het volk onderscheiden
met de toevoegsels mannetje of wijfje. W e denken aan Mannetjesvaren en Wijfjes
varen. Z o ook bij Weegbteesoorten. D e Grote weegbree heet in de omgeving van
Leiden Vrouwtjesplantein, en de Smalle weegbree (P. lanceolata) in dezelfde
streek Mannetjesplantein. Dit plantein is een 'verbastering' van de Franse volks
naam voor weegbree, namelijk Plantain. D e rattestaartvormige bloeiaar deed in
Friesland de naam Rottestirt ontstaan, terwijl men in Waterland sprak van Molstaart. D e Indianen van Noord-Amerika noemden de Weegbree: 'de voetstappen
van de bleekgezichten,' omdat overal waar de blanken zich vestigden, de plant
niet lang op zich liet wachten. D e Grote weegbree is namelijk door de Euro
peanen onopzettelijk over de gehele wereld verspreid. Dit ging gemakkelijk want
de kleverige - vooral de vochtig geworden - zaden bleven overal aan hangen.
Dat een dergelijke, algemeen voorkomende plant, vooral in de nabijheid van
behuizingen, in de volksgeneeskunst een rol gespeeld heeft is niet verwonderlijk.
D e bladeren werden voor allerlei geneeskundige doeleinden gebruikt. Z o werden
gekneusde bladeren aangewend bij verzweringen, en de in melk getrokken zaden
werden gebruikt bij buikloop. D e geschraapte wortel werd aanbevolen bij tand
pijn. Volgens Hildegard von Bingen (ca. 1 1 5 0 ) werd de wortel ook gebezigd bij
bewusteloosheid. Dat het algemeen bekend stond als een uitstekend geneeskruid
blijkt ook nog uit hetgeen Dodonaeus ons mededeelt: ' D e Weegbree was bij de
ouden soo seer gesocht ende gepresen/ dat Themison den ouden Medicijn daer
een gantsch boec af gemaect heeft/ als den eersten ervinder van de groote ende
wonderbaerlijke crachten van dit gewas/ gelijck Plinius in het achtste capittel van
sijn 25 boeck betuygt.'
D e vruchtjes werden als vogelvoer veel gebruikt, hetgeen in Engeland aanlei
ding gaf de plant namen als Bird's meat, Bird seed en Canary seed te geven. Er
bestaat een sage waarin verhaald wordt dat de Weegbree uit de voetstappen van
de mens ontstaan is. Doch ook vertelde men elkaar, dat waar geen mensen de
grond hebben betreden geen Weegbree zal ontstaan.

Polygónatum odoratum:
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D e naam Polygónatum komt van de Griekse woorden polys : veel, en gony :
knie of knoop, vanwege de vele geledingen waaruit de wortelstok bestaat, en de
knievormige verdikkingen daarop. Daar de bloemen een aangename geur hebben,
kreeg deze soort de naam odoratum : welriekend. In de littekens die de afge
storven stengels op de wortelstok achterlieten zag men de afdrukken van een
zegelring en wel die van koning Salomo. D e Middellatijnse benaming was daarop
reeds gebaseerd en luidde Sigillum salomonis. Deze benaming heeft in andere
landen ook weerklank gevonden en men spreekt in Frankrijk van Sceau de Salomon, Solomon's seal in Engeland en Salomonssiegel in Duitsland. Kort en krach
tig heet zij in de Overijselse Achterhoek Zegeltjes. Hiermede bedoelt men meer
het in die streken voorkomend Veelbloemig salomonszegel (P. multiflórum). Voor
een niet-kenner vallen de verschillen tussen de twee soorten bijna niet op. D e
eerste soort heeft twee bloemen in de bladoksels en de andere soort heeft, zoals
de naam reeds aangeeft, meerdere bloemen (multiflórum), namelijk drie tot vijf.
In de volksnamen zien we dan ook geen onderscheid.
Vanwege de slangvormige gedaante van de wortelstok kreeg de plant in
oostelijk Drente de naam Adderkruid. D e witte wortelstok deed de naam Witte
wortel ontstaan; een naam die hoogstwaarschijnlijk door L. Fuchs (1543) inge
voerd werd en zuiver een vertaling is van de Duitse volksnaam Weisswurz; een
oude benaming, want reeds in de vroege middeleeuwen sprak men van Weyswurz- Behalve van Witte wortel sprak men ook van Witwortel; namen die vol
gens ons niet meer voorkomen.
O p het eerste gezicht doet de naam Mot-met-biggen, in Drente aan het Salo
monszegel gegeven, enigszins vreemd aan, maar bekijkt men de bloeiende plant
nader dan is deze benaming alleraardigst. D e bloempjes staan in een rij langs
de stengel gerangschikt, als ware het een zeug (mot) met biggen. Een echte volks
naam, geen vertaalde of gezochte naam. Dit is eveneens het geval met het voor
het graafschap Zutphen genoteerde Jacobsladdertje. Bekijkt men de plant even
aandachtig en let men dan op de rangschikking van de bladeren dan is ook deze
naam goed gekozen. In de vroegere apotheken stond zij genoteerd als Scala
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Coeli : hemelladdertje, ook wel onder Radix Sigilli Salomonis : wortel van het
Salomonszegel. Het gebruik voor medische doeleinden is zeer oud, reeds Dioscorides gebruikte de wortelstok om wonden te helen. Hij raadde aan de verse
wortelstok fijn te wrijven en het papje daarvan op de wond te leggen. Later
gebruikte men het ook als bloedreinigend middel en om de urine af te drijven.
Omdat de indruksels die de afgestorven stengels op de wortelstok achterlaten aan
eksterogen doen denken, was dit bij het volk een aanwijzing dat men met de
wortelstok deze lastige verharding van de opperhuid aan de voeten kon genezen.
O m dit euvel te bestrijden moest men de voeten met een aftreksel daarvan in
wrijven. Met de fijn gewreven wortelstok kon men ook sproeten verwijderen,
aldus vertelde men.
Dodonaeus weet nog het volgende te verhalen: ' D e selve wortel verdrijft allerleye smetten, sproeten ende blauwe placken van butsinghen. Een water getrocken
uyt dese wortel wordt seer veel ghebruyckt door de italiaansche vrouwen om het
aensicht daer mede reyn ende gaef ofte glat te maken ende is een van de beste
blancketsels.' Daar indertijd Dodonaeus een veel geraadpleegde schrijver was,
zal het schoonheidsmiddeltje om sproeten te verwijderen, via zijn boek, ook bij
ons wel zijn weg gevonden hebben. In de omgeving van Haarlem was de volks
naam volgens Schrijnen Kankerwortel en dat zou dan wijzen op het gebruik bij
kanker.
Een legende verhaalt dat Koning Salomo (970-933 voor Chr.) gebruik maakte
van de vermeende wonderkracht van de plant om rotsen of gesteenten te splijten.
Hij gebruikte dan ook de wortelstok om de rots te laten springen, waarop hij
zijn tempel wilde bouwen. Een oude Duitse volksnaam wijst daarop, namelijk
Springwurtz- O m deze Springwortel (waarmee men ook schatten kon ontdekken)
te bemachtigen moest men als volgt te werk gaan: men stopt een wig in de
opening van een spechtegat en wanneer deze bij zijn nest komt en bemerkt dat
het is afgesloten vliegt hij weg om een springwortel te halen. Teruggekomen houdt
de vogel de wortelstok tegen de keg en deze springt dan uit de nestopening. Maar,
zo luidt het verhaal, men moest dan op hetzelfde ogenblik de specht aan het
schrikken maken, opdat hij de wortel zou laten vallen. Men had het gevallen
plantedeel alleen maar op te rapen om het te kunnen gebruiken. Volgens Waling
Dijkstra was op het einde van de vorige eeuw deze legende in Friesland nog in
omloop. Slaat men Jacob van Maerlant's 'Naturen bloemen' (dertiende eeuw) op,
dan vindt men onder het hoofd Picus (specht) het volgende verhaal :
Picus dats een voghel echt;
Na minen waen so ist die specht.
Also staerke es hi ghebect,
Dat hi die bonte doerpect.
Onder die scuerce na sire wise
Soect hi woerme te sire spise.
In holen boernen maect hi sijn nest;
Daer broet hi sijn jonghen best.
Slouge oec iemen yser of hout
In die gate met ghewout,
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Ende picus niet in ne mochte,
Hi vloghe heine ende sochte
Een cruut daer mede uutvloghe dat,
So hoe vaste et staec int gat.
Oude boeke segghen dat
Van desen crude tere stat,
Datmer mede mach ontsluten
Alrehande slote van buten,
Die de wort daer toe can segghen
Diere mede an legghen;
Negheen mensche kennet echt
Sonder bi naturen die specht.
Deze legende moet wel zeer oud zijn want van Maerlant spreekt van 'oude boeke
segghen.' Hoewel niet genoemd, neemt men aan dat dit de echte Springwortel
geweest is.

Polygonum | Polygonum amphibium: Veenwortel
Het geslacht polygonum kreeg deze naam omdat de vele stengelknopen veel
krachtiger en dikker ontwikkeld zijn dan dit bij andere planten het geval is. D e
Latijnse geslachtsnaam is gevormd uit de Griekse woorden polys : veel, en
gony : knie, dus met vele knievormige knopen bezette stengels. W e zullen
enkele algemeen voorkomende soorten van dit geslacht behandelen.
Het veelvuldig voorkomen op veenachtige bodem deed de naam Veenwortel
ontstaan. D e wetenschappelijke soortnaam amphibium duidt erop dat hij zowel
in het water als op het land kan groeien. Amphibium is afgeleid van de Griekse
woorden ampho : beide, en bios : leven. D e plant wijkt al naar gelang de stand
plaats dan ook sterk af. Bij de watervorm drijven de langstelige onbehaarde bla
deren op het water en zijn de slappe stengels hol. Verder steekt alleen de bloeiaar
boven het wateroppervlak uit. Bij de landvorm daarentegen zijn de bladeren
kortgesteeld en behaard, terwijl de stengel niet hol is.
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Daar de bladeren van de watervorm veel gelijkenis vertonen met die van het
Drijvend fonteinkruid (Potamogéton ndtans) kreeg deze Duizendknoop in het
Zuidhollandse abusievelijk de naam van Fonteinkruid. Daar de stengel rood aangelopen is sprak men in Groningen van Rode veenwortel. O p Overflakkee en
Schouwen was de roodachtige stengel aan de bevolking ook opgevallen, maar men
gaf hem namen als Roodbeen en Rode Jan. D e bladeren vertonen overeenkomst
met die van de wilg, waardoor namen ontstonden die verbonden waren met wilg,
al of niet gekoppeld met het rood van de stengel. Z o sprak men van Rowilg in
Noord-Limburg en op Schouwen, Waterwilg in Waterland, Wilde wilg in Twente
en op Walcheren, verder komen we nog namen tegen als Wilgenblad en Witte wilg.

Polygonum aviculdre: Varkensgras
D e soortnaam aviculare beduidt tot voeder dienend van de vogels (avis : vogel)
omdat vogels, vooral kooivogels, de zaadjes graag eten. Behalve als voeder voor
varkens, vandaar Varkensgras, werd hij ook aan deze dieren gegeven wanneer zij
ziek waren.
D e naam Varkensgras komt veelvuldig voor en is over ons gehele land verspreid. Naast deze naam komen ook andere voor die verband houden met dit
dier, zoals Zwienegras of Zwijntjesgras in Groningen, Varkensgors op Walcheren,
en op Overflakkee en Goeree Varkensgos. D e benaming Mottegras in Groningen
en op Walcheren, wordt ons direct duidelijk wanneer we weten dat met mot een
varken of zeug bedoeld wordt. Dit is eveneens het geval met het in Groningen en
Friesland voorkomend Bargegêrs : varkensgras.
Heukels geeft bij de volksnaam Bloedkruid de volgende aantekening: ' O m de
roode bloedvlekken afkomstig van Christus op de bladen.' Hij zal hiermede het
tot hetzelfde geslacht behorende Perzikkruid (P. persicdria) bedoeld hebben, dat
een duidelijke bruinrode vlek op het blad heeft. Het kan ook uit een verkeerd
gegeven informatie ontstaan zijn. D e verklaring van Bloedkruid ligt volgens ons
elders, en wel teruggaand op Dioscorides en Plinius. Dioscorides beschreef een
plant die veel knopen in de stengel bezit en over de grond kruipt en die hij
polygonon arrhen : manlijke duizendknoop noemde. Bij Dodonaeus treffen we
voor dit kruid de naam Duysentknoopmanneken oft Verckensgras aan. Naar alle
waarschijnlijkheid is het de kosmopolitische Polygonum aviculdre. Hij beveelt de
plant onder meer aan bij bloedspuwingen en neusbloedingen. Plinius noemde
haar Sanguinaria : bloedkruid. Columella uit de eerste eeuw na Chr. noemde het
Varkensgras Sanguinalis. In de 'Gart der Gesundheit' van 1485 komen we haar
tegen als Blutkrut. Bij Dodonaeus (1604) vinden we het volgende onder verckensgras: Dioscorides seydt dat het sap van Duysentknoop gedroncken zijnde dichmaken ende vercoelen can. Het helpt de gene die bloetspouwen oft met bloedich
braecken gequelt zijn. In 1621 deelt Hondius ons in zijn leerdicht mede:
Soo de borst is overladen!
En haer bloed en etter spuycht:
Verckensgras is zeer geraden.
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Bij P. Nylandt (1682) vinden we het volgende recept: 'Voor buyckloopen, bloetspouwen, ende onmatige maentstonden der vrouwen: Neemt van het sap twee
oneen/ ende geeft het in/ ofte bereydt een afziedsel van dit cruydt in wijn/ ende
laet'er van drincken.' In de apotheek stond het kruid bekend onder Herba Centumnodia vel Sanguinaris. Hier geen Duizendknoop maar slechts Honderdknoop
- centum : honderd en nodi : knopen. Zeer oude papieren hebben ook de namen
Wegentree in oostelijk Brabant, en Wegenbreeë in de Achterhoek, want reeds in
de vroege middeleeuwen komen we haar tegen onder de benamingen van Wegetreta en Wegebrede.
Voor het graafschap Zutphen staat genoteerd Weggras, misschien wel terug
gaand tot Hildegard von Bingen (ca. 1 1 5 0 ) , die in haar 'Physica' het Varkensgras
Weggrass noemt. Het is uiteraard mogelijk dat deze namen onafhankelijk van
elkaar ontstaan zijn. Een Groningse volksnaam die we tegenkwamen en die een
kwart eeuw geleden nog in gebruik was, luidt: Kroep-bie-de-weg. Deze namen
hebben betrekking op het groeien langs wegen en op paden, waar het plantje met
voeten getreden wordt zonder daarvan grote hinder te ondervinden. Dat het
tegen een stootje kan bewijst wel het voorkomen tussen de straattegels. O p ZuidBeveland komt de naam Strekgras voor. Deze naam vindt volgens ons zijn oor
sprong in het Middelnederlandse 'streek,' in de betekenis van sterk. Dus een
taaie plant die zich goed kan handhaven. Volgens ons is de op de Oost-Veluwe
voorkomende naam Trekgras een verbastering van Strekgras. Of had men moeite
met het uitroeien en moest men er hard aan trekken?
Dat het als een taaie rakker beschouwd wordt, bewijzen de namen Ijzerhard
in West-Friesland, en Ijzerkruid in Noord-Limburg. Een andere naam die op dit
langs de weg groeien betrekking heeft is Hannes-aan-de-weg. Waarschijnlijk is
het een vertaling (boekennaam) uit het Duits, want daar spreekt men ook van
Hanns am Wege of Hansel am Wege. In Oostenrijk komt Hansel am Weg voor.
In 1 5 1 9 bestond reeds Heinzlin by dem Weg. Waarschijnlijk is de naam in
Oostenrijk ontstaan, want daar komt de volgende sage vandaan: in een dorp
woonde een rijke maar gierige boer, die een mooie dochter had, die Grete heette.
Tegenover het huis van de boer woonde een arme boer die een zoon had, Hannes
genaamd. Deze twee jongelui werden op elkaar verliefd, maar de rijke boer ver-
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hinderde elke toenadering. Grete keek zo lang vanuit haar huis naar Hannes, en
deze naar Grete, dat zij beiden in bloemen veranderden. Uit Grete ontstond
'Gretel in der Staude' of Juffertje-in-'t-groen (Nigélla damascéna), en uit Hannes
ontstond 'Hansel am Wege.'
Namen die betrekking hebben op de knopen aan de stengel zijn: Doezendknoop, Knoopgras en de verbastering tot Knopgras. In oostelijk Brabant spreekt
men van Vogelvoet. Kan dit slaan op de liggende stengels, die vanuit een
centraal punt naar alle richtingen groeien? Waarschijnlijk wel!
Bij Dodonaeus vinden we nog vermeld Proserpinaca, afkomstig van Apuleius: 'omdat sij langsder aerden cruypt.' Proserpina is namelijk de Griekse
godin van de onderwereld. Dodonaeus somt nog een twaalftal andere Griekse
namen op, die, volgens hem, Apuleius aan deze soort gegeven zou hebben. De
naam Kreupelgras (in Waterland) is eveneens terug te voeren op het plat tegen
de grond liggen van de stengels. Dit Kreupel heeft dezelfde afstamming als
kruipen, dus het over de grond kruipen van de plant. Houttuyn (1800) zegt:
'zoo geheeten omdat het op de grond ligt.'
In de geneeskunde, ook in de volksgeneeskunst, was het Varkensgras een ge
waardeerd middel tegen allerlei ziekten en kwalen. W e zullen hierop niet nader
ingaan; alleen dit: Plinius raadde aan het te gebruiken bij de derdedaagse
koorts, maar dan moest het kruid met de linkerhand geplukt zijn. Men beweerde
dat het wanneer het tussen het koren en andere cultuurgewassen groeide, hun
groei belemmerde. Het bijgeloof hieromtrent was zo groot, dat men zei dat men
het Varkensgras niet moest eten anders trad er vermindering in de groei op. Zelfs
Shakespeare wist van dit bijgeloof af, want in zijn Midzomernachtsdroom lezen
we:
Get you gone, you dwarf:
you minimus, of hindering Knot-gras [varkengras] made:
you bead, you acorn.

Polygonum persicdria: Perzikkruid
Het persicaria kreeg deze plant als wetenschappelijke soortnaam, omdat het blad
veel op dat van de Perzik (Prunus pérsica) geleek. Reeds in 1485 komt de naam
Pfersichkraut voor en wel in de Hortus sanitatis. Daar het lancetvormige blad
ook veel weg heeft van een wilgeblad, gaf men ook namen als Wilde wilg (op
meerdere plaatsen), Wilgeblad in het graafschap Zutphen en Waterland; elders
sprak men van Wilgen zonder meer, of van Wil wie (Wilde wilg) in Zuid-Lim
burg. In Groningen komt Wilde Wene voor, hetgeen hetzelfde beduidt want
wene : wilg; op Zuid-Beveland spreekt men van Wilde Wis. Dit wis betekent
eveneens wilg. In het nabije Vlaanderen spreekt men van Wis of Wisse, wanneer
men de Katwilg (Sdlix viminalis) bedoelt, ook Bindwis of Bindwilg, genaamd.
Slaan we Van Dale op dan lezen we onder wis: 'Teen of twijg.' D e Katwilg
wordt in de grienden aangeplant om de twijgen als tenen te gebruiken bij het
maken van manden of korven, maar ook om te binden. Bij de naam Wilde widau
in Zeeuws-Vlaanderen doet zich de Vlaamse invloed gelden, want Wiedauw of
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Wiedouw is daar de naam voor de reeds genoemde Katwilg. Daar de stengel
delen vooral bij de knopen roodachtig aangelopen zijn, luidt de volksnaam ook
wel Rowilg.
O p de knokige rode stengeldelen duiden namen als Robeen, Roodbeen, Roodpoot, Roodschonk en Roodskinkel. D e hoefijzervormige donkerbruinachtige vlek
ken op de bladeren zijn ontstaan doordat bloeddruppels tijdens de kruisiging van
Christus op de bladeren van het onder het kruis groeiende Perzikkruid vielen.
Vandaar ook de volksnamen Christuskind in Zeeuws-Vlaanderen, en Jezusgras
in het Sallandse en op Texel; verder nog Bloedblad en Kruisblad, die eveneens
hierop betrekking hebben. D e naam Reek of Reekplant, opgegeven voor het graaf
schap Zutphen, is waarschijnlijk een niet te etymologiseren gevoelswoord. D e
volksnaam Rits komt voor in oostelijk Brabant, Zuid-Holland en Gelderland (in
Zeeuws-Vlaanderen Ritse geheten) en is waarschijnlijk een verbastering van het
Vlaamse Roodsel. Bij E. Paque vinden we voor Perzikkruid de volgende namen:
Reds, Rendsel, Rids, Ridsel, Rodse, Roods, Roodsel en Ruds. Deze namen dui
den alle, volgens ons, op de roodaangelopen stengeldelen. Van deze veronder
stelling uitgaande is de naam Ruits, in Zuid-Limburg in omloop, te verklaren en
ook als een verbastering op te vatten.
D e namen Platsaed op Ameland, Platsied in Friesland, alsmede Platte
Krodde duiden op de min of meer platte zaden. D i e zijn namelijk aan een zijde
plat en aan de andere iets bol. D e graankopers schijnen deze namen in omloop
te hebben gebracht, want zij vonden vroeger veel zaden van dit akkeronkruid
tussen het graan. Het kan ook een spontane volksnaam geweest zijn, die door de
graankopers overgenomen werd. Namen die eveneens op de vorm van de zaden
wijzen zijn: Wilde krodde, Krodde en de reeds genoemde Platte krodde, want
de eveneens op het bouwland voorkomende Witte krodde (Thldspi arvénse) heeft
ook platte zaden; zelfs zeer opvallende. Hierbij dient nog aangetekend te wor
den dat beide soorten niet aan elkaar verwant zijn. Een andere naam die ook
attendeert op de vorm van de zaadjes, is die van Grutjes op Schouwen. Deze
naam is volgens ons ontstaan omdat de zaden overeenkomst vertonen met die
van de nauw verwante Boekweit (Fagopyrum esculéntum), die grutten genoemd
worden, en ook wel boekweitegort. Deze soorten zijn wel zeer nauw verwant,

gezien het feit dat de boekweit vroeger in hetzelfde geslacht als het Perzikkruid
ondergebracht was en toen heette Polygonum fagopyrum.
D e naam Rutte voor Schouwen en Tholen is waarschijnlijk afkomstig van rut
in de betekenis van onkruid. W e vinden namelijk ergens: 'Onzen hof zit vol
rut.' Ditzelfde rut betekent ook Jan Rap en zijn maat en schorriemorrie.
In het Zuidhollandse noemt men de plant Vlokruid; deze benaming is hoogst
waarschijnlijk afkomstig van Dodonaeus, want we vinden bij hem: 'Dit cruyt
hier te lande nae den Hooch Duytschen somtijds Vloycruyt gheheeten geweest/
maer meest Persickcruyt.' In het Kleines Destilierbuch van Hieronymus Brunschuygk (1500) vinden we voor het eerst de naam Flohkrut. Men wil de naam
verklaren vanwege de bruinachtige vlekken op de bladeren, die door het volk
als overblijfselen van vlooiepikken aangezien werden. Of het kruid ter verdrij
ving van deze diertjes aangewend werd is ons niet gebleken.
Voor de naam Smeerschinkel in het Zuidhollandse, zouden we wat het tweede
deel van dit woord betreft de volgende verklaring willen geven: het woord
Schinkel of Schenkel heeft hier de betekenis van been of bot en wel het onderbeen
bij mensen en dieren. D e knokige stengel met 'knieën' heeft dus hier een rol
gespeeld. Voor geneeskundige doeleinden werd het Perzikkruid onder meer ge
bruikt bij buikloop en als samentrekkend middel, maar ook als wondkruid. Men
liet namelijk het sap op de wond druppelen. Ook legde men wel het gekneusde
blad op de wonden.

Potentilla | Potentilla erécta: Tormentil
Potentilla is het verkleinwoord van het Latijnse potens : machtig, krachtig, en
duidt erop dat aan het geslacht grote geneeskracht toegeschreven werd. Deze
naam is pas in de middeleeuwen ontstaan en werd voor het eerst door de arts
Silvaticus (dertiende / veertiende eeuw) gebruikt. Hij was professor aan de me
dische hogeschool van Salerno. D e Latijnse soortnaam erecta : rechtop (van
erigere : oprichten) kreeg de plant omdat de stengel zich opricht en niet op de
stengelknopen wortelt, zoals het bij enkele andere soorten van het geslacht Poten
tilla geschiedt. D e Nederlandse soortnaam Tormentil is afkomstig van het La
tijnse Tormentilla, dat afgeleid is van tormentum : kwelling, buikpijn, krampen
of andere pijnen, omdat van oudsher de wortel tegen deze kwalen gebruikt werd.
Dodonaeus drukt zich aldus uit: 'Oorsaecke des naems. Dit cruyt is genoemt
Tormentilla, om dat het poeyer van de wortel/ oft het water daer die in
ghesoden is geweest/ de pijne van de tanden/ die eygentlijck torment in de
Romaansche talen pleegt genoemt te wesen/ verdrijven can.' D e Ouden gebruik
ten reeds een afkooksel van de plant bij tandpijn en tandvleesontsteking. Dio
scorides en Plinius kenden de Tormentil respectievelijk onder de namen pentaphyllon en quinquefolium, hetgeen wil zeggen de vijfbladige.
Het ongesteelde stengelblad bestaat namelijk uit drie blaadjes en twee sterk
ingesneden steunblaadjes, en dit geheel maakt de indruk of het blad uit vijf
blaadjes is opgebouwd. Men zag in dit 'vijftallige' blad ook een hand, en dat
was een teken dat het kruid alle kracht - potentia - van de mens bezat, ver-
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tegenwoordige! in de hand. D e oude Grieken en Romeinen gaven dan ook namen
die hierop gebaseerd waren: Manus Marlis : hand van Mars en Mercurii digitis :
vinger van Mercurius. D e twee sterk ingesneden steunblaadjes maken de indruk
dat ieder blaadje uit twee blaadjes zou bestaan, reden waarom men ging spreken
van Zevenblad en Zevenvingerkruid. D e oude kruidkundigen spraken dan ook
van septemfolium of heptaphyllon : zevenblad, ter onderscheiding van het nauw
verwante Vijfvingerkruid (P. réptans).
D e naam Scbijtwortel op Walcheren en in het Drentse Roswinkel, heeft de
plant te danken aan het gebruik van de rode wortelstok om buikloop te tem
peren. Deze bevat namelijk veel looistof. D e namen Weewortel, Weeblaadje en
Weewinde hebben hun ontstaan te danken aan het gebruik dat de bevolking
ervan maakte om het bloedpissen bij vee te genezen. Deze kwaal stond bij de
boer bekend als wee. Elders sprak men niet van wee maar van 'aan het meer
staan', vandaar de volksnaam Meerwortel.
Een oude naam die we bij L. Fuchs (1543) aantreffen is Berckwortel, omdat
men meende dat het kruid het meest in berkenbosjes groeide. Deze veronder
stelling moet wel een oude oorsprong hebben want reeds omstreeks 1 1 5 0 schreef
Hildegard von Bingen van Birckwurz- D e wortelstok (in de apotheek indertijd
bekend als Radixvel Rbizoma Tormentillae) werd vroeger aangeprezen bij maag
kwalen, vergiftigingen en pestepidemieën. D e doorgesneden wortelstok wordt na
enige tijd roodachtig, reden waarom men deze volgens de signatuurleer moest
gebruiken bij allerlei bloedingen.
Z o schreef Hondius ( 1 6 2 1 ) in zijn leerdicht:
Soo mijn neuse vooren an
Al den loop niet stoppen can
Van haer gootkens en fonteynenj
En het bloet my sonder meynen
Henen loopt/ en wil verlaten:
Tormentille seer begeert.

Potentilla anserina: Zilverschoon
De soortnaam anserina : van de ganzen, kreeg de plant omdat de ganzen haar
gaarne eten. W e vinden dit bevestigd bij Toxites, want hij schrijft: 'Genserich,
das die Genns dis Kraut gerne fressen.' Z o hakte men ook het blad klein om het
aan de ganzen te voeren. W e vinden in vele volksnamen de naam gans terug,
zoals Ganzerik en Genserik. Deze namen zijn zeer oud, want in ca. 1 1 5 0 schrijft
Hildegard von Bingen over Gansekrut. Oude namen uit de middeleeuwen zijn:
Grensinc, Grensinck en Grensich; later zijn uit deze namen ontstaan Gensrijk
en Gente.
Een zeer veel voorkomende naam is Zilverschoon, vanwege de glanzende zil
verkleurige onderzijde van het blad. D e wetenschappelijke naam was eertijds
Potentilla argéntina; argentina van het Latijnse argentum : zilver. Dit argen
tum vinden w e terug bij Fuchs ( 1 5 4 3 ) , die de plant Argentine noemt. Behalve
Zilverschoon komt men plaatselijke namen tegen die eveneens op het zilverach
tige duiden: Zilverblad, Zilverkruid, Zulverbladen en Zulverschoon. Volgens
John Gerard, in zijn The Herball van 1597, is deze naam ontstaan vanwege de
zilverachtige druppels van de luchtbellen, die men waarneemt wanneer men het
blad in een glas water stopt en die men ziet opstijgen als men het glas schudt.
Enige namen die eveneens duiden op de blinkende zilverachtige onderkant van
het blad zijn: Blik in Groningen, Blijk in Friesland, Blikgras in Groningen, en
Rutjeblik in Waterland. Dit rutje hier te verstaan als onkruid of rut. Deze namen
verbonden met blik hebben hun oorsprong in het middeleeuwse blic, de toen
malige naam voor Zilverschoon.
In het graafschap Zutphen spreekt men van Reinevaer en in West-Friesland van
Raineva; deze namen duiden op de overeenkomst in bladvorm met het Boerenwormkruid (Tanacétum vulgdre) dat eveneens Reinevaar genoemd wordt.
Slaan we Dodonaeus op dan lezen w e : 'In Brabant heet dit cruyt Ganserick;
in Hooch Duytschland Grensich/ ende Genserich: in Vranckrijck Argentine. Den
Latijnschen naem is nu Argentina, oft Potentilla: somtijts oock Agrimonia silvestris, oft Tanacétum silvestre, dat is Wilde Agrimonie/ oft Wilde Reinvaer.'
Dit algemeen voorkomend plantje heeft diverse wetenschappelijk namen gehad.
W e noemen Argentina vulgaris, Argentina anserina, Fragdria anserina en Dactylophyllum anserina. Bij de Ouden vinden we het Zilverschoon niet vermeld, want
het kwam in die tijd niet in het mediterrane gebied voor. Later verspreidde de
plant zich behalve over Europa ook over de andere werelddelen en werd lang
zamerhand een kosmopoliet.
D e vorm van het blad met zijn veerspletige of gezaagde blaadjes gaf ook
aanleiding het blad te vergelijken met dat van varens en dus sprak men van
Varen, zonder meer. D e naam Muskuskruid, die voor Texel genoteerd staat, is
ons niet duidelijk, want naar muskus ruiken doet het Zilverschoon niet. In het
Land van Hulst en op Zuid-Beveland spreekt men van Boterblom, vanwege de
gele kleur en de vorm van de bloem. D e namen Berkhouterklaver in West-Fries
land en Waterland, en Eernewoudsterklaver in het Friese Idaarderadeel zijn als
plaatselijke schimpnamen te beschouwen. Aangezien zij veel looistof bevat werd
de plant in de volksgeneeskunst aangewend bij diarree, dysenterie en als krampstil-
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lend middel. Heel oud is het gebruik om het aftreksel te gebruiken bij oogontsteking, uitslag op het gezicht en als gorgeldrank bij tandpijn. Een oud recept luidt:
'Voor bloedigh Tandtvleesch, ende losse Tanden: Wascht het tant-vleesch met
het afzietsel van Ganserick met gestaelt Water ofte roode Wijn bereydt.' In die
tijd was zij in de apotheek bekend als 'Herba Anserinae.'

Primula: Sleutelbloem
Primula is het vrouwelijke verkleinwoord van het Latijnse primus : eerste (hier
in het voorjaar), omdat enkele soorten tot de vroegst bloeiende planten in de
lente behoren. In het midden van de dertiende eeuw vinden we bij Jacob van
Maerlant in zijn 'Naturen Bloeme' het volgende:
Primula dats een kruut
Tierste dat te lentin coemt uut,
Ende taleerst dat bloemen draghet.
Dit cruut, alsmen ons ghewaget,
Ghedronken met roeden wine,
Dats volmaeckte medicine
Ghedronken in alre noet
Jegent swaer evel groet.
Daar de meeste namen voor de verschillende in ons land voorkomende soorten
veelal dezelfde zijn, zullen we de drie in ons land in het wild voorkomende soorten als één behandelen. Deze soorten zijn Gewone sleutelbloem (P. veris), Slanke
sleutelbloem (P. elatior) en de Stengelloze sleutelbloem (P. vulgaris). Hoewel bij
de Stengelloze sleutelbloem de Latijnse soortnaam, vulgaris : gewoon, wijst op
algemeen voorkomen, is dit thans allerminst het geval. D e Slanke sleutelbloem
is gekenmerkt door de lange hoge bloeistengel, vandaar de soortnaam elatior :
hoog verheven. D e soortnaam voor de derde soort, veris, duidt op het in het
voorjaar bloeien, want veris is afgeleid van het Latijnse vèr : lente.

Andere namen die op dit vroeg verschijnen van de bloemen wijzen zijn Aprilbloempjes, Maarten- of Meertenbloemen, Pinksterbloem, Paasbloem en Paasroosjes. Hoe de wetenschappelijke naam van Primula veris verbasterd kan worden blijkt uit het volgende lijstje. W e zullen ons er echter van onthouden de
streken te vermelden : Ploemlewier, Ploemvairke, Plomlevier, Pluimdevère,
Plumelavèren, Pluumdeveren, Pluumveiern en Prumela viezen. Vooral op de
Zeeuwse eilanden en in Zeeuws-Vlaanderen komen we de naam Bakkruid tegen.
Deze naam kreeg de Primula omdat zij met andere planten in allerlei koeken
verwerkt werd.
In de omgeving van Nijmegen spreekt men zelfs van Koekebloem. Een naam
die we meer in het oosten van ons land, in Drente en op de Veluwe, tegenkomen
is Pannekoek)es, omdat de plant ook in pannekoeken meegebakken werd. In Salland spreekt men van Pannekoekenbleumkes, en in de omgeving van Ruurlo van
Pannekooksbloom. D e gele bloemen werden als kleurstof gebruikt, en wel om er
tegen Pasen de eieren mee te verven. Vandaar de naam Eierkruid in het Land
van Hulst en westelijk Brabant; verder staat voor Voorne en Beierland genoteerd
Eikruid en Eiertjes. D e namen Hemelsleutel en Hemelslötel slaan speciaal op de
Slanke sleutelbloem. Hier zal de vorm van de bloemtros wel een rol gespeeld
hebben, want de bloemtros doet denken aan een ouderwetse sleutelbos. Bij Hildegard von Bingen (midden twaalfde eeuw) komen we reeds Hymelsloszel tegen.
In de volgende sage vinden we de verklaring van deze naam: toen Petrus het
bericht ontving dat deugnieten de sleutel, die toegang tot de hemel gaf, hadden
nagemaakt, liet hij van schrik zijn gouden sleutelbos uit zijn handen vallen en
deze kwam toen op de aarde terecht. Hij liet hem weliswaar direct terug halen,
maar waar de sleutelbos de grond geraakt had bloeiden Sleutelbloemen op. Volgens H. Schoeps gaat deze naam nog verder in de tijd terug, want een oude Germaanse sage verhaalt het volgende: vele malen verscheen bij de bloemverzamelaars een bosnimf, de sleutel jonkvrouw, die aan bloemen die in haar tegenwoordigheid geplukt werden, de macht verleende geheime of verborgen schatten te
ontsluiten, die dwergen, kobolds en alruinen verborgen hielden. Een ander oud
heidens bijgeloof verhaalt het volgende: de plant werd door de goden aan de
mens geschonken om hem de weg te wijzen naar verborgen schatten. Zij is daartoe de ware sleutel, maar bij het vinden van het bloeiende kruid moest een
vrouwelijk individu, de sleutelmaagd verschijnen - dat was Freya - die in haar
kroon een sleutel verborgen had. Later heeft het Christendom dit heidens geloof
gekerstend en in verband gebracht met Petrus, de hemelportier. Namen die daarmee wellicht verband houden zijn Sint Pieterskruid en Petersleutel; we vinden
deze bij Heukels opgenomen zonder verdere aanduiding. In een Engels kruidboek van 1525 noemt men haar Herba Petrie : Sint Pieterskruid, en in een van
1526 spreekt men van Saynt Petersworte. Een Franse volksnaam luidt Herbe de
Saint Pierre. Zowel Fuchs als Dodonaeus spreken van Sint Peeterscruyt. D e naam
Sleutelbloem schijnt pas later ontstaan te zijn, misschien in de zestiende eeuw.
Of deze benaming iets te maken heeft gehad met de vorige is niet meer vast te
stellen, maar dit is hoogstwaarschijnlijk wel het geval geweest. Men heeft het
verband niet meer geweten tussen hemel en sleutel en is gemakshalve gaan spreken van Sleutelbloem. Een andere opvatting is dat de naam ontstaan is omdat

men deze plant als de ontsluiter van de lente beschouwde. In Zuid-Limburg
komen namen voor als Kerkesleutelen, Kirkesjleutel en Kerkesleutels.
In Aalsmeer spreekt of sprak (?) men van Houtstoofjes wanneer men de gekweekte primula's bedoelde. Houtstoofjes zijn sleutelbloemen die 's winters in de
stoof of oranjerie werden bewaard. Stoof beduidt hier een kas die in het koude
jaargetijde eventueel verwarmd kan worden met stoof hout : kachelhout. In het
Zuidhollandse spreekt men van Houtstoven als men Sleutelbloem op het oog
heeft. Een Aalsmeerse opvatting luidt als volgt: het 'hout' slaat op het feit dat
deze planten in de schaduw van houtige gewassen, bepaalde heesters, stonden en
'stoofje' duidt op de eigenschap om pollen te vormen. Stoof is nog een betrek
kelijk veel gebruikte aanduiding voor een stevige pol planten.
Zowel in de volksgeneeskunst als in de officiële geneeskunde werden de bla
deren, bloemen en wortel aangewend. D e gele bloemen waren goed bij geel
zucht, terwijl de bladeren - als thee getrokken - dienden als zenuwsterkend
middel. Bij verlammingen en beroerten werd het kruid aangeprezen, hierop duidt
de oude naam Herba paralysis (paralysis : verlamming). Waarschijnlijk moeten
we hier teruggrijpen op een oude Griekse sage, die als volgt luidt : een mooie
jongeling, Paralysos geheten, was over de dood van zijn bruid zeer bedroefd en
verviel daardoor in zwaarmoedigheid. D e goden die door deze grote liefde be
wogen werden, veranderden hem in de sleutelbloem. Hiermede in verband zal
ook wel staan het mengen van de plant in liefdesdranken, zoals dat in de mid
deleeuwen geschiedde. Een andere naam die we in oude kruidboeken tegenkwa
men is Arthritica, hetgeen erop wijst dat de Sleutelbloem tegen jicht - arthritica - gebruikt werd.
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Ranünculus | Ranünculus deris: Scherpe boterbloem
D e wetenschappelijke geslachtsnaam is het verkleinwoord van het Latijnse rana :
kikker. Vele soorten van dit geslacht hebben namelijk een voorkeur voor vochtige
standplaatsen, zoals vochtige weiden, langs en in sloten en plassen : dus plaatsen
waar ook kikvorsen zich ophouden. D e soortnaam acris : scherp, bijtend, kreeg
deze soort omdat zij een scherpe smaak heeft, hetgeen ook in de Nederlandse be
naming tot uiting komt. D e naam Boterbloem kreeg het geslacht vanwege de
glanzende boterkleurige bloemblaadjes.
Omdat men in de vorm van het blad een overeenkomst zag met een vogelpoot, ontstonden namen als Hanevoet, Hanepoot, Haneklauw, Kraaievoet,
Kraaiepoot en Krauwepoot; de laatste drie in Zuid-Limburg. D e naam Hane
voet komen we reeds in de middeleeuwen tegen onder de Oudhoogduitse be
namingen van Hanenfuss, Hanenwurz en Haneworz.
D e naam Celving kan volgens ons wel slaan op het gebruik bij geling, mede
in verband met de gele bloemkleur. Deze ziekte moest dus te lijf gegaan worden
door een kruid met, hier, gele bloemen. D e naam Pinksterbloem - de plant
bloeit omstreeks deze feestdagen - roept geen moeilijkheden op. Vroeger was
men niet karig met de naam Pinkster- of Paasbloem voor planten die omtrent
Pinksteren of Pasen in bloei stonden. Een afwijkende naam schijnt de in ZeeuwsVlaanderen voorkomende naam Sinksekruid te zijn, maar dit wil niets anders
zeggen dan Pinksterkruid. In Vlaanderen is de volksnaam Schinksenkruid.
Wegens de min of meer giftige eigenschappen wordt de plant door het vee niet
gegeten. Men kan dit laatste zelf waarnemen op een weiland waar de Scherpe
boterbloem voorkomt. Z e staat daar onverlet. Het scherpe sap van de plant
bevat de giftige stof anemonol, dat bij het drogen overgaat in anemonine, en dan
zijn giftige eigenschap verloren heeft. D e bijtende stof veroorzaakt op de huid
rode plekken die later veranderen in blaasjes. Hierop heeft de waarschijnlijk
niet meer voorkomende naam van Brandkruid betrekking, maar die kan even
eens slaan op de scherpe, branderige smaak van het sap.

Ranünculus scelerdtus: Blaartrekkende boterbloem
D e Nederlandse soortnaam duidt hier vooral op het sap dat blaren veroorzaakt,
wanneer het met de menselijke huid in aanraking komt. Trouwens het Latijnse
sceleratus liegt er ook niet om, want dat beduidt noodlottig, vervloekt (van scelus : misdoen), misdadig en snood. Op het branderige en jeukerige gevoel dat het
sap teweegbrengt op de huid wijst de naam Jeukkruid op Walcheren, en Jökkruid in de Overijselse Achterhoek.
D e naam ]ichtkruid, in het graafschap Zutphen aan de plant gegeven, duidt

op het gebruik bij jicht. Men meende dat de prikkelende eigenschap van het sap
de jicht kon verdrijven, althans verminderen.
Van de blarentrekkende eigenschap werd vroeger door bedelaars gebruik ge
maakt om blaren op hun lichaam teweeg te brengen, om op deze manier bij de
bevolking medelijden op te wekken. Slaan we Fuchs op dan lezen w e : 'Sommige
heten dit kruid Flammula om zijn scherpe en brandende kracht. Apuleius heet
dit kruid Scelerata, dat is Schalckcruyt omdat "schalcke bedelaers ende Rabau
wen" met deze kruiden, haer armen ende beenen ophalen ende maken die ongants omdat de lieden des te meer geven souden.' Hij vervolgt dan verder:
'maer sulcke quade boeven die met sulcken bedroch t geit vanden lieden crijgen
behoortmen totte hangman te leyden om sulcken valscheydt namals niet meer
te doe.' Geen mild vonnis, lijkt ons.
D e naam Duvelbit in het Zuidhollandse duidt op de als afgebeten lijkende
wortelstok; en wie anders kon dit gedaan hebben dan de duivel? In oude
kruidboeken vindt men haar ook vermeld als Morsus Diaboli : duivelsbeet. O m 
dat deze soort langs en in sloten en moerassen voorkomt ontstonden ook namen
als Waterhanepoot, Waterhanevoet, maar ook Waterbloem, zoals in Waterland,
en Kikkerbloempje op Walcheren. In Waterland sprak men ook van Stinkbloem
vanwege de onaangename geur van de plant. D e naam Eppe, voorkomende in
het graafschap Zutphen, is terug te voeren op een oude Latijnse benaming in de
middeleeuwen, namelijk Apium rüsticum. In die tijd bestond omtrent de bena
ming van Ranunculussoorten een verwarring. Deze soort vertoonde wat de bla
deren betreft veel gelijkenis met de Selderie (Apium gravéolens) die ook Eppe
genoemd wordt. O p Voorne en Beierland wordt aan de plant de benaming ge
geven van Nieskruid; hetgeen op het gebruik als niespoeder attendeert. Dat dit
juist is kunnen we opmaken uit hetgeen Dodonaeus ons verhaalt: ' D e ghedrooghde wortelen doen niesen ende ghenesen den tandzweer.' Verder lezen w e :
'Sij doen goedt in alle ghebreken des huyts ende doen vervellen: sij doen oock
de sweerende naghelen afvallen en nemen alle wratten, weeren ende eksteroogen
wegh. Sij ghenesen de quade schorftheydt des hoofdts ende beletten het uytvallen des hayrs.' Hij schrijft hier in de meervoudsvorm, omdat volgens hem alle
soorten boterbloemen dezelfde eigenschappen bezitten.
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Een oud bijgeloof was, dat degene die de plant gebruikte de kramplach of
gezichtskramp zou krijgen, oftewel de Risus sardonicus. In een oude Franse
volksnaam, Herbe sardonique, vinden we dit terug. In de Odyssee van Ho
merus (xx : 299) wordt deze kramp vermeld. In de vertaling van P. C. Boutens
(1937) spreekt deze van hoonglimlach.
Zoo hij, greep uit den korf met de resten en slingerde koepoot,
Odysseus week voor het schot uit,
't Hoofd fluks afzijds wendend, en lachte in zijn hart met een bittren
Hoonglimlach, en de poot aan den stevig gevestigden wand sloeg.

Het is dus zeer wel mogelijk dat dit oude bijgeloof van Griekse oorsprong is.

Ranüncülus ficdria: Speenkruid
D e soortnaam ficaria kreeg de plant naar de vijgvormige wortelknolletjes (fi
cus : vijg). D e naam Vijgwortel die we bij Heukels, zonder plaatsaanduiding,
vermeld vinden is waarschijnlijk geen echte volksnaam maar een vertaling van
de Duitse benaming Feigwurz. Bij Dodonaeus komt de naam vijgwortel niet
voor. Reeds in de twaalfde eeuw komen we de naam Fiwurtz, ook Ficaria,
tegen. In Frankrijk en Engeland zijn de namen respectievelijk Herbe au fic en
Figwort.
Voor de naam Speenkruid laten we Dodonaeus aan het woordt: 'Cleyne gouwe
oft Speencruydt. In onse tijden/ ende wat daer voor/ heeft men de wortelkens
met de aenhangende greynkens of korlenkens begoot te gebruycken om de
speenen te genesen: ende men heeft dit cruydt daerom de naem Speencruydt ghegeven: want de Speenen oft Anbeyen met het sap van dit cruydt oft van sijne
wortelen met wijn oft pisse van den cranken gemengelt zijnde/ dikwijls gewassen
en genett/ worden cleynder ende in een getrocken/ ende verdroogen heel: ende
pijne vergeet gantsch.' Verder deelt hij nog mede dat volgens sommigen, alleen
het bij zich dragen van het kruid (natuurlijk met de wortelknolletjes) reeds vol
doende was om aambeien te genezen of de pijn daarvan te verzachten. Dit ge
bruik was volgens dr. M . van Andel (1909) in ons land nog lang in zwang.
Volgens een ander is de naam ontstaan vanwege de gelijkenis met een speen of
tepel van een zoogdier. Daar de wortelknolletjes wel iets weg hebben van de
teelballen van de haan of de kater spreekt men in Friesland van Hoaneklootjes,
en in Noord-Holland van Katteklootjes.
Vanwege de gelijkenis van de gele bloemen met andere soorten van het ge
slacht Boterbloem kreeg het Speenkruid ook namen als Boterbloem, Kleine boter
bloem en Haagboterbloem (het plantje groeit graag op schaduwrijke plekken).
D e naam Vroege boterbloem (Apeldoorn) wijst op het zeer vroege bloeien.
Hierop duidt ook de vroegere wetenschappelijke naam, namelijk Ficaria verna,
want verna duidt op lente. O p Zuid-Beveland spreekt men van Pinksterblommen,
volgens ons had men beter van Paasblommen kunnen spreken, want met Pink
steren is de hoofdbloei in de regel reeds afgelopen. Namen zoals Kleine celi-

Rhinanthus glaber
Grote ratelaar

donie (van chelidonium), Kleine gouwe, en Klein zwaluwkruid kreeg zij ter
onderscheiding van de eveneens gele bloemen bezittende, Stinkende gouwe
(Chelidonium md)us) die onder meer namen had als Groote gouwe bij Dodona
eus, en Zwaluwkruid. Slaat men P. A . Matthiolus (1563) op dan staat bij Speen
kruid de wetenschappelijke naam Chelidonium minor, dus kleine chelidonium.
Hij zag deze soorten dus als verwanten. Dit zijn zij allerminst; het Speenkruid
hoort tot de familie der Ranonkelachtigen terwijl de Stinkende gouwe tot de
Papaverachtigen behoort.
Vroeger stond zij bekend als een probaat middel bij scheurbuik, waarop de
Duitse volksnaam wijst: Scharbockkraut : Scheurbuikkruid. Bij latere onder
zoekingen is gebleken dat de plant een groot gehalte aan vitamine C bevat. Zoals
men weet ontstaat scheurbuik bij gemis aan verse groente of fruit. Het eten van het
Speenkruid (in het voorjaar) kan dit gebrek aan vitamine C verhelpen. Men moet
de bladeren echter in het voorjaar eten en niet later want dan hebben zij een scherpe
smaak en bovendien kan het nuttigen dan schadelijke gevolgen hebben.
Behalve de wortelknolletjes produceert zij ook nog kleine broedknolletjes, ook
okselknolletjes geheten, die zich ontwikkelen in de oksels van de stengelbladeren.
Deze okselknolletjes kunnen, afgevallen, weer tot nieuwe zelfstandige plantjes
uitgroeien. Deze tarwekorrelgrote broedknolletjes hebben aanleiding gegeven tot
het volgende fabeltje: wanneer in een jaar veel van deze knolletjes gevormd
worden en deze door een sterke en overvloedige regen van de plant afgespoeld
worden, was men ervan overtuigd dat er een tarweregen had plaatsgevonden.
Men sprak dan van hemelbrood. Volgens de kronieken heeft zo'n tarweregen
plaatsgevonden op 25 juni 1550 in Thüringen en op de zondag van Pasen van
15 80 te Brandenburg.

Rhinanthus: Ratelaar
Naar de neusvormige bovenlip van de bloem kreeg het geslacht de naam Rhi
nanthus, samengesteld uit rhinos : neus, en het eveneens Griekse anthos : bloem,
dus neusbloem.
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Daar de twee meest algemeen voorkomende soorten voor een leek onderling
weinig verschillen, worden de volksnamen in de regel voor beide soorten gebruikt.
Deze twee zijn de Grote ratelaar (R. glaber, vroeger R. major geheten) en de
Kleine ratelaar (R. minor). D e soortnaam glaber duidt op het min of meer glad
of kaal zijn van de kelk. D e Kleine is uiteraard kleiner dan de Grote, maar voor
een niet-kenner is dat slechts te zien, wanneer men beide soorten naast elkaar
houdt. D e meestvoorkomende naam is Ratelaar, en heeft betrekking op de in de
rijpe, verdroogde vruchtkelk zittende, eveneens rijpe zaden, die wanneer men de
kelk heen en weer schudt een ratelend en rammelend geluid maken. Daarnaast
komen varianten en plaatselijke namen voor. W e noemen: Ratel, Ratelen, Rattel,
Rattebel, Reutels, Rinkelbellen, Roatel (er) en Rammelaar. D e namen Raai en
Raat zijn varianten van Ratel. D e namen Kloppers op Zuid-Beveland, en Klapperhooi zijn eveneens op het geluid ingesteld. In de Overijselse Achterhoek komen
namen voor als Horde, Horte, Hotte. Deze namen zijn waarschijnlijk eertijds
ontstaan uit het Duitse woord hottern: schudden. Wij kennen eveneens hotten
in de betekenis van schiften en stremmen van melk, waarschijnlijk met hotten
en hotsen, schudden, schokken of stoten in verband staand.
Andere namen zijn meer op de bouw en vorm van de bloem gericht. Men zag
er vooral vogelvormen in: Haantjes-en-Hcentjes op Schouwen, Haantjes-enKukelbaantjes op Texel, Vinkies in Aalsmeer, en mede naar de gele bloemkleur,
op Walcheren Kanarievogeltjes. Verder nog Leeuwebekjes in Aalsmeer, hier zag
men er meer de bek van dit dier in. In de Bommelerwaard spreekt of sprak men
van Tessen, omdat de vruchten iets hebben van een ouderwetse tes of tas, de
zogenaamde reticule. Voor Walcheren en Zuid-Beveland staat de naam Kousjesen-schoentjes genoteerd; men zag hier in de bloem kousjes en schoentjes!
D e naam Hanekam in de Achterhoek, op Schouwen en in het Utrechtse aan de
Ratelaar gegeven, heeft betrekking op de gekartelde bladeren, die er als een
hanekam uitzien. Dit was indertijd aanleiding om het geslacht Ratelaar de weten
schappelijke geslachtsnaam Alectorolophus te geven. Dit alectorolophus is af
komstig van de Griekse woorden alector : haan, en lophos : kam. D e Kleine
ratelaar die thans Rhinanthus minor genoemd wordt, heette vroeger Rhinanthus
crista-gdlli; deze wetenschappelijke soortnaam beduidt eveneens hanekam. In de
middeleeuwen komen we reeds de naam Hanekam tegen. Dodonaeus spreekt van
'Geele Ratelen oft Hanecammekens.'
D e namen Schortel, Schartelen en Scharl zijn waarschijnlijk als een afleiding
te beschouwen van schaarde en kartel, of als een vermenging van deze twee
woorden, waardoor een foutief geheel ontstaan is. Dit schartel duidt op de ge
kartelde bladrand. Deze halfparisitaire planten hebben in de volksgeneeskunst
zo goed als geen rol gespeeld.

Rümex | Rümex acetósa: Veldzuring
D e naam Rumex is behalve de Latijnse naam voor zuring ook die voor een lans
of werpspies, en attendeert op de spies- of pijlvormige bladeren van enkele zuringsoorten, zoals Veldzuring en Schapezuring. Een andere opvatting is dat aan

Rümex acetósa
Veldzuring

deze naam het Griekse woord voor stroom : rhyma ten grondslag ligt, vanwege
het feit dat vele soorten op vochtige plaatsen, beken en sloten voorkomen. Volgens
ons lijkt de eerste uitleg wel de juiste. D e wetenschappelijke soortnaam is afkomstig
van het Latijnse acetum : azijn, vanwege de zure smaak van het blad.
Verscheidene zuringsoorten worden door het volk niet van elkaar onderschei
den en het is niet mogelijk precies uit te maken welke soort bedoeld wordt. D e
Nederlandse benaming Veldzuring duidt op het voorkomen op grazige plaatsen
en uiteraard op de zure smaak. Het is deze soort die ook gekweekt wordt om als
toekruid te dienen, vroeger vooral bij spinazie. O o k in voorjaarssoepen was de
zuring een belangrijk bestanddeel. Deze gewoonte raakt meer en meer in onbruik.
Dat dit gebruik niet tot ons land beperkt is, kunnen we opmaken uit de Franse
volksnaam: Oseille domestique, dus zuring voor het huishouden. D e kinderen
kauwden graag op de bladeren.
Van de naam Zuring bestaan al naar de streek dialectische vormen of ver
basteringen. Van deze soort vinden w e bij Heukels de volgende namen: Serel,
Sorel, Sul, Surbledden, Sur hel, Sur ken, Sur pel, Sur stallen, Zoerblaa(r), Zoerke,
Zoerstellen, Zoormoos, Zure, Zurenk, Zurik, Zuringstokken, Zurink, Zurkel en
Zuurling. D e naam Surkele komt men reeds in de middeleeuwen tegen. Bij D o d o 
naeus staat de plant te boek als Surckel. D e plant schijnt eerder door paarden
dan door runderen gegeten te worden, hetgeen volgens ons blijkt uit de naam
Paardezuring of Perdezuring, voorkomend in Zeeuws-Vlaanderen. D e Friese naam
Réa-skonk beduidt roodbeen, omdat de stengels rood aangelopen zijn.
Vroeger geloofde men dat het vee vlooien zou krijgen wanneer het de zaden
zou opeten. Het sap dronk men eertijds bij koorts, want het leste de dorst. D e zaden
werden gebruikt om zich van ingewandswormen te bevrijden. In verse toestand was
het blad een uitstekend middel bij scheurbuik.

Rümex hydroldpathum: Waterzuring
Deze soort heeft grote wortelbladeren, groeit aan zoet water, in vochtige weiden
en sloten en kreeg de naam, uiteraard zouden we zeggen, Waterzuring. D e
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Latijnse soortnaam drukt hetzelfde uit, want hydroldpathum is samengesteld uit
de Griekse woorden hydoor : water, en lapathon : zuring. In Zuid-Holland
spreekt men van Oeverzuring. D e bladeren doen denken aan die van tabak en in
Waterland sprak men dan ook van Wilde tabak. Of men de bladeren als surro
gaat voor tabak gebruikte is ons tot nu toe niet gebleken, maar dat kan indertijd
zeer wel het geval geweest zijn.
Dodonaeus noemt onder het hoofd 'Van de soorten van Patich/ ende Surckel'
de Waterzuring: 'Groot patich oft Water-patich.' Volgens hem is Patich 'eenen
naem die vanden Latijnschen of Griekschen Lapathon verdraeyt is/ ende tot
sommige plaetsen 00c Peerdic.' In het Woordenboek der Nederlandsche taal
vinden we onder Patik: 'Het woord is waarschijnlijk een verkorting van het
Middellatijnse lapatica, een bijvorm van lapathium, waarvan het Middelneder
landse Lapathen (voor de Ridderzuring, KI.) in dezelfde zin. Oorspronkelijk
werd de benaming toegepast op het gehele geslacht. Naast Patich was ook Peerdik in gebruik, dat misschien op volksetymologie berust.' Voor Zuid-Limburg
staat genoteerd Partbladeren, wellicht is dit part eveneens een verbastering van
Patick.
Nu valt het op dat bij de Ridderzuring (R. obtusifólia) de volgende
namen wel voorkomen: Patig, Patik, P aardig, Peerdig, Peer dik, Peerdezuring,
Paardezuring en Paardezurkel, maar dat dergelijke namen niet gevonden worden
voor de Waterzuring; met misschien als uitzondering de genoemde Partbladeren.
Volgens Prof. J. Niessen is de Duitse volksnaam Patt (te Heinsberg) voor de
Ridderzuring 'vielleicht aus Lapatium für grossblatterige Pflanzen überhaupt,
vielleicht auch in Anlehnung an das im benachbarten Holland gebrauchliche Wort
Patig, das aus Pardig vor Paard - Pferd entstand.'
D e naam Paardezuring, met de nodige plaatselijke vormen, komt bij meerdere
zuringsoorten voor. Om het nog ingewikkelder te maken: de nu zeer zeldzame
Paardezuring (Rümex aqudticus) heet in de flora's 'officieel' Paardezuring. Voor
de verklaring van de waarschijnlijk niet meer voorkomende namen als Wilde
waterridder, Zwarte waterridder hebben we Abr. Munting (1696) opgeslagen. Hij
schrijft: 'Werd ondertusschen ook in het Neederlandsch genoemd Schurfloofsbladeren, en Waterridder, omdat dit kruyd van Naturen in een vochtige aarde
voorkomt, en de Schurftheyd, Ruidigheyd, Zeerigheyd, op 't Vriesch gezegd Rid,
of Rued verdrijft.'
De Waterzuring stond vroeger bekend als een uitstekend middel ter bestrij
ding van scheurbuik en was in de apotheek aanwezig onder Herba Britannica en
Radix hydrolapathi, als het het kruid (herba) of de wortel (radix) betrof. H. C.
van Hall in zijn Landhuiskundige Flora (1854) schrijft: ' D e oude Herba Britan
nica van Caesar, als een tegen scheurbuik zeer dienstige plant door de oude
bewoners van Groot Brittannie aan de krijgslieden van Caesar bekend gemaakt
en ook nu nog (1854) in het noorden van Friesland onder de naam Harntjerijs,
in een aftreksel van het blad, tot een mondspoeling, als een volksmiddel tegen
scheurbuik aangewend.' Abr. Munting in zijn Nauwkeurige Beschrijving der
Aard-Gewassen (1696) noemt de plant Scorbut, anders gezegd Blauwe schuytskruyd, of oprechte Brittancia antiquorum vera.

Rümex obtusifólius
Ridderzurin;

Rümex obtusifólius: Ridderzuring
Vanwege de niet spits-toelopende (bij de meeste zuringsoorten is dit wel het
geval) maar stomp-eindigende bladeren, kreeg deze soort de wetenschappelijke
soortnaam obtusifólius : stompbladige. Omtrent de naam Ridderzuring het vol
gende: bij dr. C. Bakker (1928) vinden we vermeld: 'Toen het Woordenboek
van Plantennamen van Heukels reeds was uitgegeven, noteerde ik te Zuiderwoude nog den naam Ridderstronk voor Rumex obtusifolia. Als aan de Zaan
iemand aan de diarrhee is, zegt men, dat hij "an de ridder" en in Broek en om
geving zegt men in zoo'n geval dat hij an de reeder is. ( D e e ongeveer uitge
sproken als ei, maar zacht).' Bij Heukels vinden we nog vermeld Ridder(blad)
voor Groningen en Riddertronk voor Salland. Uit dien hoofde wil men de mid
deleeuwse naam Lapaten verklaren als afkomstig van het Griekse lapazein : pur
geren.
Zie verder nog bij Rümex hydroldpathum.
D e namen Hardijzer en Ijzerhard in Zuid-Holland, en lserhard in het graaf
schap Zutphen, hebben wellicht hun oorsprong in de middeleeuwen. In die tijd
gebruikten de ridders deze planten om hun wapens mee te bestrijken om deze
tegen allerlei invloeden te beschermen. Dit zou dan een verklaring kunnen zijn.
Een andere opvatting omtrent Hardijzer en Ijzerhard luidt, dat de stengel later
zo hard wordt dat de zeis moeite heeft hem af te maaien. Z o u de naam
Knoers, voor het Utrechtse gebied opgegeven, eveneens slaan op de harde sten
gels? Cnoersebeen is een oude benaming voor kraakbeen.

Sagittiria | Sagittdria sagittifólia: Pijlkruid
D e naam Sagittaria : pijlvormig (sagitta is pijl), is gegeven naar de vorm van het
blad dat veel overeenkomst vertoont met het voorste deel van een pijl. D e R o meinen kenden de plant reeds als sagitta. D e soortnaam sagittifólia beklemtoont
dit nog eens, want deze beduidt pijlbladig. Behalve het veel voorkomende Pijlkruid komen ook namen voor als Pijlblad, Pijlbloem, Pilekrüd en Pijlkekrüd.
Het gevorkte blad, als van een zwaluwstaart, gaf aanleiding tot de benaming
Zwaluwkruid. D e vorm van de bladeren heeft ook namen doen ontstaan als
Ezelsoren in de Hoekse Waard, en Haasoren op Voorne en Beierland. D o d o naeus schrijft over Serpentstongen en vergelijkt het blad met de tong van adders
of slangen, en in Groningen spreekt men van Adderkruid. Juister dan de Groningse volksnaam is dan ook die van Slangetong uit het nabije oostelijke Drente.
In Noord-Overijsel spreekt men van Tongen zonder meer. D e driehoekige, pijlvormige, diep ingesneden bladeren werden door de Groningers en Noordlimburgers met de kop met kieuwen van een snoek vergeleken, en zo ontstond
Snoekeblad; de Friezen spraken van Snoekeblèd. Voor de Hoekse Waard geeft
Heukels op Ploegen; deze naam is waarschijnlijk ontstaan omdat men het blad
met een ouderwetse ploeg vergeleek.
In de volksgeneeskunst of in de folklore heeft de plant geen rol gespeeld.
Maar op het volgende willen we wel de aandacht vestigen, zonder echter voorlopig een verklaring te kunnen geven. In de kathedraal te Reims zijn vele gebeeldhouwde planten aan te treffen. In het middenschip (westwand) vindt men
een drietal figuren gebeeldhouwd, namelijk Johannes de Doper, geflankeerd
door twee profeten. Boven Johannes de Doper herkent men het blad van de
Waterlelie, boven die van de rechtsgeplaatste figuur eikebladeren, terwijl boven
de linkse profeet de bladeren van het Pijlkruid duidelijk zijn waar te nemen.

Saponaria | Saponaria officindlis: Zeepkruid
D e naam Saponaria is afkomstig van het Latijnse woord sapo : zeep. D e in
schijfjes gesneden wortel heeft de eigenschap, wanneer deze in water gedaan is
en het geheel geschud wordt, een zeepachtig schuim te doen ontstaan. D e soortnaam officinalis duidt erop dat het kruid in de geneeskunde gebruikt werd.
D e plant was dan ook in de apotheek aanwezig, en wel onder de benaming Herba
et Radix Saponariae. Uit deze naam blijkt dat men zowel het kruid (herba) als
de wortel (radix) aanwendde. Men gebruikte het zeepkruid behalve als bloedreinigend middel ook als urine- en zweetafdrijvend middel, en om bij geelzucht
de stoelgang te bevorderen. P. Nylandt geeft het volgende recept: ' O m de Herssenen te suyveren: Neemt een stuckje van de wortel/ knauw het in de mondt en
het sal veel vochtigheden en fluymen uyt het Hooft trecken.'

Sagittaria sagittif ólia:
Pijlkruid
Saponaria of ficinalis:
Zeepkruid

Pas in 1 8 1 1 gelukte het aan Bucholz uit de plant een stof te isoleren, die hij
saponine noemde. Later ontdekte men dat deze stof ook in andere planten, van
verschillende families, aanwezig is. Behalve Zeepkruid, Sieppekrüd en Sjippekrüd
komt ook waskruïd voor. Deze naam duidt dus op het gebruik als wasmiddel.
D e plant is van oorsprong geen inheemse plant, maar afkomstig uit het
gebied van de Middellandse Zee. Plinius kende de plant en noemde haar
Herba lanaria, want men gebruikt het kruid om de wol te wassen en te reinigen.
Reeds bij Albertus Magnus (dertiende eeuw), komt Saponaria voor. Het Zeepkruid is door de monniken naar het noorden meegenomen, en daar in hun kloostertuinen aangeplant om als wasmiddel van hun wollen kleren te dienen. Vanuit
deze tuinen is de plant ontsnapt en verwilderd. O o k is de verspreiding in de hand
gewerkt doordat de boerenbevolking haar voor dezelfde doeleinden aanplantte.
O o k vanuit deze hoven verspreidde zij zich. In de middeleeuwen gebruikten de
lakenvolders haar nog om hun goederen te wassen. Dit kunnen we mede opmaken
uit de Franse en Engelse volksnamen die respectievelijk luiden Herba d foulon
en Vuiler's grasse, en bij de oude kruidkundigen komt men Zeepkruid tegen als
Herba Fullonum. Volgens R. Cambell Thomson, in zijn 'Dictionary of Assyrian
Botany,' was het Zeepkruid ook bekend bij de Assyriërs en wel onder de naam
mastakal. Een oude legende vertelt ons dat de plant ontstaan is uit het badwater
van de Griekse godin Aphrodite, godin van de liefde en vruchtbaarheid, toen zij
een bad nam, na aangeraakt te zijn door haar met roet besmeurde echtgenoot, de
vuurgod Hephaestus.

Scrophularia | Scrophuldria nodósa: Helmkruid
Scr ophularia is afkomstig van het Latijnse scrophula : halszweer, omdat de plant
als geneesmiddel gold bij scrofulose, een klierziekte; vooral bij varkens.
D e naam Helmkruid kreeg deze plant omdat de bloem de vorm heeft van een
ouderwetse ridderhelm. D e wetenschappelijke soortnaam nodosa (nodosus: knopig, van nodus : knoop) slaat op de knopige wortelstok. In Zuid-Holland komt
dan ook de naam Knopig helmkruid voor.
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Het is een goed voorbeeld van de signatuurleer, dat is de theorie die de ge
neeskracht afleidt 'van de teeckenen oft in drucksels der dinghen'. Slaan we een
oud kruidboek op dan lezen we ' D e wortel is met vele knobbelen ende knoppen
beset. Het wort seer ghepreesen van vele in de herde gheswillen van de dieren
of cropsweeren, ghemeynlijck scrofulae ghenoemt. Oock seer goet in het smertigh
gheswil van de speenen oft anbeyen.' Men behoefde het kruid slechts om de hals
te dragen om de 'Speenen' te doen verdwijnen. Dat deze wortelstok ook gebruikt
werd bij varkens die aan de klierziekte leden kunnen we opmaken uit de middel
eeuwse namen. Z o vinden we vermeld Sogewortel en Zoeghewortele, hetgeen
Zeugwortel beduidt. Reeds bij Hildegard von Bingen (ca. 1 1 5 0 ) vinden we Seuwurtz of Sauwurtz : Varkenswortel of Zeugwortel. D e Sallandse naam Varkenswronge (Varkenswrange) duidt op wrang, dat wil zo veel zeggen als etterdracht
bij het varken. Dus ter genezing van de etterende gezwellen bij deze dieren.
Onder wrang verstond men ook een veeziekte: 'Die Wrangh onder den verken off
schorfdickeyt' (schurft).
D e volgende volksnamen duiden op het gebruik in de volksgeneeskunst:
Aambeiwortel op Walcheren, Aambeienkruid in Egmond en Wimmenum, Groot
klierkruid zonder plaatsaanduiding, Groot speenkruid op Walcheren, Klierkruid
in het graafschap Zutphen, Skrofelkruid, zonder plaatsaanduiding, en Speenkruid
in oostelijk Brabant. Omdat de plant ook bij scheurbuik gebruikt werd, noemde
men haar ook Scheurbuikkruid. Uit de wortel werd ook een zalf bereid die aan
gewend werd bij hardnekkig eczeem. In de volksgeneeskunst werd zij ook ge
bruikt om ingewandswormen af te drijven.
D e naam Sint-Anthonieskruid (bij Dodonaeus St. Antboniscruydt) zal wel ont
staan zijn omdat deze heilige bij klier- en andere gezwellen aangeroepen werd om
deze euvelen te genezen of te verhelpen. Een oude Duitse volksnaam luidt Tünesblatt : Anthonisblad. D e naam Rammelkorven, in Groningen aan de plant ge
geven, wijst op de los in de vrucht zittende zaden die bij het schudden van de
vrucht een rammelend geluid maken. Behalve van de wortel werd ook van de
bladeren een thee getrokken om deze gezwellen te genezen. Dr. van Andel schreef
dat in het begin van deze eeuw de bladeren nog op verse wonden gelegd werden.

Sédum | Sédum dcre: Muurpeper
D e naam Sédum is afkomstig van het Latijnse sedare, dat afhouden of afvoeren
beduidt, en heeft te maken met het bijgeloof dat de plant donder en bliksem kan af
weren. C. A. J. A . Oudemans zegt omtrent Sedum het volgende: 'Deze naam werd
oudtijds meer in het bijzonder aan het Huislook (Sempervivum téctorum) gegeven.
Hij stamt af van het Latijnse werkwoord sedeo, inf. sedére, zitten, en gaf te ken
nen dat genoemde plant, schijnbaar zonder eenig verband op rotsen en daken zat.'
Het Huislook (Sepervivum tectórum) heet in de volkstaal Donderbaard. In
verband hiermee vinden we in oude kruidboeken dan ook namen als Bladerlooze
donderbaard, Scherpe huislook. D e soortnaam acre : scherp, duidt op de scherpe
en peperachtige smaak van de dikke, vettige blaadjes. Voor de soortnaam Muur
peper citeren we Dodonaeus: 'Het cruydt wast op steenachtighe en dorre plaetsen
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ende spruyt allesins uyt de spleten ende scheuren van de oude vervallende
mueren: het blijft ghedurighlijcken groen ende daerom noemt het muerpeper ende
eeuwigh leven (Sempervirens)'. D e naam Eeuwig leven is thans nog geen onbe
kende klank. Andere namen die op de scherpe en peperachtige smaak duiden zijn
Scherplook, Scherp steenlook, Steenlook. Wat betreft de naam Muurpeper nog
het volgende: in de Hortus sanitatis van 1485 komt Murpfeffer reeds voor. Bij
Hildegard von Bingen heet de plant Erdpfeffer. In Sussex en Nottingham in Enge
land noemt men haar schertsenderwijs Poor mans pepper : arme lui's peper.
D e Sedumsoorten behoren tot de vetplanten of succulenten: Dat zijn planten
die zo gebouwd zijn dat zij een langdurige droogte doorstaan kunnen. Z o zijn
deze planten onder meer met een waslaagje bedekt, opdat de verdamping zo
veel mogelijk belemmerd wordt. Verder fungeren de dikke, vlezige bladeren,
waarvan de cellen met een slijmachtig vocht gevuld zijn, als een soort water
reservoir. In Noord-Limburg spreekt men van Muurvetplant. Daar de Muurpeper
meestal massaal voorkomt - elk afgevallen blaadje kan tot een zelfstandige plant
uitgroeien - spreekt men in Groningen van Overvloed. In dezelfde provincie
kent men ook namen die op de goudgele stervormige bloempjes attenderen en wel
Geelgras en Goudgras. In Waterland duidt de naam Zonnetje op de gele ster
vormige (vijf bloemblaadjes) bloeiwijze.
Een aardige benaming is die van Rijstepap in Zeeuws-Vlaanderen. Deze naam
is afkomstig uit het naburige Vlaanderen. E. Paque schrijft: ' D e bloeiende plant
met haar dicht tegen malkander groeiende bloemen, gelijkt aan de Vlaamse
Rijstpap.' [Met saffraangeel gekleurde gekookte rijst. Kl.] D e naam Sint Janskruid in het graafschap Zutphen heeft de plant gekregen omdat de hoofdbloei
omstreeks Sint Jan - 24 juni - valt.
D e namen Zeekraal en Wilde zeekraal, op Walcheren, vinden volgens ons
hun oorsprong in de gelijkenis die de bewoners van dit eiland zagen in de dikke
min of meer rolronde langs de stengels gerangschikte blaadjes, met de uit stengel
delen opgebouwde Zeekraal (Salicórnia europdea). Beide planten komen op
Walcheren voor - min of meer in eikaars nabijheid. D e Zeekraal op de schorren
en slikken en de Muurpeper in de duinen. Het sap uit de bladeren werd gebruikt
om wratten, eksterogen en steenpuisten te verwijderen, en bij scheurbuik.
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Sempervivum | Sempervivum tectórum: Huislook
2 5°

Sempervivum is samengesteld uit semper : altijd, en vivum van het Latijnse
werkwoord vivo : leven, dus langlevend of altijdlevend. Dit wijst op de eigen
schap van de soorten van dit geslacht om zich bij grote droogte en gebrek aan
water te kunnen handhaven. D e dikke, altijdgroene bladeren bevatten een planteslijm dat de waterverdamping remt. D e soortnaam tectorum is afgeleid van het
Latijnse tectum : dak, omdat de plant in de regel op daken en muren voorkomt.
Dit is niet haar natuurlijke groeiplaats, maar ze is daar door de mens geplant.
Van oorsprong is zij een plant uit de bergen. Dit groeien op daken en de enigs
zins lookachtige smaak heeft de plant reeds vroeg de naam Huislook bezorgd.
Er zijn uiteraard vele dialectische vormen en varianten. W e zullen volledigheids
halve een lijst geven van namen die we bij Heukels aantreffen en die voor zich
zelf spreken: Dakloof, Dakenlook, Dakenloof, Daklook, Gewoon huisloof, Ge
woon huislook, Groot huislook, Hoeslof, Hoeslook, Höslook, Hoesloop, Huiskruid, Huislak, Huisloof, Huisloop, Hüslak, Hüslok, Huülsblad en Huuslook.
Waarschijnlijk komt de Huislook niet meer in het wild voor. Doordat vele
oude behuizingen en schuren zijn opgeruimd, komt zij steeds minder op daken
voor. Thans wordt de plant ook veel aangeplant in zogenaamde rotstuintjes of
rotspartijen. Dit aanbrengen op daken en schuren is zeer oud. Theophrastus be
schreef reeds in het jaar 320 voor Chr. in een werk over planten de Huislook,
die hij aeizoon (altijd levend) noemde. Hij beschreef haar als altijd sappig en
groen met lange, gladde bladeren, groeiend op de grond, maar ook op tegels en
dakpannen waar weinig aarde aanwezig is. Bij de Ouden vinden we haar reeds
vermeld als beschermster tegen blikseminslag. Z o werden ook de Romeinse im
peratoren met dit kruid bekranst om hen tegen de bliksem te beschermen. Dat het
een algemeen aanvaard gebruik - het huis tegen blikseminslag te vrijwaren moet zijn geweest kunnen we opmaken uit de verordening van Lodewijk de
Vrome uit 795 na Chr. bekend als de Capitulare de villis. Deze verordening
bevat voorschriften voor een goed beheer van zijn landgoederen. In het zeven
tigste hoofdstuk wordt over planten gesproken die in de hoven en tuinen moeten
worden aangeplant. D e genoemde planten moesten niet alleen dienen tot voedsel
maar ook als geneeskruid. Aan het slot van deze opsomming van planten komt
dan de mededeling: 'et ille hortulanus habeat super domum suam Jovis barbam,'
hetgeen wil zeggen dat de tuinman Jupiter's baard op het dak van zijn huis moet
planten. Daarna volgt nog een lijst van vrucht- en andere bomen die aangeplant
moeten worden. Een heel wat meer realistisch geluid laat Albertus Magnus
(ca. 1250) horen, als hij schrijft dat ]upitersbart alleen door lieden die zich met
toverij - incantationi - afgeven gebruikt wordt. Hij staat er dus zeer sceptisch
tegenover, en wel in een tijd dat toverij, heksen en duivel nog een grote rol
speelden.
Bij Konrad von Megenberg (1309-74) vindt men hauswurz onder Barba Jovis:
'daz ez den donr und daz himmelplatzen verjag, und dar umb pflanzet man ez
auf den hausern.' Dat voor de bevolking blikseminslag een grote ramp betekent
is begrijpelijk, daarom werd op zo goed als elk huis de plant aangebracht. Men
kweekte haar ook in potjes en in tuinen om haar altijd, in tijd van nood, bij de
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hand te hebben. Een oud gebruik was om bij naderend onweer behalve een takje
van het Palmboompje (Buxus sempérvirens) ook een Huislook op het haardvuur
te leggen om zodoende dit natuurgebeuren af te wenden, maar dan moest de
plant op Sint Jan, 24 juni, geplukt zijn. In Friesland, Twente, Salland, het graaf
schap Zutphen en het Land van Hulst spreekt men van Donderblad. Dat deze
benaming reeds zeer oud moet zijn, blijkt uit de middeleeuwse naam Donderblatt.
D e naam Donderbaard heeft volgens Uittien niets te maken met Donar,
god van de donder, en zijn baard: 'het betekent bliksemgeleider; het woord is
alleen bij Dodonaeus en Fuchs te vinden en zal wel import zijn.' W e voelen wel
iets voor het eerste deel, maar zijn laatste bewering dat het wel een importnaam
geweest zal zijn, kunnen we niet beamen. Want in het veertiende-eeuwse hand
schrift 'Herbarys' over geneeskruiden, lezen we 'Semperviva of barba jovis dats
donderbaert. Het heeft kracht te coelne ende te drogene. Ende den genen die
ten nese bloet salmen donderbaert stoten ende nemen tsap ende rose water.' Bij
Jan Yperman (veertiende eeuw) lezen w e : 'Daerna legter op Sap van donder
baert.' Dit zijn dus oude Nederlandse benamingen, die wel uit de heidense tijd
kunnen zijn. Het toevoegsel baard wil men verklaren (zie ook hierboven barba
jovis) omdat de roodachtige bloemen zouden herinneren aan de baard van oude
goden: Jupiter, Donar en ook Wodan.
Ook aan deze laatste werd gedacht, want Wodansbaard kwam eertijds ook
voor. Tenslotte nog dit: in Frankrijk zijn de volgende volksnamen bekend: Joubarbe des toits, Grande joubarbe en Barbajou, en in Engeland spreekt men van
Jupiter's beard; in de dertiende eeuw kende men aldaar de plant als jubarbe.
Het sap werd bij allerlei kwaaltjes aangewend, zoals zweren in de mond, keel
ziekten, bij insektenbeten, puisten, huiduitslag en rode hond.
Dr. van Andel deelt mede dat in het begin van deze eeuw in ons land de
Donderbaard nog gebruikt werd om spruw te genezen. Het sap van het blad,
met suiker vermengd, werd aan kinderen die hieraan leden te slikken of te gor
gelen gegeven. Hetzelfde vinden we voor Waterland opgetekend. O o k bij kink
hoest werd hetzelfde drankje gegeven. Vooral was het kruid bekend om het ver
koelend werken bij brandwonden, want bij Hondius ( 1 6 2 1 ) lezen w e :
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En als buytenl onze boden
In de keucken onbedacht
Van het water zijn versoden [verbranden];
Wert haer Donderbaert gebracht:
Die gereet staet bij der hant
Op een ouwen aerden want.
Het sap werd ook als schoonheidsmiddel toegepast en wel om een gladde en
mooie huid te verkrijgen, en om zomersproeten te verdrijven. Aan de plant wer
den ook magische krachten toegeschreven, want hing men haar in de schoorsteen
dan belette zij dat heksen het huis zouden binnendringen. Men mocht de plant
niet van het dak verwijderen, want dan ging het geluk verloren. Kwamen aan
de bloeistengel in plaats van rode, witte bloemen (heel zeldzaam voorkomend)
dan kon men erop rekenen dat er zich een sterfgeval zou voordoen. Ook vertelde
men dat wie netels en huislook in de hand houdt vrij is van schrik, en ook spoken
kan weerstaan. Een verhaaltje dat we bij Albertus Magnus (dertiende eeuw) vin
den opgetekend: Neem rood arsenicum en aluin, meng dit tesamen met Sempervive en de gal van een stier en besmeer daarmee de handen, dan kan men zon
der vrees gloeiend ijzer in zijn handen nemen en deze zullen niet verbranden.
Het kruid was ook een bestanddeel van de negenkruidige heksenzalf.

Senécio | Senécio vulgaris: Klein kruiskruid
D e geslachtsnaam is afkomstig van het Latijnse senex : grijsaard, omdat de
bloemen spoedig na het bloeien zaden vormen waaraan zich zaadpluis bevindt
die het geheel een grauw en vergrijsd aanzien geeft. Of zoals Fuchs zich uit
drukt: 'een graw oft wit wolleken/ dat is ees oudts mans graw oft grijs hayr
ghelijck.' Een andere opvatting is, dat, nadat de zaadjes met vruchtpluis zijn
afgevallen de halfbolvormige, kale bloembodem er als een kaal hoofd (van een
grijsaard) uitziet.
D e soortnaam vulgaris : gewoon, duidt erop dat het een algemeen voor
komend plantje is, dat zich overal nestelt. Z o treffen w e het aan op pas om
gewerkte akkers en tuingronden, compost-hopen, op bebouwde en onbebouwde
gronden. Het kan een lastig onkruid worden, omdat zich per jaar meerdere
generaties vormen.
D e naam Kruiskruid wil men verklaren naar het kruisgewijs geplaatst zijn van
de bladeren. Deze mening vindt echter niet veel bijval. Algemeen is wel de op
vatting dat het ontstaan is uit een gehoorfout. In het Duits heet de plant Kreuzkraut
dat door dezelfde oorzaak ontstaan is uit Greiskraut, en bij ons werd het Kruis
kruid. Een oude benaming, die we bij Heukels aantreffen, is die van Grijskruid
en waarschijnlijk een vertaling van het Duitse Greiskraut. Deze verbastering van
Greiskraut (in het Oudhoogduits komt ook Baldgreise voor) moet reeds in de
vroege middeleeuwen ontstaan zijn, want in de elfde eeuw komen we reeds
Kreuzkraut tegen en wel in de Codex Bonnensis. D e naam Kruiswortel, op vele
plaatsen in ons land voorkomend, vinden we reeds bij Dodonaeus: 'Dit cruyt
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is hier te lande Grindtcruydt ende Cruyscruyt/ ende van sommige oock Cruyswortel gheheeten: in Hooch Duytschlant Creuzwurtz/ ende Grindtkraut.' Andere
namen van dit eenjarige plantje zijn Kruisblad in Zuid-Limburg, Kruiskesblad
in het Land van Hulst, en Kruiswaortel in Friesland. Het vruchtpluis gaf in
Noord-Limburg aanleiding tot de naam Pluisjes, en op Goeree Pluiskruid. D e
Zuidlimburgse naam Dikkop zal wel in verband staan met en overgenomen zijn
van de Duitse volksnaam Dickkopfkraut. Men vertelde dat het sap goed was bij
koortsrillingen en woedeaanvallen (gepaard gaande met een rood opgeblazen
hoofd) die men dicken Kopf noemde; in het algemeen ter afkoeling van gezwol
len lichaamsdelen. Het kan volgens ons ook slaan op het gezwollen bloemhoofdje,
en dan in verband staan met de sympathie- of signatuurleer om het sap ter gene
zing van verdikte ledematen of een gezwollen hoofd aan te wenden. Trouwens
de naam Knoppen, in de Achterhoek en het graafschap Zutphen aan de plant ge
geven, slaat ook op het knopvormige bloemhoofdje.
Bij de Ouden was het een gezien geneeskruid en men wendde het bij allerlei
ziekten en kwalen aan. Het sap en het blad werden als verkoelend middel ge
bruikt bij ontstekingen en gezwellen, en bij nog vele andere kwalen en ziekten
zoals we bij Plinius kunnen lezen. In Waterland spreekt of sprak (?) men van
Heidens wonderkruid; is dit een verbastering van Heidens wondkruid of is deze
naam ontstaan omdat het als een universeel geneeskruid bij de Ouden gold?
Een veel voorkomende naam is die van Kanariekruid, evenals dit het geval is
met V'ogeitjeskruid. Deze benamingen duiden op het gebruik als groenvoer voor
kanaries en andere kooivogels. Daar het buiten bijna het gehele jaar voorkomt
is het een goede aanvulling bij ander voeder. O o k in andere landen is het een
gewaardeerd vogelvoeder, hetgeen blijkt uit de volksnamen: Vogelkraut, in
Duitsland, in Engeland spreekt men van Canary seed en Chickenweed en in
Frankrijk van Senecon des oiseaux. Dit senecon slaat uiteraard op de Latijnse
naam Senecio, maar ging in Belgisch Vlaanderen over in een veelheid van ver
basteringen, van Sencioen, tot Sinksenkruid. In ons land komt in het nabije
Zeeuws-Vlaanderen ook een verscheidenheid van dergelijke namen voor, zoals
Sensejoen, Sensejuun, Sentse juin en Sinsoen. O p Walcheren is genoteerd de naam
Sensejuin, op Noord-Beveland Saense juun, en op Schouwen zelfs Eksuun en
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Ekejuun. Bij L. Fuchs (1543) komt de benaming Senesson voor. In Engeland
komen in East Anglia de namen voor van Sencion en Sinsion.
D e namen Grindkruid (bij Dodonaeus Grindcruyt) en Klein grindkruid zijn
volgens ons overgenomen van het Duitse Grindkraut. Deze laatste naam wordt
gegeven aan planten die gebruikt worden om grind : schurft te bestrijden. Be
halve het Klein kruiskruid kwamen nog in aanmerking, ter bestrijding van deze
kwaal, Duivekervel (Fumdria officinalis), Knautia (Kndutia arvénsis) en Ridderzuring (Rümex obtusifólia). Wat betreft het gebruik van Kruiskruid voor dit
doel in ons land, is ons niets gebleken, hoewel Dodonaeus wel de naam Grind
cruyt opgeeft.
Het kruid werd eertijds zeer veel in de geneeskunde aangewend, zoals uit
geschriften van P. Nylandt blijkt. Hij geeft o p : 'Voor heete geswellen van het
Fondament, ende schamelijcke Leden om de Wonden te heelen, voor Graveel
ende Steen. O m de maendt-stonden te verwecken, ende voor Geel-sucht. Voor
loopende Oogen. Voor pijn der Mage. Voor pijn in de Lenden en voor Podagra.'
In de vorige eeuw werd volgens van Hall in Winschoten het plantje nog als
huismiddeltje gebruikt bij stuipen van kinderen onder de vijf jaar. Het uit
geperste sap van de verse plant werd dan op de polsen van het patiëntje gelegd.
Vroeger werd het plantje in de wieg gelegd, opdat de kleine kinderen niet be
hekst zouden worden.
Volgens Dodonaeus werd het ook als voedsel gebruikt, want hij schrijft:
'Cleyn Cruyscruyt wort hier in Nederlant met ander cruyden ghelijck salaet met
olie en Edick in de wintersche maenden gegeten: ende en is geen quade/ onliefflicke oft ongesonde spijse.'

Solanum | Soldnum nigrum: Zwarte nachtschade
Men neemt thans aan dat Solanum is afgeleid van het Latijnse solari : pijnstil
len, kalmeren of tot bedaren brengen, vanwege de pijnstillende werking van
enkele soorten van het geslacht. Men meende vroeger dat het was afgeleid van
solare : woest maken, alsof men door een zonnesteek (zon : sol) getroffen was.
Maar solare is niet afgeleid van sol, maar van solus : alleen. Hoogstens kan men
dus spreken van woest maken in de zin van eenzaam maken.
Zowel het Latijnse niger als het Nederlandse zwarte duidt op de zwarte
kleur van de bes. D e naam Nachtschade is reeds zeer oud, want in de middel
eeuwen heette zij reeds Nachtschaduwe en in het Oudhoogduits nahtscato, want
men meende dat de plant de belichaming van een demon was, die een gevaar
lijke duivelse macht bezat. Men hield het kruid voor de belichaming van een
toverkracht bezittende figuur, die de macht bezat boze geesten en nachtmerries
te lijf te gaan. In het Duits heet deze soort Nachtschatten en deze naam is terug
te voeren op een oude aanwending tegen Nachtschatten of nachtmerries, zo deelt
M. Höfler mede. Volgens C. L. Rochholz ligt aan de naam misschien de volgende
mythische voorstelling ten grondslag: de Noorse godin Skadi (schade of straf),
de dochter van de reus Thjazi die door Thor gedood werd, gaat bewapend en
bekleed met pantser en helm naar de plaats Asgadr om haar vader te wreken.

Solanum nfgrum:
Zwarte nachtschade

W e komen haar niet alleen tegen als vrouwelijke soldaat, maar ook als een
nachtelijke schaduwkoningin. Behalve de veel voorkomende naam Zwarte nachtschade, komen we nog tegen Nachtscha, Nachtschaelje en Zwarte Nacht.
D e naam Belladonna op de Veluwezoom duidt op de sterke gelijkenis van
de zwarte bes met die van de zeer giftige Wolfskers (Atropa belladonna). Men
meende dan ook dat beide bessen dezelfde giftige eigenschap bezaten. Met betrekking tot de Wolfskers, in ons land thans zeldzaam voorkomend, is dit juist,
maar voor de Zwarte nachtschade is dit niet het geval: pas bij grote hoeveelheden gegeten is dit wel zo. Kan de verwarring misschien reeds ontstaan zijn in
de dertiende eeuw, toen Albertus Magnus de plant beschreef onder meer als Uva
lupi: Wolfsbes; hij beschouwde de bes dus als giftig. Behalve Belladonna komt in
het Sallandse en Zuidhollandse de naam Dolbes voor (de Wolfskers heeft ook een
volksnaam die luidt Dolle bes). Dit dol wijst hier op de giftigheid en niet op gek
of zinneloos. Vele namen attenderen op de bessen. Z o komen behalve Dolbes,
Dolle beien en Dolle beiers voor. O p Walcheren spreekt men behalve van Zwarte
beiers, ook van Groene beiers, want in hun jeugdstadium zijn de bessen groen. D e
afkeer van de bevolking voor deze bessen komt tot uiting in de volgende volksnamen : Hondsbei, Hondsbessen, Honnebeien, Hounebeien want honden stonden
vroeger niet in een al te goede reuk. In een middeleeuws glossarium komen we de
naam Hundesbere reeds tegen. Dit kan eveneens het geval geweest zijn met Kattebeien op Texel. Maar ook kan het in verband staan met het feit dat katten zich
nogal tot deze plant voelen aangetrokken.
D e naam Borstebeiers in het Land van Hulst zal wel van Vlaamse oorsprong
zijn. Dit is namelijk het geval: in het nabije Vlaanderen komen namen voor als
Borstbezeke(n)s, Bêstebezen, Besbeizen, Berstkruid, Bastekraud en Bestebezem.
Men wil deze namen verklaren omdat de 'giftige' bessen doen barsten af bersten,
dit kan betekenen giftig zijn of doodgaan. Merkwaardigerwijs luidt een Franse
volksnaam Creve-chien, dus die honden doet doodgaan of vergiftigen; want
crever beduidt barsten. Vanwege de ronde vorm van de bessen spreekt men op
Tholen van Kersjes. Maar hoe is dit te rijmen met de zwarte kleur van de bessen? Heeft hier een verwisseling plaatsgehad met het nauw verwante Bitterzoet

(S. dulcamdra) met rode bessen, of is het waarschijnlijker dat deze naam af
komstig is van de Franse volksnaam Morelle noire : zwarte morel?
D e morel is namelijk een variëteit van de zure kers. Zou de naam Kers via de
veel gelezen Dodonaeus bij ons ingang gevonden hebben? Want hij schrijft:
'Sommige noemen 't ook Morella.' Een Oudengelse naam was Morel. Vanwege
de ronde bes sprak men ook van Bollekeskruid en Bolkruid. O p Tholen komt ook
de naam Walschot voor. Deze naam komen we ook tegen bij het Bitterzoet. Zie
voor verdere gegevens onder dit hoofd.
D e naam Wilde aerpels (aardaoppelen) op Walcheren duidt volgens ons behalve
op de gelijkenis van de bloem met die van de verwante Aardappel (S. tuherósum),
ook op de vorm van de bes. Minder waarschijnlijk lijkt ons de verklaring dat
deze naam te danken is aan het feit dat zij veel in aardappelvelden aangetroffen
wordt.
D e niet meer in gebruik zijnde naam Hofnachtschade - bij Dodonaeus Hofnascaye - behoeft wel enige nadere toelichting: uit de naam Hofnascaye is op te
maken dat de plant in de tuin of het hof gekweekt wordt. W e laten hier D o d o 
naeus aan het woord: 'Onder de geslachten van Nascaye oft Solanum is het
eerste en gemeynste Tam/ dat wij in dit Capittel beschrijven sullen: de andere
zijn wilt.' Boven de goede afbeelding staat als benaming 'Tamme oft HofNascaye.' Hij noemt haar dan ook Solanum hortense. Hortense beduidt in de
tuinen gekweekt. D e woorden Tam en Hof duiden erop dat zij gekweekt werd,
maar merkwaardigerwijs vermeldt hij dit niet. Ook niet dat zij vroeger gegeten
werd, hoewel hij de geschriften van Dioscorides wel degelijk kende. Deze laatste
noemde de plant Strychnos en schreef dat zij als salade gegeten werd. In de tijd
van Dodonaeus was de plant reeds uit de hoven ontsnapt en wijd verspreid
want, deelt hij mede, 'Nascaye wast op veel verscheyden gewesten/ niet alleen
in de hoven/ daer het den naem Tamme oft Hof-nascaye voert/ en daer het dicwijls onder ander cruyden vermengt pleegt te groeyen/ maer oock wel neffens de
wegen/ aen de canten van de velden ende bouwlanden/ bij de hagen ende heg
gen/ omtrent oude muren ende weegen/ vervallen huysen ende puynachtige steen
achtige oft rouwe gruysachtige plaetsen.' Volgens Valerius Cordus en K. Gesner
(zestiende eeuw) werd zij in die tijd nog aangeplant en als groente genuttigd. Hier
bij valt op te merken dat, volgens ons, niet de giftige bessen werden gegeten maar
alleen de bladeren. In zijn 'Die Nutzpflanzen Griechenlands' (1862) bevestigt v.
Heidreich dit. Hij meent dat de Zwarte nachtschade vroeger gekweekt werd, maar
dat dit later in het vergeetboek geraakte en dat ze dus verwilderde. Op Zuid-Beve
land, Voorne en Beierland, komt of kwam (?) de naam Koorddansers voor. Een
benaming die op het eerste gezicht niet gemakkelijk te verklaren is. Het blijkt name
lijk een kinderspelletje te zijn.
Z o lezen we in het Woordenboek der Zeeuwse dialecten: ' D e naam houdt ver
band met een kinderspel waarbij de lichte bessen op de uiteinde van een rietje
of pijpesteel gelegd worden, zodat ze dansten als daarop werd geblazen. O o k
werden de bessen van Bitterzoet gebruikt en die van de Heggerank.' Albertus
Magnus (ca. 1250) kende reeds de vorm met gele tot groengele rijpe bessen. Hij
noemde de gewone soort Uva nigra en de andere Uva citrina, dus zwarte druif
en citroengele druif, naar de op een druif gelijkende besvrucht.

Solanum dulcamara:
Bitterzoet

D e Zwarte nachtschade heeft in de volksgeneeskunst eveneens een rol gespeeld. Z o werden de bladeren en ook de bessen gelegd op ontstoken en pijnlijke plekken. D e plant werd ook nog aangewend bij fijt in de vinger en koudvuur. Maar om zich tegen steenpuisten te vrijwaren was het voldoende de plant
tussen zijn kleren te naaien. Tegenover dit gebruik als geneeskruid stond een ander geluid, van A . Kircherus, want in zijn 1682 verschenen werk 'd'Onderaardse
Wereld in haar Goddelijk maaksel en wonderbare uitwerkselen aller Dingen,'
lezen we 'als men aarde neemt van eene plaats, daar veel doode beesten zijn
verrot en vergaan, en dezelfde met verscheide vergiftige Mijnsappen bevochtigt,
in de opene locht stelde, so sal se Bilsenkruid, Nachtschade, en dier gelijke fenijninge kruiden vortbrengen, die daarna haar geslacht met saad voortsetten.'

Solanum dulcamara: Bitterzoet
D e naam Bitterzoet kreeg de plant omdat, wanneer men op jonge stengels
kauwde, men eerst een bittere smaak in de mond kreeg, die daarna overging in een
zoete. Deze zoetachtige smaak ontstaat omdat de plant een bittere glycoalcaloïde
bevat dat onder inwerking van het speeksel in een suiker gesplitst wordt. Bekijken we nu de Latijnse soortnaam dulcamara en gaan we deze verklaren dan
blijkt dat deze opgebouwd is uit de Latijnse woorden dulcis : zoet, en amara :
bitter. Deze naam is dus in strijd met de werkelijkheid van eerst bitter dan
zoet. D e wetenschappelijke soortnaam zou dan moeten luiden amaradulcis. Deze
naam komen we in oude kruidboeken dan ook tegen, zoals bij de zestiende
eeuwse kruidkundigen K. Gesner, M . de 1'Obel, Tabernaemontanus en H. Bock.
Slaan we Dodonaeus (1608) op dan lezen w e : ' D e jonge Cruydtbeschrijvers hebben 't in Latijn amara dulcis, Amarodulcis ende meestendeel Dulcamara gheheeten: in Griecx Glycypicron oft Glycipicris welke naemen soo veel in onse
tale beteeckenen/ al oft men seyde Bitter-soete oft Soetbittercruydt/ om dat de
bladeren daer van gheknauwet zijnde/ eerst eenen bitteren/ ende daer nae eenen
soeten oft smetten smaeck hebben.' Het valt op dat Dodonaeus hier niet attendeert
op het tegenstrijdige van de namen. Andere namen die op deze smaak gericht zijn

luiden: Bitterswiet in Friesland, Bittertak op Terschelling, Bitterzoethout op Wal
cheren en in West-Friesland, en Bitterzuitholt in Groningen.
Een veel voorkomende naam is Wild Zoethout, terwijl men in oostelijk Bra
bant spreekt van Zoethout zonder meer. D e kinderen kenden de stengels als een
surrogaat voor het echte zoethout, dat afkomstig is van de gedroogde wortelstok
van Glycyrrhiza gldbra. O p Goeree was men blijkbaar niet erg gesteld op het
gebruik als snoep voor de kinderen, want daar spreekt men van Vaardezoethout.
D e namen Kwalsterhout en Kwalster, op vele plaatsen in ons land, duiden
eveneens in de richting van het gebruik als zoethout, want het veroorzaakt flui
men of kwalsters. In de volksgeneeskunst werd het eertijds gebruikt bij men
selijke ziekten van de ademhalingsorganen, long- en borstkwalen. Betreffende
het teweegbrengen van kwalsters en fluimen: een oud recept uit 1500 luidt: Tst
gut für den dürren husten und machet wyt umb die brust und stercket und offnet
die lung.' In 1766 wordt de plant nog aanbevolen bij pleuris en aamborstigheid.
D e inheemse plant zal wel goedkoper zijn dan het ingevoerde zoethout. Indien de
koeien kwijlen, noemt men dit ook wel kwalsteren. Of de naam Kwastjeshout op
Tholen, een verbastering is van kwalsterhout, willen we betwijfelen. Het kan
wijzen, zoals dit ook bij het kauwen op het echte zoethout het geval is, op het
vormen van een soort 'kwast' op die plaats van de stengel waarop men heeft
zitten knauwen of knabbelen. Is het Oerhout bij Doetinchem een ver door
gevoerde verbastering van Zoethout? Of slaat het op iets anders?
Een andere oude benaming voor Bitterzoet is Slucbter - als Slugter bij Zwolle,
en Slogterop bij Deventer. Deze zouden dezelfde betekenis hebben als kwalster
en duiden op het vermogen om hem of haar die op de stengels kauwt te doen
kwalsteren. Volgens Chr. Stapelkamp is deze naam afkomstig van onze ooster
buren. In Westfalen kent men het afgeleide werkwoord slüchtern nog in de op
vatting van de overtallige takken van de bomen hakken, 't Rijn-Frankisch kende
in de negentiende eeuw nog 'sluchter' in de betekenis van uitloper of scheut.
Volgens het Woordenboek der Nederlandsche taal kon het in verband staan met
het Oostfriese sluchteren : slap zijn. Hier dus op de slappe, rankende stengels
duidend; weer een puzzel die om een oplossing vraagt.
Eén naam, die waarschijnlijk in ons vergeetboek geraakt is, laat goed uit
komen dat het 'zoete' wel gewaardeerd werd: Hoe-langer-hoe-liever. Deze naam
heeft oude papieren want in 1485 komen we haar tegen als ]e lenger je lieber.
D e naam Rust, die waarschijnlijk niet meer onder de bevolking leeft, heeft
betrekking op de duizelig makende of slaapverwekkende eigenschap van de
bessen. In het Woordenboek der Nederlandsche Taal komt men onder het hoofd
Rust twee plantenamen tegen en wel Bitterzoet en de Slaapbol (Papaver somniferum), en bij de laatste de toevoeging 'geef het kind wat rust in/ seggen de
Leienaars.' Hier dus in de kennelijke betekenis van het kind doen slapen opdat
het rustig zal worden, namelijk niet meer huilen. Het is zeer waarschijnlijk dat
men eertijds ook de bessen van Bitterzoet hiervoor gebruikte.
Een naam die Dodonaeus reeds gebruikt, namelijk Alfsrancke, komt nu voor
als Alefranke op Walcheren, Alfranke in Salland; en natuurlijk, bij een dergelijke
algemene plant, met de nodige varianten en verbasteringen, zoals Elfrank(e),
Ellefranke, Elgjeshout, en Frankout, en waarschijnlijk ook Kalfkruid, uit het

Noordlimburgse gebied. D e naam heeft te maken met alf of elf (het Duitse Alp)
in de zin van een geest of nachtspook, omdat de min of meer giftige plant met
deze alven in verband gebracht werd. Deze van oorsprong Germaanse natuurgeesten werden later in het bijgeloof boze geesten. Daar het Bitterzoet zich aan
de hem omringende plant optrekt, dus rankt, is de naam Alfranke ontstaan. In
Duitsland is een der volksnamen Hexenschlinge. Een andere naam die op dit
ranken of optrekken wijst is Rek-op, welke voorkomt in het graafschap Zutphen
en Oude Pekela.
Voor de naam Koorddansers verwijzen we naar hetgeen w e daarover mededeelden in het artikel over de Zwarte nachtschade (Soldnum nigrum). Daar de
plant bekend stond als giftig, kreeg zij namen als Dolbessenkruid en Dolkruid in
de Overijselse Achterhoek. In hetzelfde gebied spreekt men ook van Dode bezen;
deze naam is waarschijnlijk geen verbastering van dolbessen, want men beschouwde de bessen inderdaad als giftig. In verband hiermede willen we wijzen
op de volgende namen: Hennebeze en Henneblomme in dezelfde contreien. Dit
henne wijst op de giftige eigenschap van de bes, want henne is een oud woord
voor dood of lijk. In die streken spreekt men ook van hennekleed, en bedoelt
daarmede lijkwade of doodskleed. Henne heeft dus niets met een hen of kip te
maken. Zie hiervoor, indien men meer uitgebreid geïnformeerd wil zijn, het artikel van dr. H. Uittien, D e Germaansche Doodengod Henne in Eigen Volk van
1934.
Dat de plant een houtachtige en geen kruidachtige structuur heeft is de bevolking niet ontgaan. Vandaar namen waarin hout of holt voorkomen, zoals Dolbessehout, Dullebessenhout, Elgjeshout, Frankhout, Hondebeisholt, Kwalsterhout, Kwastjeshout enzovoort. In de namen Stinkholt, Waterholt, Muizenhout en
Oud-mannetjeshout komt eveneens hout of holt voor, maar we willen hier nog
het een en ander aan toevoegen. Het Groningse Stinkholt doelt op de onaangename geur die de houtachtig geworden stengels bij doorbreken afgeven. D e
voor het graafschap Zutphen opgegeven naam Waterholt wijst op de groeiplaats,
aan de oevers van plassen, moerassen, en op andere vochtige plaatsen. Maar kan
het ook zijn, vragen w e ons af, dat het in verband staat met de urineafdrijvende
werking van de plant? Want men schreef: "t Drijft uryn.' Muizenhout, zonder
plaatsaanduiding, is waarschijnlijk geen echte volksnaam maar een vertaling van
het Duitse Mauseholz- Men beweerde namelijk dat de al of niet gekneusde stengels naar muizen zouden ruiken en daarom aangewend werden om deze dieren te
verdrijven. D e naam Oud-mannetjeshout (in westelijk Brabant) zou volgens ons
kunnen wijzen op het feit dat de gehakte stengels - in de apotheek bekend als
Stipites Dulcamarae - gebruikt werden ter bestrijding van jicht, dus een kwaal die
vooral bij oudere mensen optreedt. Dat deze opvatting de juiste is, willen we
niet beweren, maar wie weet een andere, wellicht betere oplossing?
D e voor Schouwen, Voorne en Beierland opgegeven naam Walschot is als
volgt te verklaren: het is een plant die op of langs de wallen groeit en lange
scheuten (schot) maakt. Dit 'schot' vinden we ook terug in Schotholt in het zuidwestelijke deel van Groningen, en Schatholt in noordelijk Drente. W e vinden dit
schot ook terug in Schotwilg (Sdlix dlba).
Ondanks de min of meer giftige eigenschap die, zoals gezegd, in de bes zit,
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worden de stengels voor vele ziekten en kwalen aangeprezen. Te Gerkesklooster Stroobos sprak men van Hounemieshout of Honnemiesholt (Heukels geeft voor
Friesland op Hounetnizel) en dit duidt op het gebruik bij honnemies : een ver
zwering onder de nagel. Dat de plant in de geneeskunde nog een rol speelt kunnen
we opmaken uit het feit dat zij nog voorkomt in de Codex Medicamentorum
Neerlandicus.
Een uitgebreide studie heeft de reeds eerder genoemde Chr. Stapelkamp van
het Bitterzoet gemaakt. W e verwijzen daarvoor naar zijn artikelen in 'SaxoFrisia', de tweede en derde jaargang. Z o heeft hij een verklaring van de in het
Zuidhollandse gebied voorkomende naam Seringhout. In het kort komt het hierop
neer: deze naam heeft niets te maken met de sering, de bekende heester. D e naam
moet afgeleid worden van het Oudmiddelnederlandse woord seren : pijn doen,
verwonden, kwetsen. N o g terug te vinden in bezeren. D e plant werd oudtijds
namelijk aangewend bij verwondingen. Z o deelde S. H . Taconis te Oranjewoud
aan de heer Stapelkamp mede, dat hij een boer uit Nieuweschoot kende die over
een 'geheim' middel beschikte om zijn vee tegen ziekte te beschermen. Het be
stond uit drie delen en een daarvan was het Bitterzoet. D e naam die in die
contreien aan de plant gegeven werd was Willewrang, hetgeen beduidt dat het een
wilde plant was die zich om andere planten wringt of rankt. Verder geeft Heu
kels nog op: Wielewrang, Wilde frange en Wile wranje. Om te voorkomen dat
een kind of het vee betoverd zou worden, hing men in de wieg van de baby een
takje Bitterzoet, en in de stal aan de zoldering wanneer het vee op stal stond.

Solidago | Soliddgo virgdürea: Guldenroede
Soliddgo is afkomstig van solidare of solidum agare : gezond maken, helen, vast
maken, omdat de Guldenroede als een wondhelende plant bekend stond. D e
soortnaam is ontstaan uit de Latijnse woorden virga : roede of tak, en aurea :
goud, dus Guldenroede, vanwege de rechte stengel bezet met goudgele bloemen
die in een tros gerangschikt staan. In de Achterhoek spreekt men van Golden
kettinks, hetgeen eveneens attendeert op de vorm en de kleur van de bloeitros.
D e naam Heidens wondkruid schijnt niet meer voor te komen, wel de ver
bastering tot Heidens wonderkruid. In de loop der tijden heeft men geen aan
dacht meer geschonken aan de helende krachten en is men gaan spreken van
Heidens wonderkruid, zelfs van Heidens wormkruid. Niet alleen als wondhelend
stond de Guldenroede bekend, maar ook werd ze aangewend bij andere ziekten
en kwalen. Niet alleen het blad, ook de wortel werd aangewend. D e plant was
in de apotheek aanwezig onder Herba et Radix Consolidae Saraceniae. Men be
weerde dat in de middeleeuwen de Arabische Saracenen, de Moren van Spanje,
het kruid gebruikten om wonden te helen. Daar deze Saracenen tot de heidenen
gerekend werden ontstond de naam Heidens wondkruid. Hieronymus Brunschwijgk (i 500) beweert dat de Germanen het gekneusde kruid eveneens gebruikten
om wonden te genezen en dat dus het woord heidens op dit volk betrekking had.
Een oude Latijnse benaming bij L. Fuchs (1543) duidt eveneens duidelijk op
de Saracenen, want bij hem heet de plant Solidago Sarracenica, door hem ook

Solidago virgaurea:
Guldenroede
Sónchus arvénsis:
Akkermelkdistel

wel Consolida Sarracenica genoemd. Het helend, samentrekkend karakter van
de gekneusde bladeren zal wel liggen in het feit dat zij looistoffen bevatten. Bij
nierziekten wordt de plant nog in de homeopathie aangewend. D e bladeren
dienden vroeger als een surrogaat voor thee. D e bladeren en de bloemen wer
den gebruikt om een gele kleurstof te verkrijgen.

Sónchus | Sónchus olerdceus: Melkdistel
D e Latijnse naam Sónchus heeft te maken met het Griekse woord somphos, dat
week, zacht, slap en hol kan beduiden, en slaat op de hoedanigheid van de holle,
licht breekbare stengel, in het bijzonder van de Akkermelkdistel. Dit somphos
ging in het spraakgebruik over in sonchos. D e Ouden kenden een distelachtige
plant sonchos, maar het is niet meer na te gaan welke plant zij daarmee be
doelden.
Alle soorten van het geslacht bevatten een wit melksap en zijn net als de distels
stekelig getand. Vandaar vele namen verbonden met distel. Twee soorten komen
op bouwland voor, namelijk bovengenoemde soorten, te weten de Melkdistel en
de Akkermelkdistel (S. arvénsis). Daar deze twee voor een leek veel gelijkenis
vertonen, en beide op akkers en bouwland voorkomen, zijn er meerdere volks
namen die betrekking hebben op beide soorten. W e zullen slechts de Melkdistel
behandelen.
D e wetenschappelijke soortnaam oleraceus, van olus : groente, duidt erop dat
vooral de jonge bladeren als een soort sla of kool gegeten werden. Een thans
niet meer in gebruik zijnde naam was dan ook Moesmelkdistel; hetzelfde geldt
voor Kooldistel. Dit is niet zo verwonderlijk wanneer we weten dat het geslacht
Sónchus nauw verwant is aan het geslacht Sla (Lactüca.) Dat dieren de Melk
distel gaarne aten kunnen we opmaken uit de vele volksnamen die daarop atten
deren. W e vinden vermeld Ganzedistel, Hazedistel, Hazekool, Hazenlatuw,
Hazensla, Konijnblaren, Konijnenkruid en Schapendistel. Het genoemde Hazensla
komt als Lactuca Leporina (: Hazensla) reeds in de tweede eeuw na Chr. bij
Apuleius voor. Vroeger werd de plant, behalve als een goed voer voor tamme

konijnen, ook aan varkens gevoerd. Dat dit in hoge mate het geval moet ge
weest zijn bewijzen wel de vele volksnamen die met mot (zeug) en zeug ver
bonden zijn, uiteraard met de nodige dialectische vormen, varianten en verbaste
ringen. W e noemen: Motdiesel, Motdiezel, Motdissel, Motiesel, Motijzel, Sogge
distel, Zeufdistel, Zeufdissel, Zoegedistel, Zoegediesel, Zoegedissel, Zoggedistel,
Zoogdissel, Zoogdissel en tenslotte Zuigdistel. Dat dit gebruik als varkensvoer
reeds in de middeleeuwen in zwang was, getuigen de volksnamen uit die tijd,
namelijk Sauwdistel en Sogedistel. Hieraan zal het grote gehalte aan melksap
dat de plant bevat niet vreemd zijn. Dit komt ook tot uiting in vele andere
namen, zoals Melkwiet, Meikwee (wiede en wee : onkruid), met verbasteringen
tot Melkwijd, Mellewijt en zelfs Melkriet. O p Texel spreekt men van Melkslammen en Mellekstam en dat duidt op de lange stengels die eveneens melk bevatten.
O p de stekelige structuur en het melksap wijzen behalve Melkdistel, nog Melkdiesel, Prikkelmelkwiet en Stekelmelkwiet.
D e namen Toendistel en Tuindistelen in respectievelijk Noord- en Zuid-Lim
burg attenderen op het voorkomen in moestuinen. W e mogen hieraan, volgens
ons, niet de conclusie verbinden dat deze benamingen erop duiden dat men de
Melkdistel gekweekt zou hebben. Het is een echte cultuurvolger. D e naam Snotzuurdistel (Voorne en Beierland) valt in drie delen uiteen: de stekelige structuur
(distel), de onaangename smaak van het melksap (zuur) en snot, hier in de be
tekenis van gom die uit de vruchtbomen vloeit. Men vergeleek dus het bij ver
wonding uit de plant te voorschijn komende melksap met de substantie, die uit
vruchtbomen te voorschijn treedt. Op de smaak van het dikke melksap duidt nog
de naam Soeremelk in Zuid-Limburg. Over de naam Dauwdistel in Noord- en
Zuid-Limburg is nog het volgende te zeggen. Moet men dauw hier verstaan in de
oude betekenis van vloeien en in overdrachtelijke zin als vocht? Dus een distel
waaruit vocht (melksap) vloeit. Een andere opvatting wordt door de Vlaming D e
Bo naar voren gebracht. Hij beweert dat men het dauw moet verstaan als douw. Er
bestaat, zegt hij, een oud woord douw, duw of dui, dat konijn betekent en aange
zien deze dieren de plant gaarne eten is deze naam ontstaan.
P. Nijlandt (1682) noemt de Melkdistel Dauwdistel, Gansendistel en Hasendistel en beveelt de plant aan bij allerlei ziekten en kwalen, zoals 'Voor swaren
arbeydt der Vrouwen: Neemt van het sap/ Wijn van elcks anderhalf once soete
amandelen-olie een once/ maeckt dit te samen lauw/ ende geeft het op een reys
in.' Duidelijk op de sympathieleer gebaseerd is het volgende recept dat hij
voorschrijft: ' O m het Melck in de Vrouwen Borsten te vermeerderen ende te
verbeteren: Neemt van het sap twee oneen/ vermengt het met Bier ende Laet
dit alle dagen gebruyeken.'

Sparganium | Spargdnium erectum: Grote egelskop
D e naam Sparganium is ontleend aan het Griekse woord sparganion, dat wind
selband of lint beduidt, en doelt op de handvormige bladeren. D e wetenschappe
lijke soortnaam erectum (opgericht) duidt op de rechtopstaande bladeren. Tot
voor kort luidde de soortnaam ramosum (: vertakt) naar de vertakte bloeiwijze.

Sparganium erectum:
Grote egelskop

D e naam Egelskop wijst op de stekelige vorm van de vruchtgroepen.
D e bloeiwijzen staan boven elkaar, de manlijke meeldraadbloemen zitten boven
de vrouwelijke stamperbloemen. D e manlijke bloeien eerder dan de stamperbloemen, waardoor kruisbestuiving - door de wind - in de hand gewerkt wordt.
D e rijpe vruchtgroepen vormen later de bekende verharde egelskoppen. Deze
egelskoppen hebben de vorm van een middeleeuws handwapen, bekend onder
de naam goedendag: een knots, aan het dikke einde beslagen met ijzeren punten.
D e benamingen Driehoekige lis en Driekantige lies en Driekantig lis wijzen op
het blad dat op een lis gelijkt en dat driehoekig is; aan de top is het blad plat
en wordt naar de basis toe driehoekig. O m dit goed waar te nemen kan men
het beste het blad onderaan doorsnijden. In Zuid-Limburg spreekt men van
Knoplissen, naar de knopvormige manlijke bloeiwijzen. In de Achterhoek heet
de plant Leus (lis) zonder meer.
Bij Dodonaeus treffen we een naam aan die we nog niet elders tegenkwamen
en wel Platanaria: 'Nae de ghedaente van de vruchten/ die de bollekens van de
boom Platanus [Plataan, KL] gelijcken.' O p het eerste gezicht doen ze daaraan
inderdaad denken. D e bevolking maakte in de benamingen van de andere, even
eens algemeen voorkomende, soort, de Kleine egelskop (S. simplex) geen onder
scheid tussen deze twee, hoewel er duidelijke verschillen zijn zoals de hoogte van
de planten, de breedte van de bladeren en de onvertakte bloeiwijzen (simplex :
onvertakt en enkelvormig). In de volksgeneeskunst en het bijgeloof heeft de plant
geen rol gespeeld. O o k in de officiële geneeskunde werd de plant niet aangewend.

Stachys ( Stdchys palüstris: Moerasandoorn
Stachys is afkomstig van het Griekse woord stachus : aar, vanwege de in een aar
zittende bloeiwijzen. Botanisch gesproken is het echter een schijnaar. D e Latijnse
soortnaam palüstris : moerasbewonend, duidt op de groeiplaatsen: moerassen en
langs de waterkanten. D e Nederlandse naam wijst op dezelfde groeiplaats, ten
minste wat het eerste deel van het woord betreft. Het tweede deel andoorn, heeft
een onbekende oorsprong.
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Hoewel de plant algemeen voorkomt en de paarsrode lipbloemen dus zeker
wel de aandacht getrokken zullen hebben, komen er weinig volksnamen voor.
D e naam Bruine waterandoorn kreeg zij vanwege de donkere bladeren en de
groeiplaats. Deze naam komt voor bij de oude kruidkundigen, maar heeft wei
nig weerklank bij de bevolking gevonden en is dan ook niet meer in gebruik.
D e Groningse naam Holsteel duidt op de holle steel. Daar de ondergrondse
uitlopers aan de top knolvormig verdikt en van ribbels voorzien zijn, gaven de
bewoners van Noord-Overijsel haar de naam Hanepoten.
Omdat de bladeren gelijkenis vertonen met die van de brandnetel, en omdat
de plant op moerasachtige plaatsen voorkomt, kreeg zij de naam Modderbrandnetel. D e Bosandoorn (S. sylvdtica), die op droge plaatsen en in bossen voor
komt, heeft bladeren die veel meer op die van de brandnetel gelijken. Beter was
geweest te spreken van Moddernetel of Modderdovenetel, want de bladeren zijn
niet van brandharen voorzien, hetgeen toch moet zijn opgevallen. Ook de bloemen
lijken allerminst op die van de brandnetel maar wel, wat de vorm betreft, op die
van de Witte Dovenetel (Ldmium album). Dat de naam Modderbrandnetel
alleen zou moeten slaan op niet bloeiende exemplaren wil er voorlopig bij ons
niet in. (Zie verder hieronder bij Stdchys sylvdtica.)
D e naam Haasoor, bij Heukels voor de Andoorn in Friesland gegeven, slaat
waarschijnlijk op de vorm van het blad, die iets op het oor van de haas gelijkt.
In de geneeskunde werd van deze plant zo goed als geen gebruik gemaakt.
Wel werd zij aangewend als wondhelend kruid: de gekneusde bladeren werden
dan op de wonden gelegd. Het sap zou, zo beweerde men, bloedstelpend en
antiseptisch werken. Een Engelse volksnaam in het graafschap Kent duidt daar
op, namelijk Marsh Woundwort : Moeraswondkruid. D e ondergrondse uitlopers
zijn, zoals reeds vermeld, aan de top verdikt en deze werden in de vorige eeuw
nog als aardappelen of asperge gegeten. D e Moerasandoorns werden vroeger zelfs
voor dit doel aangeplant; ook in Duitsland. D e 'knollen' werden ook als varkens
voer gebruikt. Om alle toverij en heksen verre te houden van de behuizingen
legde men de plant onder de deurdrempel.
Stdchys sylvdtica: Bosandoorn
Deze soort verschilt van de vorige vanwege de groeiplaats, onder meer in het
bos (sylvatica : bosbewonend), de meer eironde bladeren en de meer donkerrode
bloemen. Een andere naam van deze soort is Bosnetel, die geen nadere toelichting
behoeft, gezien hetgeen over netel bij de Moerasandoorn medegedeeld is. Een
overeenkomstige naam Waldnessel treffen we in 1546 aan bij H. Bock.
In oude kruidboeken komt men ook de naam Stinknetel tegen, en wel vanwege
het feit dat de bladeren niet aangenaam ruiken. Men beschreef haar onder de
Latijnse benaming Unica foetida maxima, hetgeen wil zeggen Grote stinkende
brandnetel; zoals bekend is Urtica thans de Latijnse naam voor het geslacht Brand
netel. Hier ligt hoogstwaarschijnlijk ook de verklaring waarom de Moerasandoorn
(zie aldaar) de naam kreeg van Modderbrandnetel. Vele namen zijn vaak geen
echt spontane volksnamen maar zijn overgenomen uit oude kruidboeken of ver
talingen. Andere kruidkundigen zagen in de bloemen en bladeren verwantschap

Stachys sylvatica:
Bosandoorn
Stellaria média:
Muur

met de Dovenetelsoorten en beschreven de Bosandoorn als Lamium maximum
sylvaticum foetidum, of vertaald als Grote (foetidum :) stinkende bosnetel. Hier
komt de verwantschap (beide geslachten behoren tot de Lipbloemigen) met
Lamium : Dovenetel goed naar voren. D e onaangename geur heeft waarschijn
lijk ook aanleiding gegeven de plant niet als geneeskruid aan te wenden. Wel
vinden we vermeld dat zij gebruikt werd bij koliek en als urineafdrijvend middel.
Ook schreef men haar maandstondenverwekkende eigenschappen toe.
Bij Heukels vinden we nog vermeld Kwijlwortel en Speekselkruid, echter
zonder enige plaatsaanduiding. D e namen zullen wel te maken hebben gehad
met het gebruik om kwijlzieke en speekselafgevende koeien te genezen. Of dit
werkelijk zo geweest is hebben we tot nu toe niet kunnen achterhalen. O o k de
Bosandoorn werd onder de drempel gelegd om allerlei kwade invloeden buiten
de deur te houden. O m boze geesten te verdrijven werd de plant als een soort
wierook gebruikt en in huis verbrand. Dit gebruik zal wel van Romeinse oor
sprong zijn, want Lucanas vermeldt dit reeds in zijn Pharsalia, en dit gebruik is
dus later door andere volken overgenomen.

Stellaria | Stellaria média: Muur
D e geslachtsnaam Stellaria is afkomstig van het Latijnse stella : ster, naar de
in een ster gerangschikte bloemblaadjes. D e soortnaam media : midden duidt
op de grootte ten opzichte van andere soorten muur. Deze aanduiding media
had indertijd betrekking op deze soort toen die nog ondergebracht was in het
geslacht Alsine, waarin ook soorten voorkwamen met de wetenschappelijke aan
duiding minor : klein, en major : groot. Eertijds was haar wetenschappelijke be
naming dan ook Alsine média, en in de apotheek stond ze bekend als Herba Al
sine. Wat de naam Muur betreft, hieromtrent tasten we wat de verklaring en (het
is hier niet de plaats om hierop nader in te gaan) het ontstaan ervan betreft nog
in het duister.
Dat dit kleine plantje zeer vele volksnamen heeft is niet verwonderlijk, want
het komt algemeen voor en is bijna het gehele jaar door bloeiend aan te treffen.

Men komt dit onkruid vooral tegen bij menselijke behuizingen, op akkers, langs
wegen en paden, in tuinen, zelfs in bloembakken op de balkons. Het neemt elk
plekje voor lief. Het verloop van ontkiemend zaadje, via bloei, tot zaadvorming
gaat zeer snel, zo snel dat vele generaties per jaar optreden.
Dat het een lastig onkruid was blijkt wel uit de naam Krup-deur-den-tuun in
het graafschap Zutphen. Behalve het veel voorkomende Muur, zijn er nog vele
andere, zoals Gewone muur, Gemene muur, Kleine muur, Kruipende muur, Mure
op vele plaatsen, Stermuur, en Witte muur. Verder nog Murik, Muring en Muurt.
Omdat het, het gehele jaar voorkomende, plantje als een goed vogelvoer - bla
deren zowel als zaden - gold, ontstonden namen als Vogelmuur, Ganzenmuur,
Vogelkruid en Vogeltjeszaad. Dit gebruik is al zeer oud, want in 1500 komen
we reeds de naam Vogelkraut tegen. Dodonaeus schrijft: 'Kleijne muer is bequam
om de voghelkens diemen in kleyne kevien oft huyskens houdt, te verquicken ende
te vermaken, soo wanneer die onlustigh zijn ende niet eten en willen oft en konnen.' Naast Muur komt veelvuldig voor Mier; verder Miere, Mierre, Witte mier
en Witte miere en in Noord-Limburg Meer. O o k treft men namen aan die duiden
op het gebruik als vogelvoer en die met mier verbonden zijn, zoals Hennemier,
Hoendermier en Vogelmier. Dit mier heeft men willen afleiden van het reeds
genoemde muur. Maar dit is waarschijnlijk niet juist. D e naam Mier is hoogst
waarschijnlijk afkomstig van de Duitse benaming van dit plantje, luidende Miere.
Dit Miere hangt samen met de stam 'ma' of 'mei' dat klein of nederig beduidt.
Dus een klein en nietig plantje. Bij H. Bock (zestiende eeuw) komen we haar
tegen als Meyer en in de 'Hortus Sanitatis' (1492) als Myer. In het Rijnland
komen namen voor als Vochelmeier, en Mehre, en in de omgeving van Kevelaar,
Elberfeld en Barmen spreekt men van Mier; Meer komt voor in het Keulse ge
bied. Andere Duitse benamingen zijn nog Mer, Meierich, Mir en Mür. Deze
laatste naam staat bij Pritzel und Jessen genoteerd voor de Eifel in de omgeving
van Nürnburg. Nader onderzoek is zeker gewenst wat de afleiding van muur
betreft.
Andere namen die duiden op het gebruik als vogelvoer zijn behalve de reeds
genoemde nog: Hoensmoes en Hoezemoes(ze) (Walcheren) en de Zeeuws-Vlaamse
varianten Oesemoes en Oezemoeze. Hennebit, Hinnebeet en Hoenderbeet zijn
namen die wel niet meer in omloop zullen zijn, maar die vroeger wel degelijk
gebruikt werden. Een Latijnse benaming uit de zestiende eeuw was Herba morsus
gallinae : Hoenderbeetkruid. Men gaf het plantje (ook de zaden) vooral aan
hoenders omdat men aannam dat het de eierleg bevorderen zou. P. Nylandt
noemt de plant, in 1682, Hoender-bete of Morsus Gallinae. Een Engelse bena
ming was Cbickweed, omdat men de jonge kuikens ermee voerde. In sommige
streken in Groningen kende men de mierzeven, met gaten zo klein dat alleen stof
en de zaden er doorheen vielen. Kent men deze muurzeven nog? Dat het plantje
een groot aantal zaadjes voortbrengt, blijkt uit de naam Milliardekraut uit het
Duitse Pfalzgebied. D e namen Endendarm (Eendendarm) op Walcheren, en
Hoenderdarm in Zeeuws-Vlaanderen kreeg de Muur vanwege de min of meer
langs de grond kruipende, darmachtige, door elkaar kronkelende stengels. Bij
Hildegard von Bingen (ca. 1 1 5 0 ) komt reeds de naam Hunesdarm of Hunsdarm
voor.

Stratiótes aloides:
Krabbescheer

In het Groningse komen namen voor als Aarj, Aarve, Arj en Arve; deze be
namingen duiden op het veelvuldig voorkomen op het erf. Men kent daar het
plantje ook als Vogeltjesaarve, en een verbastering daarvan luidde Vogeltjehave.
In de geneeskunde werd Muur aangewend bij ontstoken ogen, tering en blaas- en
nierziekten. In verband met de sympathieleer werd het plantje in vet gebraden
gebruikt als middel bij darmkrampen van kinderen. Dit in verband met de darm
achtig gekronkelde stengels, zie hierboven. In de homeopathie wordt de Muur
aangewend bij jicht en rheuma. D e landelijke bevolking benutte Muur als een
soort weerprofeet. Want opende het plantje zijn bloempjes 's morgens dan was
men verzekerd van goed weer, bleven zij echter gesloten dan kon men op slecht
weer rekenen.

Stratiótes | Stratiótes aloides: Krabbescheer
D e geslachtsnaam is afkomstig van het Griekse woord stratiótes : soldaat, en
slaat op de stevige, driekantige, zwaardvormige, aan de rand getande bladeren,
die er als 'bewapend' uitzien. D e naam Soldatenkruid bij Heukels, zonder nadere
plaatsaanduiding, is mogelijk een boekennaam, of een vrije vertaling van stratió
tes, en geen echte volksnaam. In Engeland komt de naam Water soldier voor.
D e wetenschappelijke soortnaam duidt op de in een rozet geplaatste bladeren,
zoals dit ook het geval is bij de Aloë; dus op een aloë gelijkende. Namen die
hierop attenderen zijn Wateraloë, Moerasaloë, en min of meer in dezelfde mate,
die van Waterster en Wateryucca.
O p het 'bewapend' zijn met stekels duiden de volksnamen Aalstekels, in het
graafschap Zutphen, en Aalstiekels of Oalstiekel in Groningen. Bij deze namen
wordt tevens geattendeerd op de groeiplaats, namelijk in het water waarin zich
ook de alen bevinden. D e naam Stiekelroos in het Groningse duidt ook op het
stekelige karakter, maar de vergelijking met een roos is ver te zoeken. Hier heeft
roos de betekenis van bloem, zoals ook terug te vinden in bijvoorbeeld Klaproos.
Andere namen die op deze stekelige bouw van het blad wijzen zijn: Kaarde,
Schaarden en Scheren; deze laatste op vele plaatsen in ons land. Bij de namen
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Krabbescheer, Krabbeklauw (bij Dodonaeus Crabbenclaeuw) en Krabbenschaar
ligt de nadruk op het eerste deel: Krab. Wat is namelijk het geval? D e bloemsteel
heeft twee schutblaadjes die de vorm hebben van de schaar van een krab of, zoals
men vroeger zei, klauw van een krab dus Krabbeklauw.
D e naam Krag schijnt niet meer voor te komen. Deze benaming staat in ver
band met een drijftil of krag, een drijvend eilandje dat uit samengegroeide plan
ten ontstaan is, waarbij de Krabbescheer als laagveenvormer sterk heeft mee
gewerkt. Bij het verlandingsproces speelt deze plant een grote rol. In het midden
van de vorige eeuw schreef A . C. van Hall: ' D e Krabbescheren vormen in zoete
wateren vlottende eilanden - drijvend laagveen - welke in Holland Drijftillen,
in Overijsel Kraggen genoemd worden. Bij het maken van een vluchthaven aan
de mond van het Zwarte water in de Zuiderzee heeft men van die Kraggen aan
gevoerd, om tot een goede grondslag te dienen voor aan te leggen werken in het
water. Men zag die Kraggen, door de grachten van Zwolle bomen naar de plaats
hunner bestemming, vandaar de oorsprong van de naam Kraggenburg aan de
nieuwe haven en het gehucht bij Genemuiden gegeven.'
In de vorige eeuw was de plant in de kop van Overijsel (bij Zwartsluis en
Vollenhove) een gewaardeerd mestmiddel op roggeakkers en aardappelvelden.
Uit het water gehaald werd het terstond op het land gebracht en ondergeploegd.
Elders in Groningen en Friesland werd zij eveneens voor dit doel gebruikt.
In de officiële en de volksgeneeskunde heeft de Krabbescheer geen grote rol
gespeeld. D e bladeren werden, na gekneusd te zijn, op verse wonden gelegd om
verzweringen te voorkomen. D e kwakzalvers maakten eveneens gebruik van de
plant, want Dodonaeus schrijft: ' D e langhe draeykens/ die dit cruydt in stede van
wortelen strecken/ ende de ghedaente van wormen schijnen te hebben/ worden van
sommighe stuytvossen ende lantvaerders oft quacksalvers in fiolen oft flesschen
met water gedaen/ ende op hun tafelen ten toone ghestelt: ende dan maecken
sij den slechten huysman wijs dattet wormen zijn/ die met heure Poederen/ Suyckeren/ Salven oft andere dingen die sij te koop hebben/ den menschen afghegaen zijn.'

Succisa | Succisa praténsis: Blauwe knoop
Succisa is afkomstig van het Latijnse woord succidere : van onderen afsnijden,
want de wortelstok eindigt alsof hij is afgesneden of afgebeten. Naar het voor
komen op weilanden kreeg deze soort de wetenschappelijke soortnaam pratén
sis : weidebewonend (pratum : weide). Zij komt behalve op vochtige weiden
ook voor langs dijken en wegen op veengrond en op heidevelden.
D e Nederlandse benaming slaat op de blauwe kleur van de bloemen en het
bolvormige bloemhoofdje dat doet denken aan een ouderwetse knoop. Z o spreekt
men in Friesland van Knopies en Soldateknopen. Naar deze vorm van het bloem
hoofdje, maar dan met de steel, kreeg zij in het graafschap Zutphen en in het
Groningse de naam Trommelstok. Een niet onaardige volksnaam. Het plotseling
eindigen (als afgebeten) van de wortelstok heeft haar de naam van Duivelsbeet
bezorgd. Deze benaming is reeds in de middeleeuwen ontstaan - Duvelsbit naar aanleiding van sagen en legenden, waarover hieronder meer. D e Latijnse

Succisa praténsis:
Blauwe knoop

naam was in vroeger tijden hiermede in overeenstemming en luidde Morsus
Diaboli. D e naam Blauw schurftkruid kreeg de plant omdat zij gebruikt werd
ter bestrijding van dit euvel. Trouwens haar vroegere Latijnse benaming wijst
daar eveneens op, want deze luidde Scabiósa succisa. Uit deze laatste naam
blijkt dat zij vroeger in een ander geslacht, te weten Scabiosa, ondergebracht was.
Dit scabiosa is namelijk afgeleid van het Latijnse woord voor schurft, scabies.
Van de sagen en legenden die omtrent de naam Duivelsbeet in omloop waren,
laten we hieronder enkele volgen. Eens had een jonge man met de duivel een
verdrag gesloten om hem de geneeskracht van alle planten mede te delen. Deze
jongeman viel bij nader inzien bij de duivel niet in de smaak en die maakte hem
blind, zodat de jongeling niet in staat was de plant te vinden om hem weer
ziende te maken. Omdat het voldoende was de wortelstok op de ogen te leggen
om het gezichtsvermogen weer terug te krijgen, beet de duivel een stuk van de
wortelstok om zodoende de plant van haar geneeskracht te ontdoen. Een andere
sage luidde: de duivel gebruikte de plant voor allerlei duistere doeleinden, maar
dit verdroot de Moeder Gods en ze ontnam hem de macht over dit kruid. Toen
beet de duivel uit nijd een stuk van de wortel af. Vanaf die tijd werd de Blauwe
knoop gebruikt om zich tegen allerlei toverijen en hekserijen te vrijwaren.
Dat L. Fuchs dit reeds als bijgeloof waarmerkte, kunnen we opmaken uit het
geen hij in 1543 schreef: 'Want sommighe simpel menschen gelooven dat de
duyvel dese wortel afbitet/ om dat hi de menschen dese krachtige medicijne niet
in gonnet.' Volgens de middeleeuwse Petrus Hispanus zou de plant door een
engel aan Bonifacius aanbevolen zijn, toen deze aan een keelziekte leed. Waar
schijnlijk is dit verhaal de oorzaak geweest dat zij tot in de zestiende en zeven
tiende eeuw gebruikt werd bij ontstoken amandelen en bij hoest. Een en ander
vinden we nog bij Dodonaeus vermeld. Voor andere geneeskundige doeleinden
werd zij ook gebruikt. W e vinden in een Farmacopee van 1747 de plant nog aanbe
volen tegen ontsteking van de keel, bij hoest, kinderpokken en mazelen en ver
der: 'Uitwendig geneest het de Schurft en alle Huits-gebreken, als ook de pyn
der aambyen.' Volgens een oud bijgeloof was men gevrijwaard tegen allerlei ontste
kingen, wormen en niet te vergeten boze geesten, indien men in de nacht voor
Sint Jan - 24 juni - een nog niet afgebeten wortelstok opgroef en bij zich stak.

Symphytum | Symphytum officinale: Smeerwortel
D e naam Symphytum hangt samen met het Griekse werkwoord sumphuoo dat
samengroeien of vergroeien beduidt, en slaat op de helende werking van het
kruid bij verwondingen. Dat de Smeerwortel in de geneeskunde aanwending
vond kunnen we opmaken uit de wetenschappelijke soortnaam officinale, dat wil
zeggen dat de plant in de apotheek aanwezig was. Het eerste geschrift waarin
de plant genoemd wordt is dat van Pseudo-Apuleius in de vierde eeuw na Chr.
Hij beschrijft haar onder de 'naam' 'confirma' naar het Latijnse confirmare dat
vastmaken, versterken wil zeggen, en dat betrekking heeft op de wondhelende
kracht. Bij Hildegard von Bingen staat ze te boek als consolida, van het Latijnse
consolidare, dat vastmaken of lassen beduidt. Ook hier wordt weer op het helen
van wonden geattendeerd.
Vanwege de taaie, slijmige, gomachtige substantie die de wortelstok bevat en
die op zweren gesmeerd werd, ontstond de naam Smeerwortel. D e benamingen
Smertwortel op Walcheren en Zuid-Beveland, en Smerwortel in Zeeuws-Vlaan
deren zijn varianten van Smeerwortel. Op deze vettige wortelstok duiden ook
namen als Spekwortel en Vetwortel. D e Smeerwortel stond vooral bekend als
middel om beenbreuken te genezen, daarom kreeg ze namen als Heelwortel op
de Noord-Veluwe, Heilbeen in Zuid-Limburg en Scheurwortel (scheur in de
betekenis van breuk) in Noord-Overijsel, Salland, het graafschap Zutphen en
op de Veluwezoom. Men spreekt in het genoemde graafschap ook - verbasterd van Schuurwortel en in Friesland is de naam Scuorwortel.
Een waarschijnlijk niet meer in gebruik zijnde volksnaam is W'aalwortel (oud
tijds Waelwortel, Walwortels). Deze naam wijst in dezelfde richting van genezen
of helen, want een Oudhoogduits woord dat in medische kringen gebruikt werd,
luidde wallen of wellen en betekende helen. In de vijftiende eeuw heette de plant
in het Duits 'Die gross Wallwurz', bij Toxites in 1 5 7 6 'Wallwortz um ihrer
heilsamen wallenden krafft willen.' Het is dus zeker mogelijk dat deze namen
met elkaar in verband staan. D e naam Waalwortel komen we ook bij D o d o 
naeus tegen; hij schrijft: ' D e wortel van Waelwortelcruydt is in vele dinghen nut
ende goedt: want op versche wonden, scheurselen ende breuckinghen gheleydt,
gheneest die haest.'
Ook hier het zwaartepunt op de geneeskracht van de plant. Of moeten we
het Wael of Waal zoeken in de richting van Waal als poel of plas? Dus een
plant die op vochtige plekken voorkomt? Dit is inderdaad het geval daar zij
langs waterkanten en op vochtige grasgronden voorkomt. Dat de slijmige wortel
stok ook bij keelziekten (onder meer 'de herdigheyt van de kele') aangewend
werd blijkt uit de naam Keelwortel. Om de dorst te verdrijven knauwde men
eertijds op de wortelstok.
O p Walcheren komt de niet onaardige naam voor van Lampeglazen, hetgeen
wijst op de buikvormige verdikking van de wijd-buisvormige bloem, die aan een
ouderwets lampeglas doet denken, dat eveneens een buikvormige verbreding
heeft. D e in het vergeetboek geraakte naam Ezelsoor duidt op de vorm van het
blad, dat wel iets weg heeft van het oor van dit dier. D e naam Scbijtwortel in
oostelijk Drente behoeft geen nadere toelichting, want ze werd bij buikloop ge-
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bruikt. Dat men eertijds ook goed kon waarnemen, blijkt uit de in Zeeland
voorkomende naam Oezelblommen. Dit oezel beduidt hommel en slaat op het
drukke bezoek van hommels aan de bloemen. Heukels geeft nog, zonder nadere
plaatsaanduiding, Hommelwortel op. Dat kinderen op de wortelstok zogen kun
nen we opmaken uit de op Overflakkee, Voorne en Beierland voorkomende naam
Zuiger. Heukels geeft nog op Suikerwortel en Suikwortel, zonder enige nadere
aanduiding.
Voor nog menig andere kwaal of ziekte werd zij aangewend en aanbevolen. Z o
vinden we een Middelnederlands recept, luidende: 'Salve: neemt populierbotten
ende smeerwortelen ende nachtscade ende malrovie; dese cruden ghesoden in
smeere ende ghewronghen door een cleet, deze salve es goed jeghen drope
(schurft) ende doet zweeren heelen.' D e Smeerwortel werd zeer geacht, reden
waarom men hem ook in de hoven aanplantte. Z o beveelt in 1539 H. Bock, in
zijn 'Neu Kreuterbuch,' nog aan het kruid in de tuinen te kweken. In de middel
eeuwen werden de jonge stengels als groente gebruikt; deze werden als asperges
klaar gemaakt.

T
Tanacétum ] Tanacétum vulgdre: Boerenwormkruid
D e herkomst van de geslachtsnaam Tanacétum is niet duidelijk en ligt min of
meer in het duister. Voor het eerst komt de naam tanaz'itam in de 'Capitulare de
villis' van omstreeks 795, voor. Men meent dat de naam afkomstig is van het
Griekse woord tanaos : langdurend, omdat de bloemen niet snel verwelken en de
geur niet spoedig verdwijnt. Volgens Niessen is Tanacétum eveneens afkomstig
van het Griekse tanaos, maar dan in de betekenis van lang gerekt (taenea : lint
worm, en akeesthai : helen), omdat de plant gebruikt werd als middel om in
gewandswormen te verdrijven. Een andere opvatting is dat Tanacétum afgeleid
is van het Griekse athanasia, hetgeen onsterfelijk of eeuwigdurend beduidt en
dus eveneens attendeert op de lange houdbaarheid van de bloeiende plant.
In oude kruidboeken komt men haar dan ook tegen onder de Latijnse benaming
van Herba immortalis : onsterfelijk kruid. D e naam athanasia werd door Linnaeus gebruikt als geslachtsnaam voor de Immortellen of Strobloemen, thans
Helichrysum.
D e naam Boerenwormkruid kreeg deze soort omdat de landelijke bevolking
haar gebruikte om maden en ingewandswormen te verdrijven; andere namen die
hierop attenderen zijn: Pierenkruid, Pierenkruud, Wiermskrüd, Wild wormkruid,
Wormkroed, Wormvaren, Wormzaad en Wurmkruid. In een oud kruidboek
vinden we vermeld: 'Het saet van dit cruydt wordt van het gemeen volck tegen
de wormen des buycks/ soo wel de lange als de ronde/ gebruyckt: want het jaegt
die uut/ en doodtse/ in wat manieren dattet ingenomen wordt.' D e verdrijving
van de ingewandswormen wordt veroorzaakt door de sterke etherische olie die
de plant bevat. Uitwendig werd de olie bij rheuma gebruikt. D e jonge bloem
knoppen verwerkte men vroeger in eierkoeken, die men dan aan kinderen gaf om
maden en darmparasieten te verdrijven. In de omgeving van Winschoten be
zigden de veehouders het kruid eveneens om het vee van ingewandswormen te
ontlasten.
D e knoopvormige, goudgele bloemhoofdjes waren oorzaak dat men in ZeeuwsVlaanderen sprak van Knoopjes. Het is nog niet duidelijk waarom men, gezien
de goudgele kleur van de bloemhoofdjes, in Friesland haar de naam gaf van Zil
verknoopjes. D e naam Kruidwes, in Zuid-Limburg aan de plant gegeven, slaat
op het gebruik om haar met andere bloeiende planten te verwerken in kruidwis
sen die op 1 5 augustus, Maria tenhemelopneming, naar de kerk gebracht worden
om aldaar door de priester te worden gewijd. Vaak bestond zo'n tuil alleen uit
bloeiende exemplaren van het Boerenwormkruid. In Salland en de Achterhoek
heet de plant Reinevaar, en in Zuid-Limburg spreekt men van Reinvaren. Deze
namen zijn volgens ons van Duitse oorsprong, waar zij Rainfarn genoemd wordt,
en het is duidelijk dat de namen in de genoemde Nederlandse gebieden zijn over
genomen en verbasterd tot Reinevaar en Reinvaren. Trouwens de taal- en spraak-
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grens tussen deze gebieden is nooit scherp getrokken geweest. In de vroege mid
deleeuwen heette zij in het Duitse taalgebied Rainevane, Reinefano, en bij Hildegard von Bingen Reynfan. D e naam Rainfarn is een verbastering van de ge
noemde middeleeuwse namen, zoals Reinevane. Dit 'farn' in plaats van 'fan' was
voor de landelijke bevolking begrijpelijker, want de geveerde bladeren hebben
iets weg van die van varens. In de loop der eeuwen werd het fan niet meer
gebruikt en werd en bleef het Rainfarn. Z o vinden we bij Dodonaeus (1608) de
naam Reynvaer, maar in 'Den grooten Herbarius' van 1 5 1 4 staat zij nog genoemd
als Reinvaen.
D e naam is aldus te lezen: een plant die als een vaan of vlag aan de reen of
rein staat. Dit rein of reen beduidt een berm, een verhoogde zoom of grens tus
sen twee akkers. In het Duits betekent Rain eveneens berm, en Fahne vaan. In
Twente komt volgens de opgave van Heukels de naam Gingber voor. Wat be
tekent deze naam? Heeft het iets met gember te maken en/of met het gebruik
van het kruid in de eierkoeken om de smaak te verhogen?
Behalve als wormmiddel werd Boerenwormkruid ook gebruikt bij nier-, blaas- en
maagkwalen. O o k als koortswerend middel stond het bekend, waaraan de bittere
smaak niet vreemd zal zijn. In de volksgeneeskunst hebben bitter smakende planten
ter bestrijding van koorts altijd in de belangstelling van de bevolking gestaan.
Het kruid werd in 1908 door een Berlijnse theehandelaar - als geluksthee aangeprezen en in omloop gebracht als een universeel geneesmiddel. Vanwege
deze ontoelaatbare praktijken werd de handelaar door de overheid gestraft.
Vroeger werd de olie in de kosmetische industrie aangewend. Of de kinderen
thans nog de goudgele bloemhoofdjes als 'geld' gebruiken om er mee te spelen is
ons niet bekend. Om het huis te vrijwaren van heksen en ander gespuis moest men
de plant in de haard werpen. D e rook zou dan wel de rest doen.

Taraxacum J Taraxacum vulgare: Paardebloem
Waarvan de geslachtsnaam Taraxacum afgeleid is, is nog niet duidelijk. Volgens
Hegi is de naam afkomstig van het Arabische Tarakhchakon, waarmede de vroe-
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gere Arabische kruidkundigen en artsen een niet nader vast te stellen plant met
gele bloemen aanduidden, of een blauwbloeiende cichorei-soort, die goed was om
een oogziekte te genezen. Volgens anderen is de naam samengesteld uit de
Griekse woorden taraxis : een oogziekte (vertroebeling van de ooglens), en
akeomai dat genezen betekent. Ter genezing gebruikte men het melksap van de
paardebloem. "Wat betreft de mogelijkheid - zie hierboven - dat er een blauwof een geelbloeiende plant mee bedoeld zou zijn, willen we hier wijzen op een
oude overlevering die we bij H. Bock (1539) aantreffen: in de zomer zou uit
de geelbloeiende paardebloem de blauwbloeiende cichorei ontstaan. Z o schrijft
P. Nijlandt: 'Dit kruydt heeft lanckwerpige/ ende aen beyde zijde diep gesnede
bladeren/ die van Cichorey eenighzints gelijck.' Verder geeft hij geen commentaar.
Een en ander waarschijnlijk vanwege de overeenkomst van de grofgezaagde bladeren en de vorm van de bloemen. In dit verband willen we erop wijzen dat bij
Heukels de naam Wilde cichorei voorkomt, echter zonder enige nadere aanduiding. Z o komt in Salzburg (Oostenrijk) de volksnaam Cichorien voor.
In de meeste flora's komt men de plant thans niet meer als Tardxacum officinale tegen, want bij nader botanisch onderzoek is gebleken dat er meerdere soorten te onderscheiden zijn. D e vroeg-bloeiende soort, die vooral langs wegen en
op weilanden algemeen voorkomt, heet thans Tardxacum vulgdre. D e wetenschappelijke soortnaam officinale wil zeggen, dat de plant voor medische doeleinden gebruikt werd en in de apotheek aanwezig was. D e naam Paardebloem
kreeg zij omdat deze dieren de plant niet versmaden, evenmin als de varkens.
Behalve Paarde(n)bloem, Paardsbloem en Peerdebloem, komen ook voor
Hijngsteblom en Hijnstebloem (Hengstebloem), en wel in het Friese gebied. Dat
het een gewild voer was voor deze dieren blijkt uit de namen Paarde(n)sla in het
Duingebied, en Paardensalade op Schouwen.
D e grofgezaagde, getande bladeren gaven de bevolking aanleiding dit getand
zijn te vergelijken met het stekelige van de distels en zo ontstonden namen als
Diesel en Dissel in Groningen, Disselen in West-Friesland, Distel in Aalsmeer,
en Tiksel in Friesland. Daar de plant mede een wit melksap bevat spreekt men
in westelijk Brabant van Melkdistel. Behalve voor paarden werd zij ook gebruikt
als varkensvoer, hetgeen blijkt uit de Waterlandse naam Varkensbloem, maar
ook uit de benaming Zoggedistel in het Zuidhollandse gebied. Hier doet zich de
volgende moeilijkheid voor: moeten we hier zog(ge) opvatten als een verbastering van zeug, of heeft dit zog betrekking op het zog in de betekenis van (moeder-) melk? Namen die sterk op dit melksap (in alle delen aanwezig) wijzen
zijn: Melkbladen, Melkwied, Melkwietsel, Melkwit, Melkbloem, Melkwitsel en
Melkwyt; zelfs Melkriet (Goeree, Walcheren en Zuid-Beveland). D e naam
Melkriet is als een variant te beschouwen. Dit wied met de dialectische vormen
en verbasteringen beduidt onkruid, kruid en ook wel loof.
Behalve dat de plant aan paarden en varkens gevoerd werd, was het ook een
goed voer voor konijnen. D e Paardebloem werd vooral aan deze dieren gegeven
wanneer zij jongen geworpen hadden. Men meende namelijk dat het witte melksap de melksecretie zou bevorderen. D e namen die hierop betrekking hebben
zijn Konijnenbladen (Texel en Kennemerland), Knineblèden (grote gedeelten van
Friesland), en in het Land van Hulst Konijnengroen. Verder vinden we vermeld

dat in Rijen de plant zonder bloem ook Konijnenvoer genoemd wordt, maar met
bloemen Ganzetong (zie hieronder).
Dat de Paardebloem algemeen bekend stond als middel om de urine af te drijven, kunnen we opmaken uit de vele volksnamen die dit tot uitdrukking brengen.
W e zullen volstaan met alleen de namen weer te geven, zonder enige verdere
plaatsaanduiding: Beddepissers, Beddepisser, Beddezeeker (zeker van het Oud
nederlandse zeiken: urineren), Bedpieser, Bedpiester, Paddepister, Pisbloom,
Pis-in-'t-bed, Pissebed, Pissebedden, Pissebloem, Seekebed, Zeekebedden en Zee
kers. D e naam Ganzetong in oostelijk Brabant is waarschijnlijk van Vlaamse oor
sprong; daar komt eveneens deze benaming voor, met als verklaring dat 'de bla
deren, door hunnen algemeenen vorm, gelijken op ganzetongen.' Het maakt
eigenlijk niet veel uit of het van Vlaamse of Zuidnederlandse oorsprong is, want
deze gebieden waren eertijds veel meer met elkaar verbonden dan thans door de
landsgrenzen aangegeven wordt. W . Roukens geeft nog op dat in het Limburgse
Beringen de plant Parsbloom heet, maar ook Goastomme (ganzetongen). Ver
der deelt hij nog mede dat wanneer de plant met wortel en blad uitgestoken
wordt om als voer gebruikt te worden, men spreekt van 'Stoebe stake'. Dit
stoebe komt zowel in het Noordlimburgse als Zuidlimburgse voor en is afgeleid
van het Middelnederlandse stobbe of strobbe dat stomp, wortelstronk of tronk
beduidt.
D e naam Luusbloem, in Zuid-Limburg, is ontstaan omdat men de vele kleine
kevertjes en andere insekten die op en in de bloem voorkomen voor bladluizen
aangezien heeft. Dat de naam Duvelsblom, in gebruik in de omgeving van Vaals,
zou duiden op deze ophoping van insekten zoals W . Roukens aanneemt, zouden
we willen betwijfelen, indien geen nadere argumenten naar voren gebracht wor
den. D e in Waterland genoteerde naam Stinkbloem is wellicht iets overdreven,
want echt stinken doet ze niet. Kan deze benaming wellicht ontstaan zijn uit het
gebruik dat de bevolking van de wortel maakte? Had men maagpijn, dan moest
men de wortels afschrapen en het schraapsel als thee trekken en dan opdrinken.
Dat dit brouwsel niet aangenaam ruikt kunnen we ons voorstellen.
Voor Zuid-Beveland wordt de naam Pinkerbloem opgegeven; een moeilijk te
verklaren naam. Het zal wel niets met Pinksteren te maken hebben, misschien wel
met Pinkeland. W e vonden namelijk bij dr. G. J. Boekenoogen onder deze
naam: 'Land waarop pinken geweid worden.' Dus een plant die op weilanden
groeit. Een ander probleem is hoe een Zaans woord tot in Zuid-Beveland door
dringt, en daar tot pinker wordt.
D e naam Brievenbesteller in West-Friesland - in onze jeugd ook in Amster
dam - aan de plant gegeven, sloeg niet op de plant in haar geheel, maar op de
vruchtjes die van vruchtpluis voorzien waren en die op de bloembodem als een
bol ingeplant stonden. Men blies de vruchtjes weg en gedragen door het pluis
zweefden deze dan door de lucht om 'brieven te bestellen.' Oude benamingen die
op de zaadjes met vruchtpluis duiden, waren Pluimbol en Pluimpje. Een in
Giessen - Nieuwkerk en Oud Alblas voorkomende naam Lampies duidt volgens
Roukens eveneens op de zaadjes met pluis die als lichtjes werden uitgeblazen.
Andere namen die ook in omloop zijn, zijn Kaarsjes op Terschelling, en Kaarsjesbloem in Groningen, Noord-Overijsel, Waterland en Utrecht. Deze namen
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slaan eveneens op de uitgebloeide en in vrucht zittende exemplaren. Men blies
dan de kaars uit, zoals dat door de kinderen genoemd werd. D e bovenstaande
naam Lampies zal wel eveneens door kinderen gegeven zijn, maar het was geen
kaars die uitgeblazen werd maar de lamp.
Voor kinderen was de Paardebloem een dankbaar object om mee te spelen,
zoals uit het voorgaande en het volgende blijkt. Men maakte van de bloeiende
stengels kransen of kettingen die op het hoofd geplaatst of om de hals gehangen
werden. Deze laatste spelletjes waren meer het werk van meisjes, terwijl de jon
gens van de bloemstengels brillen of fluitjes maakten. Namen die hierop duiden
zijn: Kettingbloem in Groningen, Zuid-Limburg en op de Veluwezoom, terwijl
men in andere delen van ons land spreekt van Kettekroet, Kettingstronk, Ket
tingspol en Kettingspolle. Andere spelletjes waren meer gericht op het als orakel
gebruiken van de in vrucht staande Paardebloem, vooral door meisjes. Zij blie
zen de zaadjes weg en het aantal dat na driemaal blazen nog op de bloembodem
overbleef was bepalend voor het aantal jaren dat zij nog moesten wachten voor
zij gingen huwen, het aantal kinderen dat zij zouden krijgen of hoeveel tientallen
jaren zij in leven zouden blijven. Men kon dit spelletje nog uitbreiden met an
dere vragen, wensen of verlangens. Z o dikwijls men moest blazen tot alle zaad
jes weggeblazen waren, zo veel jaren moest men wachten voor men kon trouwen.
Wie wilde weten hoe laat het was, behoefde slechts op de Pluimbol te blazen,
want het aantal gaatjes (indrukken van de zaadjes) dat op de bloembodem te
zien was gaf de tijd aan. Het aantal zaadjes dat na eenmaal of tweemaal weg
blazen overbleef, gaf aan hoeveel weken men moest wachten voor een geuite
wens in vervulling zou gaan. Een oude benaming luidde dan ook Uitblazertje.
Of deze naam nog onder onze bevolking leeft is ons niet bekend.
D e naam Gal in Zuid-Limburg, slaat hoogstwaarschijnlijk op het bittere melk
sap, maar het kan ook op het gebruik bij galkwalen duiden, want in de achttiende
eeuw stond zij in hoog aanzien ter genezing van deze euvelen; ook bij geelzucht
werd zij aangewend. Het kan ook zijn dat de gele bloemkleur hieraan niet
vreemd geweest is. Hier komt volgens ons de signatuurleer om de hoek kijken,
vanwege de smaak en de kleur. In oostelijk Brabant spreekt of sprak men van
Erdgalle, omdat men meende dat het als gal smakende, zuurbittere melksap door
de plant uit de aarde gehaald werd. In Meijel spreekt men van Ertgal, zolang
de plant niet bloeit. Het is ook mogelijk dat in de loop der tijden het eerste deel
is weggevallen en men alleen ging spreken van Gal. Z o spreekt men in ZuidLimburg van Soermelk of Zoermelk, dat eveneens slaat op het zuurbittere melk
sap.
In de omgeving van Zwolle en in het Limburgse Meijel spreekt men van Kan
kerbloem, want zij werd ter bestrijding van deze ziekte aangewend. Deze naam
komen we reeds bij Dodonaeus (1608) tegen, want het hoofd waaronder deze
plant door hem beschreven werd luidt: 'Papencruytj oft Canckerbloemen.' Hierbij
valt op dat door hem pas in de laatste plaats, na andere namen, de naam Peertsbloemen genoemd wordt. Hieruit zou men mogen opmaken dat deze naam toen
nog niet zo ingeburgerd was.
Het Papencruyt, dat reeds in de middeleeuwen in recepten als Papencrut
voorkomt, slaat op de kale bloembodem die, wanneer alle zaden afgevallen zijn,

gelijkenis vertoont met de tonsuur van een priester. In het Frans luidt de naam
Couronne de moine dat eveneens tonsuur beduidt. Andere namen die hierop verder nog duiden zijn: Papenblad, Papenbloemen, Papenstoelen en Paap zonder
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meer in de omgeving van Tilburg. Of men in de benaming van Papenstoelen
ook nog verband moet zien met de geschoren schedel van geestelijke heren is,
menen wij, aan twijfel onderhevig. Het kan ook zijn, dat de betekenis van de
naam Papenkruid en dergelijke niet meer bekend was en men in de taboeretachtige vorm van de bloembodem een zetel zag, en ging spreken van Papenstoelen.
D e naam Monnikskap, die we bij Heukels aantreffen zal wel moeten zijn
Monnikskop, want in de apotheek was zij bekend als Caput monachi :
monnikskop, en in het Italiaans Capo de monaco. Wij citeren Dodonaeus: ' O m /
dat de bollekens aan de bloemen op gestaen hebben/ nae dat de hayrachtighe oft
wollachtige struyfkes met het saet afgewaeyt zijn/ de gedaente van caele oft geschoren Monincks coppen schijnen te hebben.' Een naam die op hetzelfde attendeert is die van Platters in westelijk Brabant; deze gaat terug tot in de middeleeuwen, want een kaal geschoren kruin van een geestelijke heette toendertijd
platte. W . Roukens geeft behalve Platter(s) voor westelijk Brabant, voor oostelijk Brabant ook nog op Platgatter. Een oude verordening van een kerkelijke
orde luidde: 'Die broeder papen zolen hoor platten noch hoor haer niet te luttel
hebben bescoren.' Deze naam zou eveneens kunnen duiden op de platte bloembodem of op het plat tegen de bodem liggen van de bladeren.
Het grof getande blad gaf reeds in de vroege middeleeuwen aanleiding tot de
Latijnse benaming van Dens leonis : leeuwetand. In Duitsland heet de Paardebloem tot nu toe nog steeds Löwenzahn, in Frankrijk is een der volksnamen
Dent-de-lion en in Engeland werd dat Dandelion. D e naam Leeuwetand heeft
in ons land niet veel weerklank gevonden, want bij Dodonaeus (1608), die anders
vele namen opgeeft, zoeken we Leeuwetand tevergeefs. Bij Heukels komen we
hem wel tegen, maar zonder enige plaatsaanduiding, hetgeen erop wijst dat de
naam niet meer in gebruik was in de tijd dat de enquête gehouden werd (1906).
Wel vinden we bij H. C. van Hall (1854) vermeid, dat Leeuwetand nog voorkwam in de Gelderse Achterhoek bij de Duitse grens. Hier heeft de Duitse benaming Löwenzahn wel degelijk invloed gehad, nemen we aan. D e naam
Leeuwetand kennen we wel, maar dan voor het verwante geslacht Leontodon,
dat eveneens getande bloemen en gele bloemen heeft. D e naam Boterbloem is
terug te voeren op de gele bloemkleur. Vele namen komen voor die met hond
verbonden zijn. D e toevoeging duidt erop dat de plant door velen beschouwd
wordt als minderwaardig. D e naam Hondebloem komt, met vele varianten, veelvuldig voor: Hondeblöme, Hondeblómesloat (sloat : salade), Hoensbloem,
Hondsbloem en Houndebloum. In 1969 verscheen van de hand van J. Stroop een
publicatie: 'Paardebloem a la carte' over de Nederlandse benamingen van
Taraxacum officinale Web. Het is een uitgave van de Dialectencommissie van de
Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.
D e naam Molsla komt in ons land veelvuldig voor. Men groef in het voorjaar de plant op uit molshopen, omdat de bladeren, bedekt door de aarde, bij
gebrek aan voldoende zonlicht er verbleekt uitzagen en dan evenals spruiten van
witlof gegeten konden worden. Een dergelijk gerecht geldt als versterkend en

bloedreinigend. Over het gebruik in de geneeskunde zullen we niet verder uit
weiden, en alleen vermelden dat in 1598 Tabernaemontanus schreef: 'eine geben edeyte Artzney.'

Thlaspi | Thlaspi arvénse: Witte krodde
D e naam Thlaspi is afgeleid van het Griekse werkwoord thlaco: kneuzen, fijn
drukken en heeft betrekking op de platte zaden. Volgens anderen heeft het
betrekking op het gebruik om de fijn gewreven zaden van bepaalde soorten als
mosterd aan te wenden. D e wetenschappelijke soortnaam arvense slaat op de
groeiplaats, namelijk vooral op en langs akkers en bouwlanden (arvum : akker).
D e naam Krodde is waarschijnlijk afkomstig van het oude woord krode in de
betekenis van last of hinder. Later werd het woord krode als krodde over
gebracht op deze plant, die als een lastig en hinderlijk akkeronkruid beschouwd
werd. D e naam Witte kiek (ook Witte keek) in het Groningse beduidt eveneens
onkruid. In het Nieuw Gronings Woordenboek van K. ter Laan vinden we het
volgende opgetekend: 'onkruid dat veel op mosterdzaad gelijkt, vandaar het
spreekwoord Kiek is gaan mosterdzaad, mor blui is geliek : schijn bedriegt.' D e
toevoeging Witte duidt op de witte bloempjes.
Het plantje valt niet op door zijn bloempjes, die klein zijn, maar door de
breed gevleugelde hauwtjes. Naar de vorm van deze hauwtjes ontstonden vele
volksnamen. W e noemen Dubbelt jeskruid, Stuivertjesblad, Lepeltjes, naar de
overeenkomst met een ouderwetse lepel. Elders zag men in de vorm een ouder
wets tasje en sprak van Tasjes, Tasjeskruid, Taskruid en Taskers. Bij kinder
spelletjes dienden de vruchtjes als geld, Judaspenning naar de gelijkenis met die
van de echte Judaspenning (Lunaria dnnua). Een oude benaming is Visselcruyd
(bij Dodonaeus). Deze naam vindt men verbasterd terug als Visjeskruid, Visseskruid en zelfs als Wisselkruid. In het Woordenboek der Nederlandsche Taal
vinden we onder het hoofd Vissel of Vitsel: 'Bij Kiliaen en zijn navolgers ver
meld met de betekenis 'Kaasvorm,' als voortzetting van een reeks in oudere glos
saria voorkomende Vissele, vermoedelijk uit latijnse fiscella. Een benaming voor
de Witte krodde en voor het geslacht Thlaspi in het algemeen. Wegens het ver
melde gebruik als middel om kaas te kruiden is het niet onmogelijk dat het ety
mologisch identiek is met het voorgaande, het zou dus zijn: kruid dat men in de
kaasvormen doet.'
In het Zuidhollandse spreekt men van Klaspis, hetgeen wel een verbastering
van Thlaspi zal zijn. Een Duitse volksnaam luidt Klasper, ook hier een ver
bastering. In het Land van Hulst spreekt men van Witte walderik. W e veronder
stellen dat de naam duidt op het ook wel voorkomen langs de kanten van sloten,
want in Zeeland beduidt wal een sloot en wel in het bijzonder een brede sloot
om de boerderij. D e zaden smaken scherp en ruiken bij het stukwrijven naar
mosterd. Z o ontstonden namen als Boerenmosterd, Wilde mosterd, en ook
Boerenkers naar de scherpe smaak. Men voegde namelijk de hauwtjes aan de
spijzen toe om deze te kruiden. Vanwege de niet voor iedereen aangename geur
spreekt men in Friesland van Stonktaskes : Stinktasjes. In de volksgeneeskunst

Thlaspi arvénse:
Witte krodde
Tragopógon praténsis
Gele morgenster

was dit kruid niet veel in gebruik. D e zaden werden aangewend als bloedreini
gend middel bij rheuma en verzweringen. Z o luidt een recept uit 1682 voor in
wendige zweren: 'Neemt het zaet een vierendeel loots ende geeft het met eenig
bequam nat in.'

Tragopógon | Tragopógon praténsis: Gele morgenster
D e naam Tragopógon is afgeleid van de Griekse woorden tragos : bok, en pogon : baard, omdat het zaadpluis er baardachtig - als van een bok - uitziet. D e
soortnaam praténsis is afkomstig van het Latijnse pratum : weide, vanwege het
groeien op grazige plaatsen. D e naam Gele morgenster, kreeg deze soort omdat
de bloemkleur geel is, en omdat de stervormige bloem zich reeds in de vroege
morgen opent. D e bloem sluit zich reeds in het middaguur, welk weer het op
dat ogenblik ook mag zijn. D e naam Morgenster vinden we reeds bij Dodonaeus
als Morgensterre vermeld. In Engeland is een der volksnamen Jack-go-to-bed-atnoon, dus 'jantje die reeds om 1 2 uur naar bed gaat'.
D e oude benaming Bocxbaert is nog niet in het vergeetboek geraakt, want
men komt hem hier en daar - als Boksbaard - nog wel tegen. O o k deze naam
heeft oude papieren, want in de middeleeuwen komen we reeds Bockesbart tegen.
In de vijftiende eeuw komt men in een woordenlijst de naam Zigenbart : geitebaard tegen. D e oude Latijnse benaming was Bar ba hirci, en dit is zonder meer
een vertaling van het Griekse tragopógon. Een andere oude Latijnse benaming
was die van Barba senilis, hier vergeleek men het grijsachtige vruchtpluis met de
baard van een grijsaard.
Omdat de echtgenoot van de Heilige Maria met een baard afgebeeld wordt,
is waarschijnlijk de naam Josephbloemen ontstaan. Deze naam treffen we zonder
commentaar aan bij Dodonaeus. D e jeugd waardeerde de zoetsmakende en melk
sap bevattende stengel en wortelstok zeer, zodat namen ontstonden als Suikerjenne en Sukerjentjes. D e in onbruik geraakte naam Haverwortel heeft zij waar
schijnlijk gekregen omdat de melksap bevattende wortelstok naar Haverdegor
smaakte. Een andere opvatting luidt dat de naam een 'vertaling' van de oude
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Duitse volksnaam Habermalcb, ook Habermilch, is, omdat de plant wel tussen
de haver voorkomt, en omdat de wortelstok melksap bevat. Een andere uitleg
is dat de bladeren op die van de haver gelijken en dat het ondergrondse deel
veel weg heeft van een wortel of peen. D e naam Salsefi op Walcheren doet wel
licht vreemd aan, en met recht. Het is een verbastering van het Franse Salsifis,
dat schorseneer beduidt. D e Franse volksnaam voor de Boksbaard is Salsifris des
prés : weideschorseneer. D i t Salsifris is via België in het nabije Walcheren bin
nengedrongen. Behalve Salsefi heeft de plant op Walcheren ook nog de naam
Wilde schorseneer. Hierbij valt op te merken dat beide soorten, de Schorseneer
en de Morgenster aan elkaar verwant zijn (familie der Composieten). Vroeger
werd de Gele morgenster wel als groente gegeten. Een verwante soort van dit
geslacht de Blauwe morgenster (T. porrifólius) werd zelfs voor consumptiedoel
einden gekweekt, maar is in de loop der tijden geheel door de Schorseneer
(Scorzonéra hispdnica) verdrongen. D e Blauwe morgenster is thans een zeldzame,
verwilderde plant geworden.
D e wortelstok van de Gele morgenster werd bij kwalen van de nier, blaas of
lever aangewend en stond in de apotheek als Radix Tragopogi of Radix Barbae
Hirci bekend.

Tussilago ) Tussildgo fdrfara: Klein hoefblad
Tussilago is samengesteld uit tussis : hoesten, en agere : verdrijven, dus hoestverdrijver. D e soortnaam farfara is waarschijnlijk af te leiden van het Latijnse
far : meel, en ferre : dragen, omdat in jeugdige toestand de onderzijde van het
blad er als met meel bestoven uitziet. Het valt echter op dat geen der volks
namen hierop attendeert. Een dergelijke eigenschap moet volgens ons toch niet
aan de aandacht van de bevolking ontsnapt zijn. Een andere opvatting is dat
farfara afkomstig is van een oude benaming van de Witte abeel (Pópulus dlba),
die luidde: farfarus. D e bladeren van deze boom hebben eveneens een witachtige
onderkant en de vorm van het blad lijkt ook op dat van het Klein hoefblad.
Slaan we onze Dodonaeus weer eens op dan lezen w e : 'Den Witten Populier
wort Griecx Leuce geheeten/ in Latijn Populus alba, dat is Witten Populier/ van
sommige Farfarus, als blijct uut Plautus in sijn Comedie Penulus.'
D e naam Hoefblad is algemeen ingeburgerd, maar eigenlijk zou de plant
Hoestblad moeten heten, zoals ook uit de geslachtsnaam Tussilago blijkt. Het ge
bruik als hoestmiddel was reeds bij de Ouden bekend. D e Grieken noemden
haar bechion, afkomstig van besso : hoesten. Z o bekend was het kruid als middel
om de hoest te verdrijven dat Plinius bij zijn beschrijving van de plant ook nog
een recept vermeldde. Het luidde als volgt: Men moet de wortel op houtskool
van cypressenhout leggen en de rook hiervan door een trechter inademen. In
gewikkelder en zeker niet doeltreffender lijkt ons het recept van de Franse arts
Marcellus Empericus uit de vijftiende eeuw. Volgens hem moet men de bladeren
op een donderdag tijdens eb plukken, maar dan bij afnemende maan. Daarna
moesten zij in een nieuwe ijzeren pot gedaan worden waarin zich gloeiende kolen
bevonden. Vervolgens moest de hoestlijder met een pijpje de rook die dan ont-

Tussilago farfara:
Klein hoefblad

stond opzuigen. Het gebruik om de plant bij hoest te gebruiken vinden we reeds
bij Dioscorides vermeld. Hieruit blijkt wel dat de naam Hoestblad oudere papieren bezit dan Hoefblad, maar aan verandering is niet meer te denken; de
naam Hoefblad is reeds te lang in gebruik. Hoefblad sprak waarschijnlijk meer
tot de bevolking, want de hoefvorm van het blad was direct waarneembaar.
Z o heet de plant reeds in ca. 1 1 5 0 : Huoflatecha minor. Deze naam is van
Oudduitse oorsprong en samengesteld uit huof : hoef, en letihha uit het Middellatijnse lapatica waarmede men in het algemeen planten met grote bladeren aanduidde. In de 'Codex Bonnensis' uit de elfde eeuw, dus een eeuw eerder, komen
we de naam Rossehuf tegen, en in 1539 bij H. Bock heet zij Rosshuf, met de
volgende toelichting: 'Darumb dass die linden Bietter mit ihren stramlein/
Ecken/ und Aderlein einem Rosshuf ahnlich sind.'
Dus Paardehoef! In 1543 geeft L. Fuchs in zijn 'Neu Kreuterbuch' haar de
naam van Peertsclauwe. Bovengenoemde oude namen zijn volgens ons niets anders dan vertalingen van een oude Latijnse benaming, die Ungula caballina :
Paardehoef luidde. Z o staat voor oostelijk Drente Paardehoef genoteerd en voor
Friesland Paardevoet. Verder staan in ons land nog genoteerd: Hoeven, Hoefkruid, Klein hoeffesblaar, Hoevenbladeren en voor vele plaatsen Oefblad. Een
Zeeuws gezegde luidt: 'Hoeven doen de boeren bedroeven', hetgeen op dit lastige onkruid wijst dat door zijn taaie wortelstokken moeilijk uit te roeien is.
D e naam Geiteblad (Aalsmeer) slaat op het feit dat de plant wel door geiten
gegeten wordt, maar niet door ander vee. In Friesland spreekt men van Poddeblèden, omdat de schaduwminnende padden zich gaarne onder de bladeren terug
trekken. D e gedroogde bladeren werden in tabaksurrogaten verwerkt en men
sprak dan van Tabak en Tabaksbladen. In 1656 beveelt Joh. van Beverwijck in
zijn 'Schat der ongesontheyt' de bladeren, als tabak gerookt, aan bij oude hoest.
Z o vormen onder meer de bladeren een bestanddeel van de zogenaamde astmasigaretten. In vele hoestmiddeltjes wordt nog steeds het blad verwerkt. In de
Codex Medicamentorum Neerlandicus komt zij nog steeds voor.
Een naam die in de vergetelheid geraakt is, is die van Brandlatuw, in Middelnederlands Brantlighe, en bij L. Fuchs Brantlattouwe. Deze benaming slaat
op het gebruik van de gekneusde bladeren bij brandwonden, omdat zij verkoelend
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zouden werken. Dit latuw of lattighe is hier niet op te vatten als sla (Latuw)
maar als een verbastering van lapatium of lapatica, waaronder men indertijd
allerlei planten met grote bladeren verstond, zoals de Klis en anderen. Of de
naam Zoon voor de vader een echte volksnaam geweest is zouden we niet willen
beamen. Volgens onze notities komt de Latijnse benaming van Zoon voor de
vader, afkomstig van De filio ante patrem voor het eerst voor bij de botanicus
Eyselius ( 1 7 1 4 ) en is toen in bovengenoemde naam vertaald en overgenomen.
Deze naamgeving is ontstaan omdat de bloemen en de zaden reeds verschenen
zijn, voordat de bladeren zich ontwikkeld hebben. D e naam Stinkblad, in Gro
ningen en op Walcheren in gebruik, spreekt volgens ons voor zich zelf. Namen
die reeds zeer oud zijn, maar die waarschijnlijk sinds lang niet meer in het
spraakgebruik voorkomen zijn: Querijnskruid en Sinte-Carijnskruid. Bij Heukels
vinden we dan ook geen nadere plaatsaanduiding, waaruit wel blijkt dat in 1906
de plant niet meer onder deze benamingen onder de bevolking voorkwam. Slaan
we het Middelnederlandsch Woordenboek op dan lezen we onder het hoofd
Quirijn: 'Naam van een heilige, Quirinus, die werd aangeroepen en naar wien
bedevaarten werden gedaan om verlost te worden van beenwonden. Korijn in
het Vlaams; Korijnzeere, etterende huidziekte.'
'Sood agelix veel biddinge vallet voor die kerckdueren van bedevaerden te
doen van Sinte Cornelis, van Sinte Quirijn ende van andere gebreken:' Uit een
Leids keurboek. Verder vinden we nog dat het kruid vroeger ook heette Herba
Sancti Quirini, als herinnering aan de Romeinse tribuun Quirinus, die tot het
christendom toetrad toen paus Alexander zijn dochter van een klierziekte af
hielp.
Over de namen Dok, Dokke, Dokkebladeren en dergelijke willen we iets uit
voeriger zijn, omdat meerdere niet verwante plantesoorten een dergelijke naam
hebben, zoals Groot hoefblad (Petasites hybridus), Klein hoefblad (Tussildgo
fdrfara) Klis (Arctium), Witte waterlelie (Nymphdéa dlba), Gele plomp (Nüphar
lüteum), Watergentiaan (Nymphoides peltdta), Waterzuring (Rümex hydroldpathum), en Veldzuring (Rümex acetósa). Slaan we nu E. Paque ( D e Vlaamse
volksnamen der planten) op, dan geeft hij bij Dokkeblad en Dokkeblaren als
volksnaam voor Witte waterlelie, Gele plomp; en voor Water gentiaan, Dokke
bladje en Kleijn dokkebladje. Hij geeft als verklaring 'dat de reden van dien
naam te zoeken is in 't woord meervoud dokken: plant die in de dokken of
wateren groeit.' Hiermede zouden we genoegen kunnen nemen, maar hij ver
meldt ook dat te Vollezeele de Klis, vooral de Kleine klis, eveneens de naam
Dokke heeft; de Klis is echter geen waterplant maar een echte landplant. Slaan
we nu Heukels Woordenboeck der Nederlandsche volksnamen van planten op,
dan treffen we de volgende plantenamen aan die de namen Doek en Dokke, al
of niet verbonden met achtervoegsels, dragen. Hij geeft ook Vlaamse namen.
Waterlelie
Gele plomp
Watergentiaan
Klis

In het Middelnederlands Dock(e). Geen hedendaagse naam
met D o k . In Vlaanderen Dokke, Dokkeblad en Dokkebloem.
Alleen in Vlaanderen Dokkeblad en Dokkebloem.
Alleen in Vlaanderen Dokkebladje en Klein dokkeblad.
Bij Heukels Dokkebladen zonder nadere plaatsaanduiding. In

Groot hoefblad

Klein hoefblad

Waterzuring
Veldzuring

het Middelnederlands Dock(e) en bij Fuchs (1543) Dockebladeren. In Vlaanderen Dokkeblad.
Middelnederlandse naam Docke; bij Dodonaeus Dockeblad,
en in D i e Ortis sanitatis van 1 5 1 4 Dockeblaederen. Heukels
geeft Dokkebladen op voor Zuid-Beveland, Walcheren en
Zeeuws-Vlaanderen. In het nabije Vlaanderen geen naam met
D o k of Dokke.
In het Middelnederlands Dock(e). O p Zuid-Beveland en in
Zeeuws-Vlaanderen heet de plant Dok. In het Land van Hulst
komt behalve Dokke ook Dokkeblaren voor. O p Noord-Beveland en in Zeeuws-Vlaanderen spreekt men van Dokken. O p
Zuid-Beveland, in het Land van Hulst en in Zeeuws-Vlaanderen komt Klein dokkeblad voor. Ook bij deze soort geen
naam met D o k of Dokke. Dat de naam Dokke een veel gebruikte naam is in het Zeeuwse taalgebied kunnen we opmaken
uit het gezegde ' Z ó geel az 'n dokke', doelende op de heldergele bloemen van deze soort.
In Vlaanderen Dokke(blaren), Dokkewortel en Brede dokke,
maar geen benaming met D o k in ons land.
In het Middelnederlands Dokke(blaren) en Dokkewortel, maar
geen huidige Nederlandse naam met D o k , ook niet in Vlaanderen.

Delen we de planten naar hun natuurlijke groeiplaats - water - in, dan valt het
op dat bij Paque alleen planten voorkomen die onder het begrip echte waterplanten vallen, met uitzondering van de Klis. Verder komt nog voor de Waterzuring; botanisch gezien is het geen echte waterplant maar de Vlamingen zagen
in deze soort wel een waterplant, naar aanleiding van haar groeiplaats: in sloten, plassen en tussen het riet. Vandaar dan ook de Vlaamse volksnamen Dokke(blaren), Dokkewortel en Brede dokke. In het huidige Nederlandse spraakgebruik komen echte waterplanten niet meer met de benaming D o k en dergelijke
voor. Alleen kennen we de Middelnederlandse naam Dock(e) voor de Waterlelie. In Vlaanderen is het juist andersom. Bij de tegenwoordige Nederlandse
benamingen met D o k komen daarentegen alleen plantesoorten voor, die niet
in het natte element hun natuurlijke groeiplaats hebben, maar op het land.
Maar hoe staat het met de naam D o k bij de landplanten? Moeten we hier
gaan denken aan het vroegere gebruik dat van de grote bladeren van deze planten gemaakt werd? Men gebruikte namelijk de bladeren als een soort hoofddeksel
om zich op het veld tegen een te felle zon te beschermen. Dus als een soort
zonnehoed. Slaan we Grimm op dan lezen we onder meer bij Doek: ' G e schmuckte Kopfbedeckung, Mutze, Haube für Menner und Frauen'. Het Franse
woord voor baret of fluwelen hoed is toque. Een der volksnamen voor de Klis
luidt Dockenkraut: een plant met zeer grote bladeren. Nu is het opvallende dat
de benaming Dokke niet in het oosten van ons land voorkomt maar wel op de
Zeeuwse eilanden en in Zeeuws-Vlaanderen, waar de Vlaamse beïnvloeding vaak
een rol heeft gespeeld. D e oplossing is er volgens ons niet nader door gekomen.

Vele kwalen en ziekten kon men met dit kruid verhelpen of genezen, maat
we zullen hierop echter niet dieper in gaan, en slechts volstaan met een 'recept'
te vermelden: wanneer men kiespijn had, was het voldoende de viltachtige onderkant van het blad tegen de pijnlijke plek op de wang te houden.
Een ander gebruik dat men maakte van de viltige haren was deze dienst laten
doen als tondel. Men verwijderde de haartjes van het blad, drenkte deze in een
oplossing van salpeter en vervolgens werd de gedroogde substantie in de tondeldoos gedaan. Zoals bekend werd de tondel gebruikt om vuur te maken. Behalve de haren van dit blad, gebruikte men ook verkoold linnen en het geprepareerde vruchtlichaam van de vuurzwam.

Typha ] Typha latifólia: Grote lisdodde
Typha angustifólia: Kleine lisdodde
Omtrent de verklaring van de naam Typha bestaan meerdere uitleggingen.
1 . Typha kan afgeleid zijn van het Griekse woord tiphos : moeras of plas,
naar de natuurlijke groeiplaats.
2. Typha kan afkomstig zijn van typhe : kattestaart, naar de vorm van de bloeiwijze.
3. Typha is afkomstig van typhein : branden, naar de fakkel vormige bloeikolven
of bloeiaren.
4. Typha van het Griekse woord tuphè dat afkomstig is van tuphoo : rook maken,
smeulen of verbranden, omdat men met de aangestoken vrouwelijke bloeiwijzen
een smeulend vuur kon aanhouden.
5. D e naam gaat waarschijnlijk terug op typhos dat in overdrachtelijke zin beduidt, zich verbeelden, verbeelding hebben, omdat zij door hoge, slanke bouw een
trotse indruk maakt.
In ons land komen twee soorten van dit geslacht voor en wel de bovengenoemde Grote en Kleine lisdodde. Het verschil zit in hoofdzaak in de bredere
(latifólia) of smallere (angustifólia) bladeren. D e eerste heeft bladeren tot een
breedte van twee cm, en de tweede tot hoogstens een cm. Verder is de afstand
tussen de manlijke en vrouwelijke bloeiwijze bij de eerste zeer gering terwijl die
bij de Kleine lisdodde minstens drie cm bedraagt.
Ook de grootte van de bloeiaren verschilt, hetgeen in de namen tot uiting
komt. D e bevolking maakt in de regel geen onderscheid tussen deze twee soorten
en zij hebben dan ook, op een enkele uitzondering na, dezelfde benamingen.
D e naam Lisdodde is ontstaan uit lis, vanwege de gelijkenis van de bladeren
met die van de lis, en dodde in de betekenis van propachtige dikte, hetgeen slaat
op de bloeiwijze. Deze laatste opvatting is van Prof. J. Vercoullie. Hij schrijft:
' D o d d e van de Hoogduitse deutte, dutte, dodde : propachtige dikte.' Hieraan
kunnen we toevoegen, dat we ook spreken van op een dot zitten, in de betekenis
van een plukje of bundeltje. Volgens dr. J. de Vries in zijn Etymologisch Woordenboek: 'Dodde, zie Dot. In de betekenis van "klein kind," is afgeleid van die
van "kluwen, zuig dot". Eigenlijk een rond voorwerp (vergelijk nog noors "dott
strowis", zwak mens). Ook het woord lis (dodde) zal hierbij behoren.' D o d o -

Typha angustifólia:
Kleine lisdodde

naeus schrijft bij Lischdodde oft Donsen onder meer: D e bloemen 'afgevallen
oft verwelkert zijnde, blijft daer een dicht in een ghedrongen vergaderinghe van
wolachticheyt oft hayrkens, diemen een dodde noemt.' D e naam Donsen bij
Dodonaeus slaat op de donzige vruchthaartjes of vruchtpluis. In 1423 kende
men vruchtpluis reeds onder de benaming donst, zij het bij een andere plant:
'Eens quaets hope is als die donst van de distelbloemen die van den winde wech
ghedraghen wert.' Voor de Veluwezoom staat genoteerd Donzebout, dus een
staafvormige iets met dons. D e naam Pluis in het graafschap Zutphen is ook
duidelijk gericht op het vruchtpluis.
Voor het Zuidhollandse gebied staat opgegeven Biezegras. Deze benaming
zal wel slaan, wat bieze betreft, op groeien op vochtige plaatsen, of in het water,
want met bies duidde men eertijds allerlei planten aan die op dergelijke plaatsen
voorkwamen. Het tweede deel - gras - attendeert op de smalle grasachtige bladeren. Het is zeer waarschijnlijk dat deze benaming duidt op de niet-bloeiende
plant.
D e namen Rietsigaar en Sigarenriet zullen wel door de kinderen gegeven zijn,
die de vruchtaren aanstaken en er dan parmantig mee rondliepen alsof zij een
sigaar rookten. Hier heeft de rolronde vorm en de bruine kleur van de vruchtaar tot deze naam geïnspireerd. Het groeien van de Lisdodde tussen het riet
deed het toevoegsel riet ontstaan. O p Walcheren spreekt men van Plomper en
Plompersigaren: hier moet men het plomp beschouwen in de betekenis van
stomp - niet in een punt uitlopend - vanwege de stomp uitlopende bloeikolf.
D e rolronde vorm van de aar gaf op de Veluwezoom aanleiding tot de naam
Pompstokken. Een pompstok is een buigzame stok waaraan een lap bevestigd is
en die dient tot het inwendig schoonmaken van een geweerloop. O p de rolronde
vorm duiden ook namen als Rietkolve, Veneknuppel, Waterknots en Waterkolf,
maar deze namen duiden tevens op de groeiplaats: tussen het riet, in het water en
in het veen. Benamingen die niet op de groeiplaats betrekking hebben, maar
wel op de rolronde bloeiwijzen zijn: Bullepees in Groningen, Salland en het
graafschap Zutphen, en de dialectische en gewestelijke vormen zoals: Bollepezen,
Bollepiest, Bollepijst, Bolpeserik, Bulpezerikken en misschien ook de voor Voorne
en Beierland genoteerde Butterbies. D e vorm van de bloei- en vruchtaar heeft

de bevolking nog tot andere benamingen geïnspireerd. Z e spreekt men in Waterland van Bouten. Dit bouten in de betekenis van stangen, staven of pijlen. Z o
sprak men vroeger van 'Twee vogels schieten met één bout' (pijl), of anders gezegd 'Twee vliegen in een klap.' Voor Voorne en Beierland staat opgegeven de
volksnaam Piellepooi; hierin vinden we de gewestelijke vorm van pijl (piel) terug.
Waarschijnlijk heeft het tweede deel van het woord, pooi, iets te maken met
water of rivier. Dus een plant met een pijlvormige bloeiaar die in het water
groeit. N o g andere namen zijn Duivelsstokken, Duivelsknuppels en Duivelsroede,
die wel geen nadere toelichting behoeven. D e volgende echter wel: Zotsknodde
en Zotsknop; zij zullen wel niet meer onder het volk leven. Deze namen duiden
op een oud gebruik, namelijk dat bij toneelstukken aan medespelenden die een
zot of een nar moesten uitbeelden een lisdoddekolf als skepter, in de hand gegeven werd. Zelfs gaf men er de Latijnse naam van Sceptrum morionus : narrenstaf aan. D e namen Pompeis in Groningen, en Pommel in het graafschap Zutphen
en het noordelijk deel van Groningen wijzen eveneens op de bloei- of vruchtaar,
want in Groningen is een pommel een kort dik voorwerp. In ditzelfde gebied
spreekt men ook van Pommelstokken. Het vruchtpluis werd in deze noordelijke
provincies ook gebruikt als bed- en kussenvulling, want men spreekt of sprak(?)
daar van 'bedden van pommel'. In Zuid-Limburg komt men de naam Kattestaarten tegen, en in Groningen Kattestaart: namen die wel geen nadere toelichting behoeven.
D e naam Naaldenkoker(s) in Twente duidt eveneens op de bloei- of vruchtkolf; naar onze opvatting geen onaardige naam. D e kinderen voelden zich erg
tot de vruchtkolven aangetrokken en verrichtten er allerlei spelletjes mee. Z o
dompelden zij deze in petroleum en gebruikten ze als fakkels. O p de eilanden
Walcheren, Tholen en Zuid-Beveland spreekt men van Stalkaarsen, hetgeen erop
zou kunnen wijzen dat zij als verlichtingsmateriaal, gedrenkt in een of andere
brandbare stof, in de stal gebruikt werden. Heukels geeft voor de Betuwe op
Huil-en-duil, en tekent hierbij aan: ' D e kinderen werpen ze omhoog en roepen
huil en duil, hoog in de lucht'. D e namen Duikelaar en Duikers zijn volgens ons
ook afkomstig van een kinderspelletje: zij gooiden de kolven boven het water in
de lucht, deze doken dan onder en kwamen na een poosje met de steel weer
boven water. Vandaar ook de naam Hoge gooier op Overflakkee, nemen we aan.
In Waterland en West-Friesland komt ook nog de naam Domp voor, afkomstig
van dompen : voorover duiken of onder water duiken. Deze naam duidt op
hetzelfde spelletje dat we hierboven bij Duikelaar vermeld hebben. Zou de naam
Ruggeklopper iets te maken hebben met een spelletje, waarbij de kinderen elkaar
achterna zaten en elkaar met de stevige stengel met bloeiaren te lijf gingen? Zou
Ruggemeter in het Zuidhollandse ook ontstaan zijn uit een kinderspelletje? D e
namen Duil, Dul, en Dutten zijn volgens dr. J. de Vries uitsluitend Germaans,
reden waarom er geen Indogermaanse wortel gevonden kan worden. D e kinderen in Waterland noemden de plant Pluim. D e rijpe vruchtaar werd door
hen uitgeplozen en men liet dan de zaadjes met vruchtpluis als de pluim van een
paardebloem rondstuiven.
In Groningen heet de plant onder meer Duthamer of Doethoamer. Deze naam
zal, volgens ons, ontstaan zijn onder invloed van het nabije Duitse gebied. Het

Oudduitse dut is afkomstig van duzeln : duizelig worden. Dus een voorwerp,
hier een hamer, waarmee men iemand duizelig kon slaan. Dit is namelijk het
geval: in de middeleeuwen hield men de Lisdodde voor het wapen waarmede de
dood de mensen die een zonnesteek gekregen hadden, op het hoofd sloeg; andere
verbasterde namen die hierop duiden zijn onder meer Doedhamels, Doezebolt,
Doezebout, Doetebol, Toezebol(len), en Toessebolten. Vooral in het Groningse
gebied komen deze namen voor, en slechts enkele in Friesland en oostelijk
Drente. Voor Groningen geeft Heukels voor de Kleine lisdodde de naam Sneelings
aan, en Sneeling zonder plaatsaanduiding voor de Grote. Z o schrijft Boekenoogen:
'Waterplanten met lange, smalle bladeren worden in Groningen en Friesland
Snêlings en Snielen genoemd.' In het Groningse Westerkwartier komt de naam
Snielings voor, waarmede men de Kalmoes (Acorus) bedoelde. Deze plant heeft
evenals de Lisdodde lange, smalle bladeren, en groeit op dezelfde plaatsen als de
laatstgenoemde. Daar de bloeiwijzen wel van elkaar verschillen slaan deze namen
dan ook op de planten in niet-bloeiende toestand. Het verschil in bladvorm is
namelijk niet groot.
D e zachte viltige vruchtkolven werden algemeen gebruikt om lampeglazen
schoon te maken, vandaar de namen Lampenpoetser en Lampenpuuster. Dat de
plant voor de bevolking wel enige gebruikswaarde bezat kunnen we opmaken
uit een keur uit Oostzaanden van 1 6 4 4 ; daar heet het: 'En sal daer niemant
Duylen mogen halen uyt een anders Riet of Rietlant, sonder konsent van den
Eygenaer, opte boeten van vijf stuyvers, de Ouders voor de kinderen.'
Men gebruikte de bladeren als stalstrooisel, om rietbossen samen te binden
als dakbedekking - maar dat was minder duurzaam - en voor het bedvulsel
gebruikte men het reeds vermelde pluis. Dat de kinderen zich niet onbetuigd
lieten om zich spelmateriaal te verschaffen, blijkt hieruit dat de ouders aansprakelijk gesteld werden als de 'lisdodderoof' een te grote omvang aannam. Dat het
vruchtpluis nog eeuwen werd gebruikt als vulsel, kunnen we opmaken uit de
volgende advertentie van vier mei 1855 in de Haarlemsche courant: '3000 a 4000
ponden allerbest gewonnen en droge dullen of zeedons te koop.' Vroeger werden
de vruchtkolven veelvuldig verwerkt in de zogenaamde winterboeketten. Thans
worden T>'p£tfsoorten, meestal de kleinere, gebruikt bij allerlei soorten van bloemschikking. Minder bekend is dat de plant vroeger gegeten werd; niet uit weelde
nemen we aan. Z o deelt van Hall (1873) mede: 'Het bleke deel van de stengel,
ontdaan van de omgevende groene bladstelen, heeft de smaak van verse komkommers en wordt met siroop, azijn en zout in Friesland en elders wel gegeten.'
In de geneeskunde werd de plant zo goed als niet gebruikt, alleen in de volksgeneeskunde. Men wendde het vruchtpluis aan op brandwonden, maar ook als
bloedstelpend middel.

u
Urtica J Urtica dióica: Grote brandnetel
D e naam Urtica is afkomstig van het Latijnse urere : branden, vanwege de brandharen, die hol zijn en een scherp, bijtend vocht bevatten. Wanneer de broze punt
van de brandhaar afbreekt, bijvoorbeeld door aanpakken van een blad, dan raakt
het vocht in de ontstane wond en veroorzaakt een brandering gevoel. Jacob
Cats in zijn Hofgedachten zegt het als volgt:
Urtica heeft den naem ghekreghen van het branden.
Want als men die aenraeckt, ontsteeckt sij onse handen.
Bij de Grote brandnetel komen de manlijke en vrouwelijke, onogelijke bloemen,
elk op een afzonderlijke plant voor. Men noemt een dergelijke plant dan tweehuizig, hetgeen ook in de wetenschappelijke soortnaam dioica : tweehuizig tot
uitdrukking komt. Het tweede deel van brandnetel gaat terug op een oud West
germaans woord dat men ook vindt in het Oudduitse 'nezzila' dat branden of
jeuken betekent, of van een Oudduits woord 'nezzi' dat getwijnd garen beduidt.
Reeds heel vroeg werden de stengelvezels tot draden verwerkt, die later dienden
om neteldoek te vervaardigen. Voor het eerst vinden we dit vermeld bij Nestorius (omstreeks 980), die over prachtige gewaden schreef, gemaakt van neteldoek.
Dit is de eerste geschreven bron omtrent neteldoek, maar gezien het bovenver
melde 'nezzi' moet het gebruik reeds van veel oudere datum zijn. Dit neteldoek
is in de loop der tijden langzamerhand door katoen, mousseline en kunstvezels
verdrongen. Dat het zeer bekend was kunnen we opmaken uit de volgende sage,
die handelt over de ontdekking om van de brandnetel spindraden te maken: Een
boze voogd wilde aan zijn pupil niet eerder toestemming tot een huwelijk geven
voor zij uit een aan de wegkant groeiend onkruid - hij bedoelde brandnetel zelf haar bruidskleed gesponnen had. Zij ging naar haar kamertje en bad G o d om
hulp. Vermoeid sliep zij in. Zij droomde toen dat zij door twee engelen naar de
brandnetel gebracht werd. Deze leerden het meisje dat, zolang de dauw nog op
de planten lag, zij deze kon plukken en toonden haar hoe de vezels van de sten
gels tot draden en tot neteldoek konden worden gesponnen. Uit dit neteldoek
kon zij toen haar bruidskleed vervaardigen. D e volgende dag ging zij aan het werk
en toen het kleed gereed was, stierf plotseling haar voogd en kon zij huwen.
Uiteraard heeft deze, vooral rondom de behuizingen voorkomende plant vele
dialectische en gewestelijke namen. W e noemen enkele: Bannettel, Barnnettel,
Brandenekel(s), Branekkel, Branetel, Broeinekels, Broeinetels en Netelen. D e
namen Stekels en Stiekel behoeven geen andere uitleg, want zij spreken voor zich
zelf. D e namen Tiengel in Zeeuws-Vlaanderen, en Tingel op Zuid-Beveland en
in Zeeuws-Vlaanderen duiden eveneens op 'branden', want tingelen is een Oud
nederlands woord voor branden (van netels gezeid). Volgens Paque is tingelen
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een Vlaams woord voor steken. In het Zuidhollandse spreekt men van Zengel;
deze naam is afkomstig van zengen, dat wil zeggen licht branden. D e brandnetel
was een geliefd kruid om met andere planten in voorjaarssoepen te worden verwerkt, die vooral op Witte donderdag genuttigd werden. Z o schrijft W . Bilderdijk ergens: 'Zou ik me, om zulk een vrek in spijs en drank bekrimpen, en eten
varkenszwoort en brandnetelmoes.' D e plant werd geacht bloedzuiverend te werken. Bij jicht en rheuma wordt het kruid tot heden toe, als thee getrokken, aangewend. Vroeger ging men ook radicaler te werk. Men geselde zichzelf, of liet
zich geselen, met een bosje brandnetel. Deze kastijding had zelfs een eigen naam:
men noemde dit urtikatïe. D o o r dit geselen werd slechts kort het jicht- en rheumagevoel op de achtergrond gedrongen: men verhielp de kwaal echter niet. Men
meende vroeger dat de stof die het branderige gevoel teweegbracht een soort
mierenzuur was, maar het is nu gebleken proteïne of eiwitstof te zijn.
D e gehele plant, ook het sap, werd in de geneeskunde gebruikt en wel tegen
steenpuisten, verstopping, buikloop, neusbloedingen, waterzucht, bronchitus, eczeem en netelroos (Urticaria). Dr. C. Bakker schrijft dat in Waterland omstreeks
1928 de brandnetel nog als laxeermiddel aangeprezen werd. Men bakte dan de
plant mee in pannekoeken. Vroeger (ook thans nog?) werd de brandnetel gebruikt bij de bereiding van haarwaters. Genoemde dr. Bakker weet te vertellen
dat in zijn tijd de brandnetel nog als middel tegen haaruitval gebezigd werd.
Vermeldenswaard en opvallend is dat Hippokrates (vierde/vijfde eeuw voor
Christus) brandnetel reeds tegen haaruitval aanraadde. Waarschijnlijk staat het
in verband met de signatuurleer, dat een harige plant tegen haarziekten of haarkwalen gebruikt moest worden. Z o deelt dr. Bakker verder nog mee dat in
Waterland lijders aan hoofdpijn aangeraden werd een kussen gevuld met brandnetels te gebruiken om op te slapen. In een Spreekwoordenboek uit 1727 staat:
De netel geeft den slaap aan kranken, weert het braaken.
Haar zaad met honig kan gezond van darmpijn maken
't Geneest ook ouden hoest, wanneer men 't dikwijls drinkt.
Zij maakt dat longenkou verdwijnt, buikzwelling slinkt.
En alle qualen der gewrichten
Kan zij genezen, of verlichten.

Een oud gebruik dat van de plant gemaakt werd is het volgende: wilde men
weten hoe het verdere verloop van een ziekte zou zijn, dan moest men verse
bladeren van de brandnetel in de urine van de patiënt doen. Bleven ze de dag
en de nacht groen, dan was dit een teken dat genezing spoedig zou intreden.
Eertijds gebruikte men de plant ook als schoonheidsmiddel, want het zaad
in water gekookt, en het aftreksel op de huid aangebracht, maakte de huid blank
als een lelie. In het midden van de vorige eeuw werden fijngesneden bladeren,
vermengd met fijngemaakte gekookte eieren, aan kalkoenkuikens gevoerd. Men
dichtte de plant ook magische krachten toe, want het zaad werd in minnedranken
gedaan. Het verliefde meisje begoot de drempel van het huis van haar verloofde
met het brouwsel, opdat deze in nog grotere liefde voor haar zou ontbranden.
Want netelvuur wekt liefdevuur vertelde men elkaar. Dit gebruik vinden we
reeds bij Ovidius en Martialis vermeld. Waarschijnlijk was het niet onze in
heemse brandnetelsoort, maar de in het Middellandse Zeegebied voorkomende
Kogeltjesbrandnetel (U. pilulifera), waarover Ovidius en Martialis spraken.
O m melk, waaruit kaas bereid moest worden, tegen betovering te beschermen
legde men er de wortel van de brandnetel in. O o k beschermde zij de mensen
tegen toverij, maar dan moest men de wortel bij zich dragen. Wel heel simpel!
Over het gebruik van de plant ter gelegenheid van de luilakviering citeren we
dr. C. Bakker: ' O p den morgen van dien dag staat ieder buitengewoon vroeg op.
D e meisjes tooien zich met boterbloempjes en madeliefjes en loopen zingende
rond met vlier- of iepetakken. D e jongens rennen den geheelen nacht over straat
met een korrie (een door hen zelf gemaakt wagentje), waarop ieder van hen om
beurten plaats mag nemen, wat een intens genot is. Degene, die te laat opstaat
wordt, wanneer het een jongen of een meisje is, met brandnetels geslagen en in
dien hij of zij zich schaamt zich op straat te vertoonen, wordt er een bos brand
netels aan de klink van de buitendeur gehangen.' Dit feest dat men op zaterdag
voor Pinksteren viert doet, volgens Bakker, sterk denken aan de Lupercaliën van
de oude Romeinen. Dit was een reinigingsfeest ter ere van Lupercus, op 15 fe
bruari gevierd.
D e Germanen hielden de brandnetel voor een heilige plant en ze was dan
ook aan de dondergod Donar gewijd. Handelingen die op dit bijgeloof duiden
zijn de volgende: men legde bij onweer de plant in het haardvuur, opdat de blik
sem niet zou inslaan. O p de avond van Sint Jan, het zonnewendefeest, 24 juni,
bakte men koeken waarin de plant verwerkt was, om zich na het eten beschermd
te weten tegen hekserij en boze geesten. Bij het bierbrouwen moest men wanneer
er onweer uitbrak een bosje brandnetels op de rand van de kuip leggen anders
zou de bliksem het bier kunnen schaden. Het sloeg om, zei men, of anders ge
zegd, het werd zuur. D e Kleine brandnetel (U. urens) wordt niet groter den 60 cm
(de Grote tot 2 meter) is eenjarig en heeft zowel manlijke als vrouwelijke bloemen
op een en dezelfde plant. Zij komt op mesthopen, ruige plaatsen en ook wel
in moestuinen voor. Men spreekt dan ook in Zuid-Limburg van Moestuinnetel.
D e naam Hoendernetel op Walcheren, en Hoendertingel in Zeeuws-Vlaanderen
attenderen op het gebruik als groenvoer voor het pluimvee. D e wetenschappelijke
soortnaam urens beduidt brandend.

Plantago major, L. Fuchs D e historia Stirpium, 1542
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V
Valeriana | Valeridna officindlis: Valeriaan
Omtrent het ontstaan van de geslachtsnaam Valeriana bestaat nog geen een
stemmige opvatting. Men wil de naam afleiden van het middeleeuwse Latijnse
woord valere: gezond zijn, zich wel bevinden. Het kan ook zijn, meent men, dat
de naam afkomstig is van de Romeinse arts Plinius Valerianus.
Volgens een andere opvatting heeft de naam iets te maken met Balder, een
Germaanse god. Een Oudduitse benaming is Baldrian - ook thans nog in ge
bruik - die door monniken tot het Latijnse Valeriana vervormd werd. Het
is natuurlijk ook mogelijk dat Baldrian uit Valeriana ontstaan is. Volgens
J. Grimm zou de naam ontstaan zijn uit de mythologische naam van Valandsurt : Wielandswortel, naar Wieland, de smid van de Duitse heldensage. O o k
elders in de Germaanse godenleer komen we de plant tegen, want de godin
Hertha droeg een valeriaanstengel als rijzweep bij zich, wanneer zij op haar met
hopranken getoomde edelhert reed. Hiermede wil niet gezegd zijn dat de oplossig
gezocht moet worden in de Germaanse godenleer. D e soort officinalis duidt op
het geneeskundig gebruik dat van deze plant gemaakt wordt. Want de monniken
destilleerden er, in hun werkplaats of officina, een middel uit dat bij verschil
lende ziekten en kwalen aangewend kon worden.
Behalve de algemeen voorkomende naam Valeriaan treft men nog aan: Valderiaan, Faldria(a)n en Vladderian. Vanwege de niet aangename geur, vooral
van de wortelstok, spreekt men in West-Friesland van Duvelsdrek. Een legende
vermeldt namelijk dat deze geur van de duivel afkomstig is omdat de plant voor
geneeskundige doeleinden zo goed te gebruiken was en dit verdroot de duivel
en maakte hem jaloers. In de zestiende eeuw was een algemeen voorkomende
naam Cattencruyt, waarschijnlijk thans niet meer in gebruik. D e katten voelen
zich inderdaad sterk tot deze plant aangetrokken, vanwege de geur die een eigen
aardige bekoring op hen uitoefent. Z o gebruikten de kattenmeppers indertijd
de wortelstokken als een soort lokaas om deze dieren te vangen. D e planten wer
den ook door de boswachters gebruikt om wilde katten uit hun domein te houden.
D e Valeriaan werd waarschijnlijk ook gebruikt om bliksem of onweer ver van de
menselijke behuizingen te houden. W e mogen dit opmaken uit de in Zuid-Lim
burg voorkomende naam Donderbloem. Een andere naam uit hetzelfde gebied
luidt Donderpoes. Hier heeft men waarschijnlijk de afweer tegen donder en de
voorliefde van de katten voor de Valeriaan door elkaar gehaspeld. D e plant werd
ook in huis gebruikt en wel om heksen of de duivel te verdrijven. Men hing dan
de plant aan de zoldering, want zodra er een heks of de duivel binnenkwam be
gon zij te bewegen. Met het gevolg dat deze boze geesten op de loop gingen; dit
vertelde men elkaar in volle ernst.
D e wortelstok werd ook als geneesmiddel gebruikt om koorts te verdrijven,
vandaar de naam Koortswortel. Deze naam schijnt thans niet meer onder de be-
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volking te leven, hoewel volgens van Hall de plant nog voor dit doel in de
vorige eeuw in de omgeving van Vianen verzameld werd. Een andere naam die
niet meer in omloop is, is die van Ooghecruyt: een benaming die we bij L. Fuchs
(1543) tegenkwamen. Men beweerde dat het sap van de bladeren zwakke ogen
kon verbeteren. Men kookte ook wel de wortelstok in water of wijn en dronk dit
mengsel om een scherper gezichtsvermogen te verkrijgen. O p de vorm van het
blad wijst de naam Duivelsklauw, een benaming die ook wel niet meer zal voorkomen. Daar de Valeriaan onder de heilzaamste planten gerekend werd - zij komt
nog steeds in onze farmacopee voor - kreeg zij, zoals meer gebeurt met dergelijke planten, een naam naar een heilige. In dit geval van de legendarische ridder,
Sint Joris (St. George) die met zijn speer de geweldige draak wist te doden en
aan wie dan ook de plant gewijd werd. Deze namen waren Sint-Joriskruid en Sint
Joriswortel. Waarschijnlijk staat de naam Speerkruid (bij Dodonaeus Speercruyt)
wel hiermede in verband.
Dat zij veelvuldig gebruikt werd bij allerlei kwalen of ziekten kunnen we opmaken uit de Franse en Engelse volksnamen die luiden Guêrit-tout en All-heal:
dus 'geneest alles'. W e zullen ons onthouden van een opsomming van de vele
ziekten en kwalen, waarbij de Valeriaan betrokken wordt en alleen attenderen op
het gebruik van valeriaantinctuur. In bijna elk huis is wel een flesje met deze tinctuur of een ander preparaat met valeriaan aanwezig. Zijn we nerveus of geestelijk
vermoeid dan grijpen we naar dit huismiddeltje. Tien tot vijftien druppels op een
glas water zijn voldoende om ons weer fit te voelen. Nog steeds wordt de plant
voor de farmaceutische industrie gekweekt.
Pas in de tiende eeuw wordt de plant als geneeskruid genoemd en wel door de
arts Isaak Judaeus en door Constantinus Africanus, een beroemd arts uit de medische school te Salerno. W e vinden de plant dan ook niet in de lijst van planten die Lodewijk de Vrome omstreeks 795 liet samenstellen, en die op zijn
landgoederen moesten worden aangeplant. Deze lijst heette in het kort Capitulare de villis. Een grote roep kreeg de Valeriaan in de middeleeuwen als middel
tegen de pest, die in die tijd Europa teisterde. Volgens een overlevering zou
tijdens zo'n epidemie een meisje een vogel hebben horen roepen: 'Valeriaan,
Valeriaan.' Dit was voor haar aanleiding om haar omgeving mede te delen dat
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deze plant als geneeskruid genomen moest worden. In Duitsland riep men elkaar
toe: 'Esst Pimpernellen und Baldrianl So geht euch die Pest nicht an.'
Behalve als geneeskruid werd het kruid voor allerlei andere doeleinden gebruikt. Z o werd de wortel als een 'geheim' middel voor een rijke forellenvangst
aangewend. Men moest dan de als aas te gebruiken regenwormen met valeriaan
in aanraking brengen. Ook legde men eertijds een takje van de plant in de
bijenkorf, want dan zouden de bijen tegen roofbijen beschermd zijn. Wanneer
men op de wortel kauwde kalmeerde men niet, maar ontstak juist in woede,
meende men in de middeleeuwen. Uit die tijd stamt ook het verhaal van een
weekhartige scherprechter die voor elke terechtstelling op een stuk wortelstok
kauwde om zich te harden voor zijn taak. Verloofden en jonggehuwden deden
er goed aan zich tegen duistere invloeden te beschermen door valeriaanbladeren
bij zich te dragen.

Verbascum | Verbdscum thdpsus: Koningskaars
D e naam Verbascum is een verbastering van barbascum : de baardige, dat weer
uit barba : baard is ontstaan. Het slaat op de wolachtige haren waarmee de bladeren en de stengels en ook de meeldraden bezet zijn. Hierbij valt op te merken
dat de haren weer niet zo lang zijn dat men van een baard kan spreken. Men
moet het meer zien als een beginnend baardje, want barbasco betekent ook een
baard krijgen. Met thapsos of thapsia bedoelden de Ouden een plant die op het
eiland Thapsos voorkwam en die gebruikt werd om stoffen geel te verven. Deze
naam werd indertijd op de Koningskaars overgebracht omdat de gele bloemen
eveneens voor het bereiden van een gele verfstof gebruikt werden. D e plant die de
Ouden op het oog hadden is waarschijnlijk de schermbloemige Thapsia gargdnica.
D e naam Koningskaars heeft zeer oude papieren en gaat terug tot op de R o meinen. Bij hen heette onze plant Candelia regia, hetgeen hetzelfde beduidt. Het
sloeg op de statige kaarsvormige bloeiwijze met heldergele bloemen en op het
gebruik van de bloemstengels, gedoopt in vet, hars of pek als fakkel of toorts.
Hiermede is tevens de Nederlandse soortnaam Toorts verklaard. Dit gebruik
was eveneens bij de oude Grieken in zwang. Een oude Middellatijnse benaming
duidde daar eveneens op en luidde Herba lucernaria : lampekruid of kaarskruid. In 1523 deelt O . Brunfels mede dat de plant nog als kaars of fakkel in
gebruik was.
Andere namen zijn nog Kèèrse in Zuid-Limburg, Koningskandelaar in de omgeving van Zwolle, en Nachtkaars op Walcheren, verder nog Kerskruid en Paaskers.
Behalve als Koningskaars is de plant op vele plaatsen in ons land bekend als
Aronsstaf. Een naam die eveneens op de vorm en de bouw van de bloeistengel
wijst. In Zeeuws-Vlaanderen spreekt men van Staf ar ons. O p de zachte harige
bekleding, als wol, duiden namen als Wol(le)kruid, Wolleblad(eren), Wolbloem
en Wollekrüd. In de middeleeuwen, bij Hildegard von Bingen heette zij behalve
lanaria (lana : wol) ook wullena waarin de naam wol ook terug te vinden is.

Een oude benaming is Hemelbrand, maar of deze naam een echte Nederlandse
volksnaam is zouden we niet willen onderschrijven. Het zal wel overgenomen
zijn van het Duitse Himmelbrand, oudtijds Himilbrando of Himmelpraut. Men
beweerde dat de plant deze naam gekregen heeft omdat zij hoog tegen de hemel
opgroeit (ze wordt tot twee meter hoog). Het woord brand zou hier bedoeld
zijn als iets hoogs, iets dat boven het gewone uitsteekt. Een andere lezing is dat
de naam duidt op het gebruik bij brandwonden. W e komen inderdaad bij Bock
en Fuchs de plant tegen onder de naam Brennkraut. Hierbij moet vermeld wor
den dat de naam Himilbrando reeds eeuwen eerder in omloop was.
Het kruid werd ook als geneesmiddel gebruikt. Z o werden de bloemen eer
tijds bij catarre, als thee getrokken, gedronken. Zij bevatten namelijk veel
planteslijm. Dezelfde thee gaf men ook aan borstlijders, maar om de haartjes
niet naar binnen te krijgen, werd de thee eerst gezeefd. Droeg men een stuk
stengel bij zich, ter plaatse van het hart, dan was men tegen een beroerte gevrij
waard. (Althans dit vertelde men elkaar.) Bloeide een Koningskaars op een
graf, dan beduidde dit dat de ziel van de overledene nog in het vagevuur ver
keerde. Het beste was dan dat men een bedevaart voor het heil van de gestor
vene ging maken. D e gedroogde bladeren werden tot tondel bereid voor de
tondeldoos. Dioscorides en Galenus vermeldden dat de bloemen een goede gele
verfstof gaven om het haar geel te verven. Matthiolus daarentegen gaf een re
cept om de haargroei te bevorderen en dat als volgt luidde: Verzamel de bloe
men en stop deze in een glazen pot en plaats die in de zon. Daaruit lost zich dan
een olie op die men met een borstel op het hoofd moet brengen. Omdat de bloeistengel behoorlijk lang was, werd de plant veel in kruidwissen verwerkt. Men
plaatste haar in het midden en daaromheen rangschikte men de andere bloeiende
planten.

Verónica | Verónka offkindüs: Mannetjesereprijs
D e naam Veronica heeft aanleiding gegeven tot meerdere uitleggingen: Men be
weert dat de naam afkomstig is van de heilige Veronica. Bij L. Vandenbussche
vinden w e : 'Volgens de teksten van het evangelie heeft Veronica in een zweet
doek de afdruk bekomen van het aangezicht van Christus. Sommigen hebben in
de bloem van de plant een weergave menen te zien van die afdruk en daarom
de naam Veronica aan deze bloem gegeven.' Een ander uitleg is, dat de naam
ontstaan is uit 'vera' en 'unica' dat wil zeggen de 'enig ware', want eertijds gold
de plant als zeer geneeskrachtig. D e naam kan ook ontstaan zijn, beweert men,
uit de Griekse woorden phero : ik breng, en nike : zege, omdat de plant bij vele
ziekten genezing teweegbracht. Het meest waarschijnlijke is wel dat Veronica,
volgens Koernike, uit een schrijffout ontstaan is en wel uit Vetonka (Betonka).
Volgens H. Marzell komt in een Franse uitgave van Dodonaeus de Gewone ere
prijs (V. chamaédrys) onder de naam Betonka Paidi voor. In het 'Kreuterbuch'
van H. Bock (1556) vindt men ook nog de oude benaming Vetonka. In de vijf
tiende eeuw komt reeds de naam Sant Paulskraut voor.
Dat de plant voor geneeskundige doeleinden aangewend werd blijkt uit de
Latijnse soortnaam officinalis : in de apotheek gebruikt. Een spreuk die veel in de
tijden dat de pest heerste gebruikt werd, luidde: 'Drinkt Ereprijs en Bevernel,
dan sterf je niet zo snel.' Dat dit plantje lang in groot aanzien gestaan heeft,
blijkt uit een geheel aan Veronica gewijd boek uit het jaar 1690, geschreven door
de arts Johannes Francus, dat als titel had 'Polycresta herba Veronica ad Botanices, Philosophiae juxta et medicae Cynosuram elaborata.'
Behalve als geneesmiddel bij pest werd Ereprijs ook aangewend bij ziekten
van de lever en de milt, en bij jicht, rheuma, geelzucht, etterende zweren en
verwaarloosde wonden. D e naam Grondheyl bij L. Fuchs is zonder meer een
vertaling van de Duitse volksnaam Grundheil (was wohl die 'von Grund aus
Heilende' bedeutete). Eveneens zal dit wel het geval geweest zijn, met Sta-op-enga-weg, dat in dezelfde vorm in het Duitse Holsteinse gebied voorkomt als 'Sta
up un ga weg'. Men trok thee van het kruid. Dit aftreksel stond bekend als
Europese thee; het werd onder meer als zenuwstillend middel gebruikt en was
in de vorige eeuw nog zeer populair in de Duinstreek.
D e benaming Ereprijs moeten we niet zien als een naam aan dit plantje toe
bedeeld omdat hij met de ereprijs is gaan strijken, maar zoals Dodonaeus het
uitdrukt: 'Eer ende Prijs oft Lof verdient' of, zoals de grote Boerhaave schrijft:
'honor et laus', dat hetzelfde beduidt. Men wil het ook als volgt verklaren: om
dat het als een zinnebeeld van trouw en dapperheid gold, gaf men als ereprijs
aan de winnaar van een middeleeuws tournooi een krans van Ereprijs. Dit is
volgens ons louter een veronderstelling, want de naam Ehrenpreis komt het eerst
voor in 1500 bij Brunschwijgk. Tenslotte nog de volgende sage (die we ook bij
Brunschwijgk aantreffen) waarom dit plantje Ereprijs heet: een koning in Frank
rijk leed reeds drie jaar aan een huiduitslag waarvan geen arts hem kon ge
nezen. Een herder had eens waargenomen dat een hert, toen dit door een wolf
gewond was, dit kruid opat en genas. Toen de herder van de ziekte van de
koning hoorde, bereidde hij uit het sap een smeersel en bood dat de koning aan.

Margriet
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D e koning smeerde, om het middel te proberen deze zalf het eerst op zijn voet.
In de nacht kreeg hij daaraan hevige pijn en riep daarop zijn dienaren. Tot hun
verwondering waren de schilfers van de voet gevallen. Toen smeerde de koning
zijn gehele lichaam met het sap in en genas spoedig geheel. Van die tijd af heet
de plant Ereprijs.
Voor West-Friesland staat genoteerd de naam Mannetjesereprijs. D e toevoe
ging mannetjes- is als volgt ontstaan. Vroeger was het bij de landelijke bevolking
gewoonte om twee veel op elkaar gelijkende soorten ter onderscheiding te be
titelen met respectievelijk mannetje en wijfje. Z o ook hier. D e bovengenoemde
soort werd Mannetjesereprijs, ook wel Ereprijsmanneke, en de ander, de Thijmbladige-ereprijs (V. serpyllifólia) Ereprijswijfke genoemd.

Verónica chamaedrys : Gewone ereprijs
D e soortnaam chamaedrys is samengesteld uit de Griekse woorden chamai: ne
derig, op of bij de grond, en drys : eik, vanwege het zich niet hoog van de grond
verheffende plantje, met bladeren die op die van de eik gelijken.
In oostelijk Brabant heet de plant Ogentroost, omdat men haar vroeger aan
wendde bij oogziekten. Reeds Plinius vermeldde dat Verónica tegen kwalen en
ziekten van de ogen gebruikt werd. Dat de hemelsblauwe kleur van de bloemen
hier iets mee te maken heeft, is niet uitgesloten. In de vorm en de kleur van
de bloempjes zag men vroeger een gelijkenis met de ogen van een kikvors en
men sprak van Putenoog : kikkeroog. Voor het Utrechtse staat genoteerd de naam
Vergeet-mij-niet. Gezien de mooie blauwe bloemkleur, die veel weg heeft van die
van het Vergeet-mij-nietje, is deze 'fout' begrijpelijk, mede omdat de grootte
van de bloemen niet veel verschilt.
D e naam Meisjestrouw, voor de Veluwezoom opgegeven, zinspeelt op het
feit dat, nadat de bloempjes zijn geplukt, de bloemblaadjes spoedig afvallen. Dus
wijzende op ontrouwe meisjes. Daar staat tegenover dat ook de naam Mannentrouw door Heukels staat opgegeven. Volgens ons is dit geen echte volksnaam,
maar een boekennaam afkomstig van de in Duitsland voorkomende benaming:

Mannertreu. Of heeft het manlijke deel van de bevolking van de Veluwezoom
uit 'wraak' het plantje Meisjestrouw genoemd? D e naam Gamander, ook wel
Gamanderereprijs, is een verbastering van de Oudlatijnse benaming chamedrys.
D e voor Zuid-Beveland genoteerde naam Vogeldarm is ontstaan omdat men de
over de bodem liggende stengels met de darm van een vogel vergeleek.
D e naam Stijfselbloempje in het Land van Vollenhove heeft waarschijnlijk te
maken met de lichtblauwe kleur van de bloempjes, want in dezelfde streek
noemt men het Moeras-vergeet-mij-nietje eveneens Stijfselbloempje. Kan het ook
zijn dat zij beide bij de was gebruikt werden om die een blauwe tint te geven? In
de geneeskunde gebruikte men eertijds deze soort als urineafdrijvend middel, en
tegen geelzucht, scheurbuik, pijn in de oren en huidziekten.

Vicia | Vicia crdcca: Vogelwikke
D e naam Vicia is afkomstig van het Latijnse vincire : binden, wikkelen, omdat
de meeste soorten van dit geslacht zich al rankende om andere planten heen
slingeren of winden. D e Grieken noemden de Wikke, bikion, waaruit het Latijnse Vicia ontstaan is. D e naam Wikke is weer een verbastering van Vicia.
Reeds in de vroege middeleeuwen komen we de benaming Vogelwicke tegen. D e
toevoeging vogel is ontstaan omdat men bemerkt had dat vogels de zaden gaarne
aten. Bij Albertus Magnus (ca. 1 2 5 0 ) vinden we haar onder de naam Vicia
avium : vogelwikke. Andere verbasteringen die uit Vicia zijn voortgekomen
zijn : Kleine vitsen in het Land van Hulst, en Vitzels in Zeeuws-Vlaanderen; in
die streken komt ook de naam Wilde vitsen voor. Daarentegen spreekt men op
Walcheren en Zuid-Beveland van Wilde wikke.
D e wetenschappelijke soortnaam cracca, die we bij Plinius voor een wikkesoort aantreffen, wil men afleiden van het Griekse krazein : krassen, omdat men
meende dat de zaden vooral door vogels die een krassend geluid maken gegeten
werden, zoals Kraaien, Roeken, Raven en Gaaien. Men beweert ook dat cracca
samenhangt met het Griekse woord krangè, waarmede een Vlaamse gaai bedoeld
wordt; dan zou het echter niet slaan op het krassende geluid van deze vogel,
maar meer in het algemeen op gelijkenis tussen de bouw van de bloem en die van
een vogel. D e naam Krok die vroeger veel voorkwam is te beschouwen als een
verbastering van cracca. Het was eertijds een lastig onkruid op de akkers. W e
kunnen dit opmaken uit een Oudnederlandse zin, die als volgt luidt: 'Dat men
die Crocken, dats dat oncruyt uittrecken sal.'
Dodonaeus drukt zich als volgt uit: 'Krock is een miswas der voedende saden
oft hauwcruyden: een peste ende bederffenis. Het saedt wordt seer gheerne van
de duiven ghegeten.' Het was vroeger tussen de rogge een lastig onkruid, omdat
de zaden, tussen de roggekorrels terechtgekomen, het meel een bittere smaak
gaven. D o o r betere selectie van het zaaigoed is het euvel thans zo goed als bedwongen. Het afval van graan noemde men eertijds eveneens krok. In het Groningse wordt zij Windsel en in het Friese Winsel genoemd, doelende op het winden, kronkelen of ranken om de stengels van naburige planten.
Daarop duidt eveneens de in Twente voorkomende naam Ringelwikke. Daar
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de bloemen een blauwviolette kleur bezitten, ontstonden namen als Blauwe
Schaaperwtjes, Blauwe erwtjes en Blauwe krok. In het Groningse Westerkwartier
spreekt men van Blauwe zwïjnetongetjes, hiermede doelende op de bloemkleur en
de vorm van de bloem die men met zwïjnetongetjes vergeleek. In de Duinstreek
daarentegen zag men in de bouw van de bloem geen varkenstongetjes maar
Schoentjes-en-muiltjes, en op Texel sprak men van Veugeltjes. Of deze laatste
naam slaat op de vorm van de bloem (vogeltjes) is ons nog niet duidelijk. Kan
het ook een verbastering zijn van Vogelwikke, waarvan men het 'wikke' in de
loop der tijden maar verwaarloosde? Tenslotte nog een aanhaling uit het Herbarius oft Cruydt-Boeck van Dodonaeus omtrent het geneeskundig gebruik: 'Meel
van dit saedt met wijn vermenght wordt nuttelijck plaestersghewijs op de beten
ende andere quade dieren ghedaen, ende is oock goedt teghen canckerachtighe,
pestighe zeeren, sweeren ende gheswillen.'

Vinca | Vinca minor: Maagdepalm
Men neemt aan dat de geslachtsnaam Vinca afkomstig is van het Latijnse vincire, dat binden en omwinden beduidt, en in verband zou staan met een oud
gebruik om een krans gemaakt van Maagdepalm om het hoofd te binden van
bruiden en jonggestorvenen. Men gebruikte daarvoor niet alleen deze soort met
kleine (minor) bloemen, maar ook de in Zuid-Europa voorkomende Grote
maagdepalm met grotere bloemen (V. major). Men wil de naam ook afleiden van
het Latijnse woord vinco : ik overwin, in de betekenis van ik overwin de winter,
vanwege de altijd groene bladeren.
D e naam Maagdepalm staat met dit gebruik in verband, want vroeger tooiden de jonge meisjes zich met een van deze plant gemaakte krans, wanneer zij
naar een feestje of een danspartij gingen, of de bruid waren. In Duitsland is een
der volksnamen die daarop wijst ]ungfernkrone (Maagdekrans). Ook beschouwde
men haar als het zinnebeeld van trouw, en ze was dan ook aan de maagden gewijd. Bij Houttuyn (1800) lezen w e : 'omdat het Loof gelijk bekend is, bij
Trouwgevallen voor jonge lieden, tot het versieren der Maagden niet alleen,

maar ook tot het bestrooien van Bruid en Bruidegom gebruikt wordt.' D e toe
voeging palm slaat op de altijd groene bladeren, als die van de palm. Een oude
benaming was lngroene. D e naam Immergroen zal wel een vertaling zijn van het
Duitse Immergrün. Datzelfde palm vinden we bij Buxus sempérvirens, of Palm
boompje, ook een gewas met altijd groene blaadjes, waarop ook de wetenschap
pelijke soortnaam sempérvirens : altijd groenend duidt. Dit is ook het geval
met de oude namen Senegroen en Sinegroen. (Zie verder onder het hoofd Ajuga,
Zenegroen.) Voor Zuid-Limburg staat voor de Maagdepalm genoteerd Meelpame, hetgeen volgens ons 'vertaald' moet worden als een verbastering van
maagde : meel, en palm : pame. In het nabije Duitsland komt de volksnaam
Mahpalm en Magdepalm voor. Het genoemde Palmboompje heet in die con
treien: Pame, Paum of Pameboom. In het graafschap Zutphen komt de naam
Maagdekruid voor. Waarschijnlijk afkomstig van Dodonaeus, die haar onder
meer Maegdencruyt noemt.
Vroeger kwam de naam Heeskruid voor, die wijst op het gebruik - tot in
de achttiende eeuw - om een aftreksel van de bladeren aan te wenden bij hees
heid en keelpijn. D e voor Twente genoteerde naam Steenviolen, zou ontstaan zijn
omdat men meende dat zij vaak tussen stenen of op steenachtige bodem voor
komt; de toevoeging violen duidt op de blauwe bloemkleur (ook op de vorm?)
Een oude benaming, die we bij Dodonaeus aantreffen, is Vincoorde; en als
Vincorde bij Fuchs. Heukels geeft, echter zonder enige nadere plaatsaanduiding,
de namen Vinkoorde en Vinkoort. Het is zo goed als zeker een verbastering van
Vinca. Want in de middeleeuwen komen we het volgende recept van de arts
J. Yperman over Vinc-worte tegen: 'cuwet den wortel van vincworten ende houdet al stille in den mont: stemmet Staphaus dbloet ter nebe.' In de volksgenees
kunst werd de Maagdepalm gebruikt bij buikloop, vanwege de samentrekkende
eigenschappen, maar dan ingenomen met wijn. D e gekauwde bladeren waren
goed bij kiespijn. Verder werd de plant aangeprezen bij beten van giftige dieren,
en bij aambeien en pijn in de oren.
Wilde men zich tegen het boze oog of betovering beschermen, dan deed men
het beste een takje Maagdepalm bij zich te dragen, maar dan moest men het ge
plukt hebben tussen 15 augustus en 15 september. O o k hing men het plantje aan
de deur om zich op deze manier tegen de duivel en heksen te beschermen. D e
altijd groene bladeren gaven aanleiding de Maagdepalm ook als een zinnebeeld
van onsterfelijkheid te beschouwen en zij werd daarom veel op graven aan
geplant. Op kerkhoven, vooral oude, zal deze plant zeker niet ontbreken. Oud
tijds ging men nog verder en de overledene kreeg een krans gemaakt van de
Maagdepalm om zijn hoofd, omdat men geloofde dat hij dan niet vergaan zou.

Viola | Viola tricolor: Driekleurig viooltje
Het Latijnse Viola (bijvoorbeeld bij Virgilius, Columella en Plinius) is een ver
kleinwoord van het Griekse ion, oorspronkelijk vion, waarmede welriekende
planten aangeduid werden. Het komt reeds bij Homerus en Pindaros voor en in
de Oudheid werd het ook wel met de mythologische Io in verbinding gebracht.
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Een andere mening is, dat het wellicht afgeleid is van het Latijnse via: weg, omdat het veel langs wegen groeit, of van vir : kracht, omdat violen een sterke geur
verspreiden.
Van de in het wild groeiende soorten is deze een der meest voorkomende en
bekendste. D e Latijnse soortnaam tricolor beduidt driekleurig, trio : drie, en
color : kleur. D e kleuren van deze variabele soort zijn violet of paars, geel
en wit. In het Sallandse spreekt men van Drievuldigheidsbloempje, waarbij de
drie kleuren als symbool golden van de Heilige Drievuldigheid. Bij H. Brunschwijgk (1500) komen we reeds de naam Dreifaltigkeitsblumen tegen. Aan deze
naam ligt een oude legende ten grondslag: er was eens een tijd dat het Driekleurig viooltje een nog aangenamer geur verspreidde dan het Maarts viooltje
(V. odordta). Van heinde en ver stroomde men toe om het geurige bloempje op
de akkers te plukken. Door dit in het wilde weg plukken werd veel rogge vertrapt, en het Driekleurig viooltje wilde niet de oorzaak zijn van deze vernieling;
het bad daarom de Heilige Drievuldigheid haar de geur te ontnemen. Dit gebed
werd verhoord en van die tijd af was de plant geurloos, maar de Heilige Drievuldigheid verbond hieraan de wens dat het plantje dan haar naam zou dragen.
Z o ontstond bij ons de naam Drievuldigheidsbloempje. Deze legende heeft een
zeer grote verspreiding gehad, want in Frankrijk, Engeland, Duitsland en Italië
waren de namen respectievelijk Fleur de la Trinitê, Trinity violet, Dreifaltigkeitsblume en Erba della Trinita. Een oude Latijnse naam uit de middeleeuwen
was: Herba Trinitatis.
Volgens de christelijke symboliek gold een door stralen omgeven driehoek en
in het midden daarvan een oog, als een afbeelding van de drie-enige G o d . Men
meende dit ook te zien in de driekleurige, driehoekige bloemkroon met donkere
streepjes (de honingmerken). D e namen Grilkieker in Groningen en de Overijselse Achterhoek, en Griloog in Groningen slaan op de opvallende kleuren van
de bloem; want gril of grel wil zeggen met lichte ogen of met opzichtige kleuren;
men spreekt daar van 'Hai het grille ogen' en Griloog beduidt 'ain dy gril kiekt'.
In Groningen zag men in de vorm en tekening van de bloem een gelaat en dus
sprak men van Gezichtje. Voor de Veluwezoom staat Achterumkiekertjes genoteerd; zou dit ook iets met een gezicht te maken hebben?

D e naam Viooltje komen we in vele dialectische en gewestelijke vormen tegen;
we noemen: Vieultje, Violet, Violetjes, Vigeletten, Viüulke, Fiegeletjes, Filet, en
ook Kleine violetjes en Vlet. D e naam Stiefmoedertje in het Sallandse en Zuid
limburgse gebied zal wel ontstaan of overgenomen zijn van de Duitse, daar al
gemeen voorkomende, volksnaam Stiefmütterchen. Volgens H. C. van Hall kwam
de naam Stiefmoerskruid in het midden van de vorige eeuw nog op Goeree en
Overflakkee voor, terwijl Heukels zonder plaatsvermelding nog opgeeft Stijfmoertje. Volgens J. Niessen komt in het Duits sprekende deel van Europa de
naam Stiefmütterchen voor het eerst bij Frisch in 1741 voor. Een en ander slaat
op de bouw en plaatsing van de vijf bloemblaadjes. D e beide naar boven ge
richte bloemblaadjes zijn de zitplaats van de stiefmoeder, die zich twee plaatsen
toeeigent, daaronder haar eigen twee kinderen, elk op één bloemblad zittend,
terwijl de twee stiefkinderen samen slechts de beschikking hebben over één
stoel. H. Marzell attendeert op het volgende, met betrekking tot deze benaming:
deze naam is waarschijnlijk afkomstig van een Siciliaanse volksnaam, want in
1696 komt in de Hortus catholicus van Cupani het plantje voor onder Soggira e
nora, dat schoonmoeder of schoondochter beduidt.
D e naam Pensee, schrijft Dodonaeus, komt van de Franse naam pensees, af
geleid van penser : denken, omdat men de plant bij geheugenzwakte gebruikte.
Het is volgens ons beter, dit denken te zien als 'denk aan mij,' in de zin van
vergeet-mij-niet. Bij Carrichter in 1 5 7 1 staat het plantje beschreven als Denk an
mich. In Graubünden spreekt men van Denkblümli, en in Sint Gallen van Denggeli. D e naam Pensee of Penseebloem wordt bij ons niet meer gebruikt voor de
wilde soort, maar wel nog voor de gekweekte soorten. Naar de vorm van de
bloem is in Waterland waarschijnlijk de naam Schoen-en-muiltje ontstaan. W e
vinden bij Boekepoogen de volgende aanhalingen: 'Der benne al schoenemuilt
jes' en 'Een ruiker van schoenemuiltjes'; met de hoofdtoon op muil, deelt hij
nog mede. Heukels geeft voor hetzelfde gebied nog op Glazen muiltjes. Andere
namen uit dezelfde streek zijn Blauwe klokjes, en Nacht-en-dagjes, die ons nog
niet duidelijk zijn.
Bij allerlei soorten kinderziekten werd het kruid gebruikt, maar ook als bloed
zuiverend, pijnstillend en slijmoplossend middel. In de volksgeneeskunst was het
een bekend middel bij huiduitslag en eczeem. Z o vinden we bij L. Fuchs de naam
Freyssamcruyt, omdat het tegen freyssam : dauwworm aangewend werd. In 1 7 2 7
schreef men in een boek over spreekwoorden:
De violet verdrijft verbuistheid, zwaarte en pijn
Van 't hoofd, en zou ook goed voor 't vallend euvel zijn.
Met violet bedoelt men waarschijnlijk het Maarts viooltje.
D e volgende Griekse mythe gaat over het ontstaan van het Driekleurig
viooltje: eens was de hemelbeheersende Jupiter van de godenberg de Olympus
neergedaald en hij wandelde over de aarde in de gestalte van een jonge herder
die een sneeuwwit lam bij zich droeg. Toen hij daar zo rondliep, zag hij vele
mensen zich naar de tempel van zijn vrouw - Juno - begeven en hij volgde
hen. In de tempel gekomen ontwaarde hij de mooie Io, de dochter van koning

Inachos van Argos, die daar als priesteres tempeldiensten verrichtte. Betoverd
door haar schoonheid legde hij het lam als offergave aan haar voeten. Io her
kende hem en werd op hem verliefd. Een afgunstige priesteres had hen beluisterd
en deelde een en ander aan de jaloerse Juno mede. Om Io tegen Juno te be
schermen veranderde Jupiter haar in een koe en liet het Driekleurig viooltje als
voedsel voor haar groeien.
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Gent

189S

Namenregister
Aalktuid 191

Akorus, valse 1 6 0

Aals 4 4

Alefranke 2 5 8

Belladonna 2 5 5

Aalst 4 4

Alfpapenkruid 5 6

Bereklauw

Aalstekels 2 6 7

Alfranke 2 5 8

Berelook 22

Beiers, zwarte 2 5 5
151

Aalstiekels 2 6 7

Allerheiligenbloem 4 9

Bergsanikel 2 2 2

Aambeienkruid 2 4 8

Alleluia 2 0 9

Berkhouterklaver 2 3 4

Aambeiwortel 2 4 8

Als 4 4

Berstkruid 2 5 5

Aardakel 1 6 8

Alsem 4 4

Besbeizen 2 5 5

Aardaker

Angelica, cleine 3 0

Bestebezem 2 5 5

168

Aardbei, wilde 9 4

Angelica, wilde 3 0

Bêstebezen 2 5 5

Aardeikel 168

Apekop 3 6

Betenblad 2 2 2

Aardgal 7 4

A p e l 184

Beursjeskruid 6 5

Aardmuis 1 6 9

Aposteemkruid 1 6 4

Beverkussen 163

Aardmuisjes 1 6 9

Appellijn 1 8 4

Bewinde 6 2

Aardneute 1 6 8

Aprilbloempjes 2 3 6

Bewinde, grote 6 2

Aardnoot 1 6 8

Areneute 168

Biezegras 2 8 5

Aardveil 148

Arf 2 6 7

Bijvoet

Aardwinde 100

Armoedsbloem 1 7 6

Bijvoetwortel

Aarf 267

Aronsbaard 4 6

Bittere pee 83
Bittere-peeënsla 83

42
44

Aarve 2 6 7

Aronsknol 4 6

Aasbloem 32

Aronsstaf 2 9 4

Bitterij 83

Aaskruid 3 2

Aronsstaf 4 5

Bitterklaver 1 9 4

Achterumkiekertjes 3 0 1

Aronswortel 4 6

Bitterpeen 8 3

Achterumkiekertjes 28

Arrebarrebroodjes 13

Bitterswiet 258

Adam-en-Eva 167

Arve 267

Bittertak 2 5 8

Adderkop 117

Aster, wilde 1 6 4

Bitterzoet

Adderkruid

Avondkoekoeksbloem

178,246

187

Aerpels, wilde 2 5 6

Bitterzuitholt 258

Aggermone 16
Agrimonie

257

Bitterzoethout 2 5 8
Blankenheimer thee 138

Bakkruid 2 3 6

16

Bakkruid, wild 191

Aiberblomme 1 6 0

Ballote, stinkende

51

Blauw bijtend
donderkruid 123

Aiberbloum 6 7

Balsem 191

Akeneerske 1 3 6

Balsem, wilde 191

Akenjuffers 136

Balsemkruid 191

Blauwbloem(en) 71

Aker 168

Bannettel 2 8 8

Blauwbol 71

Akkene meisjes 1 3 6

Bargegêrs 2 2 8

Blauwe klokjes 3 0 2

Akkerdistel

Barnnettel 2 8 8

Blauwe knoop

Bastaardhoefblad 2 1 9

Blauwe strandbloem 171

Bastaardkemp 138

Blauwklokjes 6 4

88

Akkerhoningklaver

190

Akkerhoornbloem

75

Akkerkruid 1 3 5
Akkerleeuwebek
Akkermunt

35

192

Akkerneut 1 6 8
Akkernoot 168
Akkerogetroost 7 5
Akkerpaardestaart 120
Akkerpest 121
Akkerscabiosa 1 6 4
Akkerwinde

100

Akkerzenegroen 18

Blauw bijtend
donderzaad 1 2 3

268

Bastaardwederik 179

Blauwkwastje 71

Bastekraud 2 5 5

Blauwoogjes 195

Bearzebledden 2 0 2
Beddepisser 2 7 5
Beddepissers 2 7 5
Beddezeeker 2 7 5
Bedpieser 2 7 5
Bedpiester 2 7 5
Beerbente 100
Beerbinde 1 0 0
Beiers, groene 2 5 5

Blauwpluimen 71
Blauwschuitblad 91
Blauw stijfseltjes 1 9 5
Bleekveldbloempje 5 2
Blijk 2 3 4
Blik 2 3 4
Blikgras 2 3 4
Blindebloem 101
Bloedbad 231

Bloedkruid 6 5 , 1 4 5 , 2 2 8
Bloedwortel 145

Boterkarn 1 9 9

Dagbloem 6 3

Boterpae 108

Dagkoekoeksbloem

Bloeiend zeegras 41

Boterstand 1 9 9

Daglelie 6 3

Bloembies 5 8

Botertonnetjes 199

Dakenloof 2 5 0

Bloem-zonder-blad 9 2

Boterwortel 2 2 1

Dakenlook 2 5 0

188

Bothol 2 0 3

Dakloof 2 5 0

Bouten 2 8 6

Daklook 2 5 0

Brandenekel(s) 2 8 8
Brandkruid 2 3 8

Dalkruid 9 7 , 1 8 1

Boelkenskruid 128
Boelmanskruid 1 2 8

Brandnetel, bloeiende 1 6 6

Dallelie 9 7

Boeltjeskruid 128

Brandnetel, grote

Damnetel 167

Boerenbalsem 191

Brandnetel, makke 1 6 8

Dannettel 1 6 6

Boerenkers 278

Brandnetel, tamme 168

Daslook

Boerenmosterd 2 7 8

Brandnetel, witte 166

Dauwdistel 2 6 2

Boerenplaag 88

Brandnetel, zoete 167

Dauwnetel 1 6 7

Branekkel 2 8 8

Dauwnettel 167

Boetj esblaar, grote 2 1 9

Branetel 2 8 8

D e Blauw 71

Bokkenkruid 1 5 8

Breedbol 9 0

Destel 8 9

Boksbaard 2 7 9

Bree(d)kop 9 0

Diesel 2 7 4

Boksbonen

Breedkopstekel 9 0

Dijkbloempje 53

Boksdoorn 1 4 5

Breewinde 6 2

Dijsel 8 9

Boksenpiepen 188

Brievenbesteller 2 7 5

Dikkop 9 0 , 2 5 3

Boksenpijpen 1 8 8

Broeinekels 2 8 8

Dlsel 8 9

Boksstalen 158

Broeinetel 1 6 6

Dissel 2 7 4

Bol 7 1 , 7 2
Bolbloemen 7 2

Broeinetels 2 8 8
Broekmint 1 9 2

Disselen 2 7 4

Bolder 7 2

Btoene Berend 191

Distel, blauwe 126

Bolderik, paarse 176

Broenen Berend 193

Disteldoorn 2 0 6 , 207

Bolderik, witte 1 8 8

Broenheilige 1 9 3

Dodekop 3 6

Boldert 7 2

Broodjes 1 8 2

Doedhamels 2 8 7

Bolkroed 1 3 0

Broodjeskruid 182

Doetebol 2 8 7

Bolkruid 2 5 6

Bruine griet 191

Doethoamer 2 8 6

Bolle 7 2

Bruinheilige 1 9 3

Doezebolt 2 8 7

Bollekeskruid 2 5 6
Bollepezen 2 8 5

Brune ratel 2 1 8

Doezebout 2 8 7

Brunkersse 197

Doezendknoop 230

Bollepiest 2 8 5

Brusselse suikerij 83

Dok 282

Bollepijst 2 8 5

Bruwind(e) 62

Dokke 2 8 2

Borstbes 5 8

Bullepees 2 8 5

Dokkebladen 2 2 0

Blommet j es-van-zevenkwartier 2 5
Bloyend ségèrs 41

Boerenwormkruid

272

161,194

288

Dalkruid, tweebladig 181

22

Distel 2 7 4

Borstbezeke(n)s 2 5 5

Bullepezen 5 9

Dokkebladeren 2 8 2

Borstebeiers 2 5 5

Bulpezerikken 2 8 5

Dolappel 107

Bosandoorn

264

Butterbies 2 8 5

Dolbes 2 5 5

Bosanemoon

27

Butterwortel 221

Dolbessehout 2 5 9
Dolbessenkruid 2 5 9

Boshanevoet 2 8
Boshorde 1 8 6

Canadese fijnstraal 123

Dolkraid 259

Boshorte 186

Centaurie 7 4

Dolkruyt 107

Boslelie 97

Centaurik 7 4

Dolle beien 2 5 5

Bosratel 187

Centauris 7 4

D o l l e beiets 2 5 5

Boterbloem 2 4 0

Centraules 7 4

Dolwortel

Boterbloem,

Centenblad 156
Cichorei, wilde 8 2

Dominee-op-de-preekstoel 4 6

Boterbloem, grote 61

Chagrin 84

Donderbaard 251

Boterbloem, haag 2 4 0

Christuskind 231

Donderblad 251

Boterbloem, kleine 2 4 0

Citroenkruid 1 7 1

Donderbloem 6 0 , 2 1 2 , 2 9 2

Boterbloem,

Curacousjes 53

Donderdistel 1 2 5

blaartrekkende

238

scherpe

238

86,218

Domp 286

Boterbloem, vroege 2 4 0

Donderpoes 2 9 2

Boterblom 2 3 4

Dondertoren 119

307

Donderzaad 1 2 3

Dullen 2 8 6

Donka 4 7

Duthamer 2 8 6

Erwtjes, gelen 1 7 0

Donzebout 2 8 5

Duvelbit 2 3 9

Ezelskruid 2 0 6

Doolwortel 2 1 5

Duvelkéérse 5 7

Ezelsoor 2 7 0

Doornappel

107

Duvelkruut 107

Ezelsoren 2 4 6

Doornstiekel 9 0

Duvelsblom 2 7 5

Dotterbloem 61

Duvelsdrek 2 9 2

Faldria(a)n 2 9 2

Douwnettel 167

Duvelsjacht 158

Febrewarigekje 1 3 6

D o v e branekkel 1 6 6

Duzelappel 1 0 7

Fennebloem 5 3

Dovenetel,

Erwtjes, blauwe 2 9 9

paarse 1 6 8

Dovenetel, purperen

Fenneblom 53

168

Eabarreblom 160

Fiegeletjes 301

Dovenetel, rode 168

Earrebarrebek 124

Filet 3 0 1

Dovenetel, stinkende 1 6 8

Eenbes

Finneblomke 5 3

Dovenetel,

witte

166

Dovetingel, purperen

214

Eenblad 181
168

Finsterbloem 9 3

Eerdakers 168

Fistelkruid 2 1 8

Eerdekkei 168

Flap 118

Draai 1 0 1

Eerdveil 148

Flappen 118

Draaiwinde 6 2

Eernewoudsterklaver 2 3 4

Flerecijnkruid 1 4

Drieblad 13

Eerste Februaribloemen 136

Flesjes

Drieblad, welriekend 1 9 0

Eeuwig leven 2 4 9

Fliercynkruid

Driedistel

Egelkruid 178

Fliervinkruid 14

Dovetingel, witte 166

69

Driekleurig viooltje

300

Drievuldigheidsbloempje 3 0 1

Egelskop,

grote

262

Eiberbek 124

199,200

Fluitekruid
Fluitelof

160

14

33

33

Droogbloeier 93

Eiberbloem

Droogbloem 31

Eibersbek 1 6 0

Fluitkruid 33

Dubbeltjeskruid 2 7 8

Eierbloem

Fogelaar 82

Duifjes 1 0 2

Eierplant

Duikelaar 2 8 6

Eiertjes 236

Duikers 2 8 6

Eikelen 168

Frankout 2 5 8 , 2 5 9

Duil 2 8 6

Eikruid 2 3 6

Franse broodjes 1 8 2

Duinstekel 127

Eileuversbloem 6 8

133
1 0 7 , 133

Eiloversbloem 6 8

Duitebled 156

Eindeloos 127

Duiten 156

Einepoten 66

Duitenblad 1 5 6

Ekejuun 2 5 4

Duitse koffie 83

Eksuun 2 5 3

Duitse pijp 4 0

Elfrank(e) 258

Duivekervel

Elgjeshout 2 5 9

Gal 2 7 6
Gal der aarde 74
Galbloem 148
Gamander 2 9 7
Gamanderereprijs 2 9 7
Ganzebloem,

Elgjeshout 2 5 8

Duivelsbeet 2 6 8

Ellefranke 2 5 8

Duivelskers 5 7

Endendarm 2 6 6

Duivelskersen 57

Engelkruid 3 0

Duivelskervel

Engelkruid, wild 3 0

Duivelsklauw 2 9 3

Engels gras 4 0

Duivelsknuppels

Engels Ruigt 118

286

Duivelskool 130

Engels Vuil 118

Duivelsnaaigaren 6 3 , 1 0 4 , 1 2 7

Engelse gos 4 1

Duivelsroede 286

Engeltjeseten

Duivelsstokjes

Engelwortel

46

Ganzedistel 261
Ganzegras 1 4 2
Ganzemuur, blauwe 148
Ganzenmuur 2 6 6

Gaper 171
Gaperkens 36
G e d o o m d stalkruid 2 0 6

167

Geelgras 2 4 9

29

Geer 15

Engelwortel, wilde 30

Duivenkrop 134

Ep(pellijn) 184

Duizendblad

Eppe 2 3 9

Duizendguldenkruid

73

Ereprijs,

Dul 286

Ertgal 2 7 6

Dullebessenhout

259

gewone

Erwten, gele 170

Geers 15
Geitebaard 1 3 2
Geiteblad 281

Erdgalle 2 7 6

Duizendschoon 1 4 4

Ganzerik 2 3 4
Ganzetong 2 7 5

Duivelsstokken 2 8 6
9

gele 81

Ganzebloem, witte 79

Duivelsbedstro 2 0 8

134

Fonteinkruid 228
Frange, wilde 2 6 0

Duitblad 156

134

Fluiters 33

Geiteblad 14
297

Geitepoot 14
G e l d op 't water 156
Gele zwijnetongetjes

175

Gelving 2 3 8

Guldeklaver 1 9 0

Heibloempje 1 4 4

Gembergras 13

Guldenroede

Heidens wonderkruid 2 5 3 ,

260

260

(Andrópogon calamus)
Gemene Ogetroost 75

Haagwinde

Heidens wormkruid 2 6 0

Geneesblad 2 2 2

Haanderikkebloem 176

Heidoorn 2 0 6

Genserik 2 3 4

Haane Köölle 6 0

Heide vetblad 2 2 1

62

Gentiaan, blauwe 1 4 4

Haaniekóölle 6 0

Geraetskruid 14

Haantjes-en-Haantjes

Geranium, stinkende 1 4 5

Haantjes en hoentjes 1 0 2

Gerardskruid 14

Haantjes en kippetjes 1 0 2

Heivet 2 2 1

Geruwe 1 0

Haantjes-en-

Heksenkruid

Gerwe 10

Heilbeen 2 7 0
242

Kukelhaantjes 2 4 2

Heil-der-zotten

24

Heiroosje 31
87

Heksenmelk 1 3 0

Haarfstblöme 9 2

Helmbloem

102

Gezegend kruid 1 4 6

Haasoor 2 6 4

Helmkruid

247

Gezegende wortel 146

Haasoren 2 4 6

Helmkruid, knopig 247
Hemdeknoopjes 182

Gevlekte

aronskelk

45

Gezichtje 3 0 0

Hageklokje 6 2

Giele swanneblom 198

Hagewinde 6 2

Hemdsbloem 6 3

Gingber 2 7 3

Hanekam 2 4 2

Hemelbrand 2 9 5

Ginoffeten, kleine, witte 7 5

Hanekammen 161

Hemelsleutel
Hemelslótel

8 4 , 2Jé
236

Goastomme 2 7 5

Haneklauw 14, 2 3 8

Godvergeten 51

Haneklauwen 1 7 6

Hemmetje 63

G o d s vergeten 51

Hanekloten 9 3

Hemmetjes 63

Golden kettinks 2 6 0

Hanepoot 14, 2 3 8

Hemst 2 2

Goldsblome 78

Hanepoten 1 7 6 , 2 6 4

Hengel

Hennebeze 2 5 9

186

Gou, gele 76

Hanevoet 238

Goudbloem 78

Hannes-aan-de-weg

Goude 76

Hardijser 2 1 8

Gouddistel 7 0

Hardijzer 2 4 5

Hennemier 2 6 6

Gouden distel

Haspeltakken 6 2

Hennepnetel

Gouden spelden 4 1

Haverdistel

Hennep, wilde 138

Goudgras 2 4 9

Haverwortel 2 7 9

Hennep, wilde, valse 138

Goudhaanseten 167

Hazedistel 261

Hercules 151

Goudhaansvoer 167

Hazegarve 11

Herderspijpen 9 6

Goudhaantjes 167

Hazegerf 11

Herderstasje

Goudhaantjeseten

Hazeklaver 11

Here(n)moes 122

Goudhanenkost 167

Hazekool 261

Herfstbloem 9 2

Goudkruid 76

Hazengeruwe 11

Herfstblöme 9 2

Goudwortel 76

Hazengluwe 11

Herfstklokskens

Gouw 76

Hazenkervel 11

Herfsttitelloos 92

70

167

89

229

Hennebit 2 6 6
Henneblomme 2 5 9
137

65

144

Gouwortel 76

Hazenklaver 2 0 9

Herfsttijloos

Gras van Parnas 2 1 6

Hazenklever 209

Heringmoes 1 2 2

Gras van Parnasso 2 1 6

Hazenlatuw 261

Hertshooi 158

Grasanjelier 4 2

Hazenoren 4 6

Hertsklaver 129

Grasbloem 53

Hazensla 261

Hetegaal 2 0 6

Grasbloempje 67

Heelal 2 4

Het vogeltje 102

Grasklokje

Heelkruid 151

Heul, witte 2 1 2

Heelwortel 2 7 0

Heul, rode 2 1 2

Grijsekom 1 3 5

Heemst

Hijngsteblom 2 7 4

Grijskruid 2 5 2

Heermoes

64

Grenzink 11

22
120

91

Hijnstebloem 2 7 4
Himst 2 2

Grilkieker 3 0 1

Heermoes 122

Griloog 3 0 1

Heers 15

Hinnebeet 2 6 6

Grindkruid 2 5 4

Heeskruid 3 0 0

Hirs 15

Gruiswortel 5 6

Heethekels 2 0 6

Hoaneklootjes 2 4 0

Gruit 118

Heggerank

Hoedespelde 41

Guichelheil

24

Heggetouwe

5 5 , 62
62

Heggewinde 6 2

Hoefblad 2 1 9 , 2 8 0
Hoefblad, groot 3 8 , 2 1 8

Honnebeien 2 5 5

Je lenger je lieber 2 5 8

Hoefijzertje 148

Honnemiesholt

Jeukkruid 2 3 8

Hoefjesblaar, klein 281

Hop

Hoefkruid 2 8 1

Hopklaver

Hoefblad,

klein

280

260

154,186

Jezusgras 231

1 8 5 , 186

Jichtenduvel 158

Hoppe 186

Jichtkruid 2 3 9

Hoemst 2 2

Hopperups 1 7 5 , 186

Johannesbloem

79

Hoenderbeet 2 6 6

Hopperupsklaver 186

Johanneskruid

157

Hoenderdarm 1 4 8 , 2 5 6

Horde 2 4 2

Jökkruid 2 3 8

Hoendermier 2 6 6

Horde, rode 2 1 8

Josephbloemen

Hoendernetel

Horte 2 4 2

Judasbeurzen

112

Hoendertingel 2 9 0

Horte, rode 2 1 8

Judaspenning

278

Hoensbloem 2 7 7

Höslook 2 5 0

Juffer Lizeblom 6 4

Hoe-langer-hoe-liever

258

290

279

Hoensmoes 2 6 6

Hotte 2 4 2

Juffertjes-in-'t-hemd

Hoeslook 2 5 0

Houndebloum 2 7 7

Juffersschoenen 1 7 5

Hoesloop 2 5 0

Hounebeien 2 5 5

Junibloem 5 3

Hoeslof 2 5 0

Hounemieshout 2 6 0

Hoeven 281

Hounemizel 2 6 0

Hoevenbladeren 281

Hounestand 3 4

Hoezemoes(ze)

Hounetong 1 0 5

266

Kaaibloem 5 9
Kaarde 2 6 7

Hofnachtschade 2 5 6

Houtstoofjes 2 3 7

Hofstekel 88

Houtstoven 2 3 7

H o g e gooier 2 8 6

Huil-en-duil 2 8 6

Holsteel 2 6 4

Huiskruid 2 5 0

Hommelbloem 168

Huislak 2 5 0

Hommelskroet 128

Huisloof 2 5 0

Hondebeisholt 2 5 9

Huisloof, gewoon 2 5 0

Hondeblöme 2 7 7

Huislook

Hondeblómesloat 2 7 7

Huislook, gewoon 2 5 0

Hondegervel 11

Huislook, groot 2 5 0

Hondekemme 11

Hunichblom 167

Hondeklaar 11

Hupaardje 84

Hondekruid 15

Hüslak 2 5 0

Honde-kruid 1 9 2

Hüslok 2 5 0

Hondemiesbladen
Honderthoofden
Hondestanken

223

Hondsbei 2 5 5
Hondsbessen 2 5 5
Hondsbloem 2 7 7
147

Hondseppe 15
Hondskruid 1 0 5
Hondskers 58
Hondskop 3 6
15
105

Honingbloem 1 6 4
gele

190

witte 189

Honingkruid 1 6 4

Kaasjesblad 1 8 2
Kaasjesbloem 182
Kaasjeskruid, groot 181
Kaaskes 1 8 2
K a l e juffer 9 2
K a l e madame 92
Kalfkruid 2 5 8
Kalfsbek 3 6

Huulsblad 2 5 0

Kalfsmuil 3 6
Kalfsneus 3 6
Kalfspoot 4 6

IJzerbloem 2 1 8

Kalfssnuit 3 6

Ijzerhard

Kalfsvoet 4 6

229, 245

Ijzerkruid 2 2 9

Kalmoes

Immergroen 3 0 0

Kalmoes, bastaard 1 6 0

11

Immortellen 31

Kalmus, valse 1 6 0

Ingelewaertel

Kalverogen 8 0

30

Ingeltsjeiten 1 6 7

Kalveroog 8 0

Ingroen 18

Kamelle 3 2 , 184

Ink(t)-en-Enkebloom 213

Kamelleblom 3 2
Kamerkruid 132

Jaag-den-duivel

Honger 218

Honingklaver,

250

Kamil 80

105

Honingklaver,

Kaasjes 182

Iserhard 2 4 5

Hondsmelk 2 0 6

Hondstongwortel

Kaardekruid 113

Kalfsogen 8 0

Hondkruid 3 4

Hondstong

112
113

Kaarsjes 2 7 5

Ierdaker 1 6 8

Hondjeskruid 3 4

Hondspeterselie

kleine
wilde

Kaarsjesbloem 2 7 5

34

Hondetong 1 0 5

Hondsdraf

Kaardebol,
Kaardebol,

Kaardedistel 1 1 3

Huuslook 2 5 0

126

136

Jachtenduvel

158

158

Kamille 8 0
Kamille, echte 3 1 , 1 8 4

Jacobsladdertje 221

Kamille, grote 8 0

Jan-kleef-an

Kamille, stinkende 3 1 , 1 8 5

142

Jan-plak-an 3 7

Kamille, valse

Jan-plak-an 142

Kamillemoederkruid 184

Jansbloem

Kanariekruid 2 5 3

79

Japanezenkruid

31

118

Kankerbladen 201

Kankerbloem 1 0 1 , 2 0 1 , 2 1 2 ,
223,276

Kerskruid 2 9 4

Kleine klit 1 4 2

Kersoude 79

Kleskoppen 37

Kankerroos 2 1 2

Kersouwe 5 3 , 7 9

Klet 3 7

Kankers 2 1 2

Kersouwen 7 9

Kletsen 3 7

Kankerwortel 2 2 2

Kervel, D o l l e

15,86,95

Kletteklauw

Kanneboender 113

Kervel, wilde

34,86

Kletten 3 7

Kanneborstel

142

Kettekroet 2 7 6

Kleverig viooltje 2 2 2

Kannetjes, gele 198

Kettingbloem 2 7 6

Kleverklas(se)

Kannetjes, kleine 2 0 2

Kettingspol 2 7 6

Kleverklis 3 7

Kannetjes, witte 2 0 0

Kettingspolle

276

Klevers 142

Kannewasser

Kettingstronk

276

Klewklaske 3 7

Kapoeneten

113

113
167

Karmel, wilde

184

37

Keujen 1 9 9 , 2 0 0

Klierkruid 2 4 8

Keutj es bloem 1 9 9

Klierkruid, groot 248
Klimmer 100

Karmillen 1 8 4

Keverseten

Karnbloem 2 0 0

Kiek 21

Klimop 6 2

Karntjes 1 9 9

Kiek, witte 21

Klimplant 6 2

140

Kieviet 1 3 3

Kliskruid 1 4 2

Karoten 1 0 9

Kievitje 133

Klissebladeren

Katsousj es 53

Kievitsbekken 1 4 4
Kievitsbloem 6 8 , 133

Klissen, omgekeerde

Kasseiken, groot 7 9

Kievitsei

Klissoorten

Kassoude 53

Kievitsvet

Kassouwe 79

Kijk 21

Kassouwkes 53
Kassouwtje 79

Kikkerbalsem 191

Kattebeien 2 5 5
Kattedoorn 2 0 5

Kikkerbloem 5 8 , 9 1 , 1 5 5 ,

Kattekaas(jes)

Kikkerbloem, gele 198

Karntonnetjes

199

Karwij, wilde

109

Klissen, verkeerde

133

16

16

36

Kliswortel 3 7

222

Klitkruid 142

Kikkerbeet

Kloek-met-kuikens 5 9
Kloek-met-kuikentjes 59

155

176

182

220

Klokje 6 4 , 1 4 4
Klokjeblom 6 3
Klokjes, blauwe 6 4

Kattekeezen

182

Kikkerbloemen 2 0 0

Klokjes, kleine, wilde 6 4

Kattekiezen

182

Kikkerbloempje 2 3 9

Klokjesgentiaan

Kikkerkruid 1 5 5

Klokken, wilde 63

Katteklauwen

142

Katteklootjes

240

Kikkerstoelen

Klökske 6 4

203

Kattekroet 121

Kind-voor-de-vader

Kattepootje 30

Kirkesjleutel 237

144

92

Klökskens 97
Klokskens, witte 63

Klaaseblaren 2 2 0

Klökskes 137

Klad 3 7

Klokwinde, grote 6 2 , 63

Kattestaarten 1 8 , 2 8 6

Kladdebos 37

Klöödde 37

Kaukaulis 13

Kladdewortel 3 7

Kloppers 2 4 2

Keek 21

Klapper 2 1 2

Knautia

Keel wortel 2 7 0

Klapperhooi 2 4 2

Knienebladen

223

Kèèrse 2 9 4

Klapperroos 2 1 2

Knikelblêden

149

Klaproos

Knineblèden

Kattestaart 1 1 9 , 1 2 1 , 1 7 9 ,
286

Keesbloem 15
Keesjesbloem

182

211

164

274

Klarbossen 3 7

Knoflookkruid 21

Klas 37

Knollige platerwt

Keeskes 182

Klaspis 2 7 8

Knoopgras 2 3 0

Keizerbloem 7 2

Klaver, soere 2 0 9

Kemillen 184

Klaver, welriekende

Keesjeskruid

182

169

Knoopjes 2 7 2
190

Knopgras 2 3 0

Klaver, zure 2 0 9

Knopies 2 6 8

Kemp, wilde, valse 138

Klaverrui 1 0 4

Knoppert 253

Kenaregies

Klaverwarkruid 104

Koeienbioem

66

Klaverzuring, witte

Koeieoog 3 2 , 8 0

Kennekeskruud

66

Kleade 37

Koeieweiblomme(tje)

Kerkesleutelen

237

Kleefkruid 115, 142

Koeienweitjes, grote 7 9
Koekebloem 2 3 6

Kemp, wilde

138
172

Kennekeskroed

Kerkesleutels

237

Klef-Klef

142

208

53

Kerkhof bloem 183

Kleine duitjes 156

Koekensgroente

Kersjes 2 5 5

Kleineklasgen

Koekervel 33

37

33

53

Koekoeksbloem

28, 68, 120,

Krabbescheer

267, 2 6 8

Lamsoren 4 2

Krag 268

Lange holwortel 4 0

Koekoeksbloem, witte 188

Kransje 5 2

Lede(n)kruid 121

175,188, 209
Koekoeksbrood 2 0 9

Krauwepoot 2 3 8

Leekebloemen 2 0 0

Koekoeksklaver 2 0 9

Krèjepoot 1 4

Leeuwebek 3 6 , 1 3 8 , 171

Koekoeksla 2 0 9

Kremelleblom 3 2 , 1 8 4

Leeuwebek, gele 171

Koekoekslook 2 0 9

Kretse 113

Leeuwenbekje, rood 3 6
Leeuwebekjes 2 4 2

Koepeen 108

Kreukebladen 1 9 9

Koffiebeuntje 5 9

Kreupelgras 2 3 0

Leeuweklauw, gewone 20

Koffiebonen 5 9

Kriewelbloem 9 9

Leeuwenmuiltje 171

Koffieboontjes

Krodde 231

Leeuwenpoot

Krodde, platte 2 3 1

Leeuwetand 2 7 7

Kol 200

Krodde, wilde 231

Leeuwenvoet

K o l , blauwe 213

Krodde,

Lelie 161

59

Koffiekannen 1 9 9

witte

278

19
19

K o l , rode 2 1 3

Kroep-bie-de-weg 2 2 9

Leliën-van-één-dag 2 0 4

K o l , witte 2 1 3

Kroep-dör-den-toen

Lelietje van dalen 9 6

Kollebloem 213

Kroezemunt 1 9 2

Kollebloemen 2 0 0

Krok 2 9 8

Lelietjes, wilde 181

Kolleblom 2 1 3

Krok, blauwe 2 9 9

Lemoenkruid 171

Komillen 3 2

Kroontjeskruid

Lentebloempje 5 3

Kom-lok-mij-de-vint 48

Krosen 9 4

Lepel-en-vorkendief

Kruidnagels, wilde 1 3 5

Lepelaar 6 6

Kruidwes 2 7 2

Lepelblad

Kruiken 1 9 9

Lepeldief(je)

Kruip-door-de-tuin 148

Lepelkruid 91

Kruisblad 2 3 1 , 2 5 3

Lepels-en-vorken

Kruisdistel

Lepeltjes 78

Konijnblaren 261
Konijndoor 152
Konijnebladen 2 2 3 , 2 7 4
Konijnengroen 2 7 4
Konijnenkruid 261
Konijnenvoer 2 7 5
Koninginnekruid 128
Koningskaars

Lelietjes, blauwe 1 4 4

110,129,150

124

Kruiskruid,

Könnewasser 6 0

klein

252

Kruiswaortel 2 5 3

Koolbloem 2 1 3
Kooldistel 261
Koorddanser 5 6
Koornheul 2 1 2
Koornroos 2 1 2
Koortsblad 1 9 4
Koortsbloemen 7 4
Koortskruid 7 4 , 1 9 4
Koortswortel 2 9 2
Korenbloem 7 0 , 8 3 , 2 1 2
Korenbloem, rode 2 1 2
Korendistel 8 9
Korte-en-lange-kousjes 138
Kousj es-en-schoentj es

66
66

Lepeltj eskruid 4 0
Lepeltjeskruid 6 6

Kruiswortel 2 5 2

Lepeltjeszaad 6 6
Lepel-vorken-en-messendief
66

Krup-deur-den-tuun 2 6 6

Lepelwortel 91

Krutje-door-den-toen 148

Leppelblad 6 6

Kruzemint 1 9 2

Leus 263

Kukelhaantjes 1 7 5

Levensbloem 9 2

Kwadenaard 121

Leverkruid 16

Kwade-ogenbloem 1 8 5

Leverkruid

Kwadernaet 121

Lieberseborstkruiden

Kwalster 2 5 8

Liend en Lijn 1 0 0

128
138

Kwalsterhout 2 5 8 , 2 5 9

Lies, driekantige 2 6 3

Kwartelbeziën 58

Lievenheersteentjes 2 5

Kwastjeshout 2 5 9

Lievenherehandje

Kweldergras 41

Liefkruid 5 4

Kwijlwortel 2 6 5

175, 242

6 6 , 9 0 , 223

Kruizemunt 192
Krup-deur-den-tuin 14

Koorddansers 2 5 6

66

Lepeltjesblad 6 6

Kruiskesblad 253

294

Kousjes-en-schoentjes

14

175

68

Lieve-Vrouwebedstro 1 4 0
Lievevrouwebedstro

47

Kraaidoorn 2 0 6

Laarsjes 1 7 5

Kraaiepoot 2 3 8

Laarsjesklaver 1 7 5

Liderke 137

Kraaievoet 2 3 8

Lage veil 148

Lidertjes 137

Kraalpioenen 4 6

Lampeglazen 2 7 0

Limoenkruid 171

Kraanhals 1 2 4

Lampenpoetser 2 8 7

Linze, gele 170

Klaaroge 131

Lampenpuuster 2 8 7

Lis, driehoekige 2 6 3

Krabbeklauw 2 6 8

Lampies 2 7 5

Lis, driekantige 2 6 3

Krabbeklootjes 4 4

Lamsoor 5 0 , 170

Lis, gele

Krabbenschaar 2 6 8

Lamsoren 5 0

Lis, valse 160

Lievevrouweken

160

68

Meelpatne 3 0 0

Miereneieren

Meer 2 5 , 2 6 6

Mierre 2 6 6

284

Meerdistel 1 2 7

Modderbrandnetel 2 6 4

13

Mèèrtbleumkes 136

Moederkruid 1 8 4

Longebloem 1 4 4

Meertenbloemen 2 3 6

Moederstasje 6 5

Look, klein(e)

Meerwortel 2 3 3

Moerasaloë 2 6 7

Lisdodde 1 2
Lisdodde,

grote

284

Lisdodde,

kleine

Lis, welriekende

21

173

Meibloem 97

Moerasandoorn

Luiskrud 2 1 8

Meibloempje 5 2

Moeraskartelblad

Luiskruid 2 1 8

Meierbloem 1 4 0

Moerasspiraea

Luismelde 78

Meierkruid 1 4 0

Moeras-vergeet-mij-nietje

Luizebloem

Meiklokjes 9 7

Moerasvijfblad 9 4

Look-zonder-look

20

164

265
218

132

Luizemelde 78

Meikruid 4 8

moeren 1 0 9

Luizenkruid 2 1 8

Meilelie 97

Moesmelkdistel

Luusbloem 2 7 5

Meisjestrouw 297

Moesoor 1 9 5

Luzemelde 78

Meizoen, dubbele 79

Moespastinake 2 1 7

Luzemelle 78

Meizoentje 5 2

Moestuinnetel

Luzemilte 78

Meizoentjes, grote 79

Moffe pijp 4 0

Meizeutje 5 2

Mollekruid 107

261

290

Maagdekruid 3 0 0

Meizontjes 5 2

Mollezaad 107

Maagdenkruid 161

Meizuivertje 5 2

Mologen

Maagdepalm

M e i 78

Molplant 107

Maagwortel 1 2

Mei, witte 78

Molsla

Maankop 2 1 3

Melde, witte 78

Molstaart 2 2 4

Maartenbloemen 2 3 6

Melganzevoet

Monnikskop 2 7 7

Madelief, dubbele 7 9

Meliloot, gele 190

Madelief, grote 7 9

Melilote klaver 1 9 0

More(n) 2 1 7

Madeliefje

Melkbladen 2 7 4

Moren

Melkbloem 2 8 , 1 6 7 , 2 7 4

Moren, tamme 2 1 7

299

52

Magermannetje 66
Majewinde 1 0 0
Makke brandekkele

166

78

149

105,277

Mooie meisjes 137
109

Melkdiesel 2 6 2

Morgenster,

Melkdistel

Mosterd, wilde 2 7 8

261,274

279

Motiesel 2 6 2

Malloot 1 9 0

Melkeppe

Mallote 1 9 0

Melkriet 2 6 2 , 2 7 4

Mallote, witte 1 8 9

Melkstammen 2 6 2

Motdiezel 2 6 2

Malreuvie, zwarte 51

Meikwee 2 6 2

Motdissel 2 6 2

Malrowe, zwarte 51

Melkwied 2 7 4

Mot-met-biggen 221

Malruwe, zwarte 5 1

Melkwiet 2 6 2

Mottegras 2 2 8

Maluwe, hoge 22

Melkwietsel

Motijzel 2 6 2

Maluwe, witte 2 2

Melkwit 2 7 4

Muizen-met-staarten

Malva, witte 2 2

Melkwitsel

Muizenhout 2 5 9

Manen 2 1 3

Melkwortel 2 8

Muizeoor

Mannekop 2 1 3

Melkwijd 2 6 2

Muur 2 6 5

Melkwyt 2 7 4

Muur, blauwe 1 4 8

Mannentrouw 2 9 7

220

gele

274
274

Motdiesel 2 6 2

152, 1 9 5

Melkzuiger 149

Muur, gemene 2 6 6

Mellekstam 2 6 2

Muur, gewone 2 6 6

Mantel van Freya 19

Mellewijt 2 6 2

Muur, kleine 2 6 6
Muur, kruipende 2 6 6

Mannetjes-ereprijs
Mannetjesplantein

296
224

Maotbloemen 2 0 0

Melote 1 9 0

Maotblommen, gele 198

Melote, witte 1 8 9

Muur, witte 2 6 6

Manskracht 4 6

Melotten 1 9 0

Muurkruid 2 5

Mansoor 4 0

Melt 78

Muurpeper

Margriet

Merwortel 126

Muurt 2 6 6

Mariabloem 5 4

Mexicanen 93

Muurvetplant 2 4 9

Mariabloempje 5 2

Miedeblom 1 7 6

Mure 2 6 6

Mariatranen 116, 173

Mier 2 6 6

Muring 2 6 6

Marriënbloempje 5 4

Mier, witte 2 6 6

Murik 2 5 , 2 6 6

Martelaren van Gorcum 9 2

Miere 2 6 6

Muskuskruid 2 3 4

Medesuete

Miere, witte 2 6 6

78

52

248

169

194

r

3 4

Naaktbloeier 92

Olm, bloeiende 1 3 2

Paaskers 2 9 4

Naakt mannetje 9 2

Olmkruid 1 3 2

Paasroosjes 2 3 6

Naakte begijntjes 9 2

Onagra 2 0 4

Paddebalsem 191

Naakte dame 9 2

Onagra, gele 2 0 4

Paddebladen 2 1 9

Naakte eerste 1 3 6

Ongansbloem 216

Paddebloem 3 2

Naakte juffer 9 2

Ongóónsblompie 2 1 6

Paddepister 2 7 5

Naakte juffrouwen 9 2

Onnait 121

Paddevlas 1 7 2

Naakte mannen 9 2

On(n)eet 121

Pannekoekenbleumkes

Naakte mannetjes 136

On(n)ijt 121

Pannekoekenbloem

80

Naakte wijfjes 136

Onrust 125

Pannekoekjes 2 3 6

Naaldekoker 121

Onweersbloemen 163

Pannekooksbloom 2 3 6

Naaldenkoker(s) 2 8 6

Onze Lieve Vrouwe

Papaver 211

Nacht-en-dagjes 3 0 2

Papenblad 2 7 7

Hemdeke 63

Nachtbloem 2 0 4

Papenbloemen 2 7 7

Onze lieve

Nachtigaalskruid 3 4

Vrouwenmantel 19

Nachtkaars 2 0 4 , 2 9 4

Onze-Lieve-Vrouwen

Nachtkeers 2 0 4

Parapluitje 100

wiegstro 4 9

Nachtpitjes 2 0 4

Papenstoelen 277
Pappel, witte 23

Onzer-vrouwenvlas 1 7 2

Parijskruid 2 1 4

Onzer-Vrouwen-Wiegstro 4 9

Pariskruid 2 1 4

Ooievaarsbek 1 2 4

Parnaskruid 2 1 6

Nachtschaelje 2 5 5

Ooievaarsbek, stinkende 1 4 5

Paritassia 2 1 5

Nachtschone 2 0 4

Ooievaarsbloem 5 8 , 160

Parnassuskruid 2 1 6

Nachtschraal 149

Ooievaarsbrood 160

Parsbloom 2 7 5

Nagelkruid

Ooievaarsbroodjes 13

Partbladeren 2 4 4

Nachtscha 2 5 5
Nachtschade, zwarte

254

146

Nakende aarsjes 136

Oosterlucie 3 9

Partijke 180

Nakende mannetjes-en-

Orijnkruid 2 0 6

Pasternaken 2 1 7

Osse(n)breker 207

Pas tinaak 2 1 6

Nakende meid 92

Osseoog 3 2 , 80

Pastinaak, wilde 109

Nakende wiefkes 92

Ossetong

Pastinake, wilde 2 1 7

Nakene mantsjes 1 3 6

Oud-mannetjeshout 2 5 9

Nakene meiskes 136

Overvloed 2 4 9

vrouwtjes 136

26

Paterhemdetjes 63
Paterhakel 2 1 7

Nakene meisjes 136
Nekene wijfkes 136
Nesebloede 9
Netel, stinkende 51
Netelen 2 8 8
Nieskruid 2 3 9
Noakende wiefkes 136
Noten 168

Pastinakel 2 1 7

Patrijskruid 2 0 4

Paap 277
Paarde(n)blei 1 9 2
Paarde(n)bloem 8 0 , 273
Paardebloemen, gele 187
Paardedistel 126
Paardehoef

281

Paardendistel

89

Paardenogen 80
Oalstiekel 267

Paardensalade 2 7 4

Oalkruid 191

Paardepeeën

Oef blad 281

Paardepolei 1 9 2

Oelkenblatties 148

Paarde(n)sla 2 7 4

Oerhout 258

Paardestaart 120, 179

108

Oerkenblatties 148

Paardestekel

Oesemoes 2 6 6

Paardevenkel 203

90

Oeverzuring 2 4 4

Paardevoet 281

Oezelblommen 271

Paardevoetje 148

Oezemoeze 2 6 6

Paardezoethout 258

Ogenklaar 77

Paardezuring 2 4 3 , 2 4 4

Ogenklaar 131

Paardsbloem 2 7 4

Ogenkloar 7 7

Paarlemoentjes

79

Ogenstekers 1 8 2

Paasbloem 6 1 , 2 3 6

Oliebloempjes 158

Paasbloempje 5 2

Olieblommeke 158

Paasei 133

Patterdistel 90
Pee, dolle 217
Pee(n), gele 1 0 8
Peen, wilde 1 0 8
Peen, witte 2 1 7
Peerdebloem 2 7 4
Peerdewortel

108

Peerdsblomme 8 0
Peerdsogen 8 0
Peerkum 158
Penningblad 178
Penningkruid

178

Pensee 301
Pepermunt 1 9 2
Pepermuntkruid 1 9 2
Peppel, witte 2 3
Perdezuring 2 4 3
Perzikkruid

230

Pestblad 2 1 9
Pestilentiekruid 2 1 9
Pestilentiewortel 2 1 9
Pestkruid 2 1 9
Pestwortel 2 1 9

236

Reek 231

Peterselie, dolle 9 5

Pluis 2 8 5

Peterselie, wilde 1 5 , 9 5 , 221

Pluisjes 2 5 3

Reekplant 231

Philander 2 0 3

Pluiskruid 2 5 3

Reigersbek

Piellepooi 2 8 6

Plumelavèren 2 3 6

Reinette 1 3 2

Pieperkens 9 8

Pluumdeveren 2 3 6

Reinevaar 2 7 2

Pieperloof

Poddeblèden 281

Reinvaren 2 7 2

33

124

Piepers 33

Poddeblom 3 2

Rek-op 2 5 9

Piepertje 98

Poepen 1 0 9

Rendsel 231

Piepkroed 1 5

Poepers 1 7 2

Reutels 2 4 2

Pierenkruid 2 7 2

Pommel 2 8 6

Reuzeklaver 190

Pierenkruud 2 7 2

Pommelstokken 286

Ribbeblad 2 2 3

Piespotje 63

Pompe Meden 199

Ridder(blad) 2 4 5

Pijlblad 2 4 6

Pompekruid 2 0 3

Ridderstronk 2 4 5

Pijlbloem 2 4 6

Pompelbladen 199

Ridderzuring

Pijlkekrüd 2 4 6

Pompelbloem, gele 199

Rids 231

Pijlkruid

246

Pijlstaartwortel

23

245

Pompeis 2 8 6

Ridsel 231

Pompen 86, 203

Riepeltocht 1 4 2

Pomper 199

Rierank 62

Pijpekop 112

Pomperluite 2 0 3

Rietkolve 2 8 5

Pijpbloem

39, 40

Pijpkruid 3 3 , 96

Pomperwortel 199

Rietsigaar 2 8 5

Pilekrüd 2 4 6

Pompkebloumen 86

Rijpeltocht 1 4 2

Pinkerbloem 2 7 5

Pompom 8 6

Ringelwikke 2 9 8

Pinksterbloem 6 1 , 67, 1 3 3 ,

Pompstokken 2 8 5

Rinkelbellen 2 4 2

1 5 3 , 1 6 0 , 176,197, 236,

Pompwortel 86

Rinkrank 6 2

238

Poppeschoentje 112

Rits 2 3 1

Pinksterblommen 2 4 0

Prang 2 0 7

Roatel 2 4 2

Pinksterieus 1 6 0

Prangwortel 2 0 7

Roatel(er) 2 4 2

Pinksternak 217

Prikkelmelkwiet 2 6 2

Robeen 231

Pinksternakel 2 1 7

Professerskruid 118

Robertskruid 1 4 4

Pisbloom 2 7 5

Prollen 3 8

Rode bastaardmuur 2 5

Pis-in-'t-bed 2 7 5

Prumela viezen 236

Rode Jan 228

Pispot 63

Puitebloem 28

Rode mier(e) 2 5

Pispot, grote 6 3

Purpurwederik 1 7 9

Rode muur 2 5

Pispotje 1 0 0

Puteblome 1 4 9

Rodse 231

Pispotjes 6 3 , 7 5

Putenoog 2 9 7

Roebol 1 2 2

Pissebed 2 7 5

Putterstekel 9 0

Roebolt 1 2 2
Roekeblad 1 9 2

Pissebedden 2 7 5

Roeselwortel 5 7

Pissebloem 152, 2 7 5

Quaekelbeien 5 8

Platgatter 277

Quartelbeziën 5 8

Roggebloem 71

Platsied 231

Quartelsbeien 5 8

Roggebloem, rode 7 2

Platssaed 231

Querijnskruid 2 8 2

Roggebroodjes 2 2 4

Platters 2 7 7

Rolklaver

Ploegen 2 4 6

Raai

Rondranke 1 0 0

Ploemlewier 2 3 6

Raap, wilde 2 6

Ploemvairke 2 3 6

Raat 2 4 2

Plomlevier 2 3 6

Raineva 2 3 4

Plomp, gele

Rammelkorven 2 4 8

198

138,242

Plomp, kleine 61

Raponce, kleine, wilde 64

Plompen, kleine, gele 2 0 2

Raselwortel 5 7

Plompen, kleine, witte 156

Ratel 1 7 2 , 2 4 2

Plomper 2 8 5

Ratelaar 2 4 1

Plompersigaren 2 8 5

Ratelen 2 4 2

Pluim 2 8 6

Rattebel 2 4 2

Pluimbol 2 7 5

Rattel 2 4 2

Pluimdevère 2 3 6

Reade muur 2 5

Pluimpje 2 7 5

Reds 231

174

Roobol 1 2 2
Roodbeen 2 2 8 , 2 3 1
Roodpoot 231
Roods 231
Roodschonk 231
Roodsel 231
Roodskinkel 231
Roomkruid 1 3 0
Roomse kamille 8 0
Roos 2 1 2
Rose 2 1 2
Rosewiet 2 1 2
Rossement 1 9 2

Rossemunt 1 9 2

Schapenklaver 175

Sentse juin 2 5 3

Roswortel 57

Schapenoor 1 7 0

Serel 243

Rottestirt 2 2 4

Schapenribbe 10

Seringhout 2 6 0

Rouwbol 122

Scharen 161

Seroen 170

Ro(e)wbolt 1 2 2

Scharensliep 161

Skofelkruid 2 4 8

Rowüg 2 2 8

Scharenslijper 161

Skoutjes-en-toffeltjes

Rozen 2 1 2

Scharl 2 4 2

Sieppekrüd 2 4 7

Rozen, wilde 2 1 2

Schartel 2 4 2

Sigarenriet 2 8 5

Rozenkransje

Schartelen 2 4 2

Sigmaardskruid 1 8 2

Ruds 231

Schatholt 2 5 9

Sigmanskruid 1 8 2

Rügebold 1 2 2

Schéépegros 10

Sinauw 19

Ruggeklopper 2 8 6

Scheerling 109

Sinegroen 3 0 0

Ruggemeter 2 8 6

Scheerling, gevlekte 8 6 , 95

Sineuw 19

Ruie 1 0 4

Scheerlink 15

Sinksekruid 2 3 8

Ruigebol 1 2 2

Schellingkruid 156

Sinksenkruid 2 5 3

RÜkebol 1 2 2

Scheren 267

Sinnouw 19

Rupseklaver 186

Scherpe fijnstraal 1 2 2

Sinsoen 253

Rust 2 5 8

Scherplook 2 4 9

Rutjeblik 2 3 4

Scheurbuikkruid 2 4 8

30

Rutte 2 3 2

Scheurwortel 2 7 0

Ruwbolt 1 2 2

Schijtbladeren 194

Ruwe 1 0 4

Schijtwortel

Ruwkruid 4 8

Schinksenkruid 238

Ruw parelzaad

172

233,270

Schoapegarf 10
Schoapskloaver 1 7 5
Schocoladeplant 2 2 2

Saabel 1 6 0
Sabelblaren 1 6 0
Sabelbloem 1 6 0

Schoenemuiltjes 1 7 5
Schoen-en-muiltje 301
Schoenen-en-muiltjes 1 7 0 ,

Saense juun 253
Saffraan, wilde 9 2
Salie, wilde 1 2 0

175,298
Schoentjes en laarsjes 175

Sint-Anthonieskruid 2 4 8
Sinte-Carijnskruid 2 8 2
Sint Jansbloem

79,157

Sint-Jansblome 4 3
Sint-Janskruid 4 3 , 1 5 7 , 178,
248
Sint-Janswortel 4 3 , 4 4
Sint-Joriskruid 293
Sint-Joriswortel 2 9 3
Sint Teunisbloem 2 0 4
Sjacherijn 8 4
Sjalappe 1 3 0
Sjippekrüd 2 4 7
Slaapbol 211

Schoetjes-en-toffeltjes 1 7 5

Slangebloem 120

Salsefi 2 8 0

Schorft 1 0 4

Slangenbloemen 1 1 2

Santorie 74

Schorftetijm 1 0 4

Slangenhoofd 117

Santory 7 4

Schorpioenkruid 2 0 8

Slangenkop 117

Sarratijnskruid 4 0

Schorseneer, wilde 2 8 0

Slangenkroed 1 1 7

Scabieuse, gemene 1 6 4

Schotholt 2 5 9

Slangekruid

Scabieuse, grote 1 6 4

Schuimblad 68

Slangetong 2 4 6

Scabieuse, kleine 163

Schuimkruid 6 8

Sleutelbloem

Schaaperwtjes, blauwe 2 9 9

Schurft (te) 1 0 4

Slingerroos 6 2 , 1 0 0

Salomonszegel

225

175

117
235

Schaaperwtjes, gele 170

Schurftkruid 1 6 4

Slobben 87

Schaapsdoorn 2 0 6

Schurftkruid, blauw 2 6 9

Slogterop 2 5 8

Schaapskeutel 57

Schurftkruid, groot 1 6 4

Slootbloempjes 1 9 5

Schaapsoor 1 7 0

Schuurwortel 2 7 0

Sluchter 258

Schaapsscabieuse 163

Scuorwortel 2 7 0

Slugter 258

Schaar 8 9

Seekebed 2 7 5

Smeerblad 6 1 , 221

Schaarden 2 6 7

Sekkedief 66

Smeerbloem 61

Schaduwbloempje 181

Selderie, wilde 3 4

Smeerschinkel 2 3 2

Schaepsgerwe 10

Seliekruid 221

Smeerwortel 1 8 , 2 7 0

Schapebloem 53

Selve, wilde 120

Smertwortel 2 7 0

Schapekervel 33

Sencioen 253

Smerwortel 2 7 0

Schapeklaver 10

Senegroen 18, 3 0 0

Sneeling 2 8 7

Schapendistel 261

Sensejoen 2 5 3

Sneelings 2 8 7

Schapendoorn 2 0 6

Sensejuin 2 5 3

Sneeuwbloempje 136

Schapengal 1 9 5

Sensejuun 2 5 3

Sneeuwdwinger 136

Schapenkaas 23

Sentse 2 5 3

Sneeuwklokje

136

Sneeuwvlokje 1 3 6

Sterleverkruid 4 8

Sürstallen 2 4 3

Sneling (s) 12

Stermuur 2 6 6

Swannebloemen 2 0 0

Snêlings 1 2 , 2 0 7

Stevenskruid 8 8

Swannekoek 58

Snielen 1 2 , 2 0 7

Stief moedertje 3 0 2

Synnauw 19

Snieling 12

Stiefmoerskruid 3 0 2

Snoekeblad 2 4 6

Stiefselbloempje 6 8

Snoekebladen, gele 198

Stiekel 8 8 , 2 8 8

Tabak, wilde 2 4 4

Snoekeblèd 2 4 6

Stiekel, blauwe 126

Tabaksbladen 281

Snoekeblom 2 0 0

Stiekelroos 2 6 7

Tabaksbloem 10, 2 0 4

Snotzuutdistel 2 6 2

Stijimoertje 3 0 2

Talpekruid 107

Soekerij 83

Tammelaar 2 4 2

Soeremelk 2 6 2

Stijfselbloem 68
Stijfselbloempje 2 9 7

Soermelk 2 7 6

Stijfselbloempjes 1 9 5

Tamnetel 167

Sogewottel 2 4 8

Stijve ogentroost

Tandwortel 23

Sogge distel 2 6 2

Stinkblad 2 1 9 , 2 8 2

Tasjes 6 5 , 2 7 8

Sokerij 83

Stinkbloem 3 2 , 2 3 9

Tasjeskruid 6 5 , 278

130

Tabak 281

Tamme Nettel 166

Taskers 2 7 8

Sokkerai(e) 83

Stinkbloum 3 2

Sokkerei 83

Stinkende gouwe

Soldateknopen 2 6 8

Stinkerd 1 6 8

Soldatenknoopjes 164

Stinkerds 145

Teringkruid 138

Soldatenkruid 267

Stinkers 185

Tessen 2 4 2

Speekselkruid 2 6 5

Stinkholt 2 5 9

Teunisbloem

Speenkruid 1 7 3 , 2 4 0 , 248

Stinkrozen 2 1 2

Theebloemeken 10

Speenkruid, groot 2 4 8

Stinkwortel 86

Theeblommen 10

Speenvarkentje 161

Stjonkende Gouwe 76
Stoeltjesbloem 5 9

Tiengel, tamme 166

Speerkruid 2 9 3

Stoeltjesblom 59

Tijdeloos 9 2

Spekulatiefje

Stokroos 2 4

Tijloos 9 2

Spekwortel 2 7 0
Spikkelatiefjes 2 5

Stonktaskes 278

Tijmschorfte 104

Storkblom 160

Tiksel 2 7 4

Spinbloem 9 2

Storksnavel 124

Tiloos 9 2

Spoekeblom 6 3 , 2 1 2

Stranddistel 127

Tiloze 9 2

Spokbloemen 63

Strandkruid 41

Tingel

Spokebloem 2 1 2

Stranskruid 170

Tingel, bloeiende 166

Speerdistel

90
25

76

Taskruid 6 5 , 2 7 8
Tassen 6 5

204

Tiengel 2 8 8

166,288

Springkers 6 9

Strek 101

Tingel, rode 168

Springwortel 2 2 6

Strekgras 2 2 9

Tingel, tamme 166

Spukebloem 6 3

Strohbloem 31

Titelroos 9 2

Staf Arons 2 9 4

Strondtrekkers 6 6

Tochtkruid 3 8

Stalkaarsen 2 8 6

Studentenroet 118

Toendistel 2 6 2

Stalkruid, kruipend 2 0 5

Stuiverskruid 178

Toenka 47

Steekappel 107

Stuivertjesblad 2 7 8

Toessebolten 2 8 7

Steekneuzen 7 2

Succoreye 8 3

Toetelof 33

Steenbloem 2 1 6

Suikerij 83

Toeterloof 33

Steenbreek 173

Suikerijlof 8 3

Toeters 33

Steenklaver 1 7 4 , 186, 1 9 0

Suikerjenne 2 7 9

Toezebol(len) 2 8 7

Steenklaver, gele 190

Suikemetel 167

Tommeldistel 126

Steenklie 186

Suikerwortel 271

Tongen 2 4 6

Steenlook 2 4 9

Suikwortel 2 7 1

Tongerbloem 1 4 9

Steenlook, scherp 2 4 9

Sükerei 83

Tongerblom 2 1 2

Steenraket, witte 2 2

Sükereiwoartel 83

Tonka-bonen 1 8 9

Steenviolen 2 9 9

Sukerjentjes 2 7 9

Torkruid 1 3 2

Steenzoad 173

Sukersousjes 5 3

Tormentil

Stekel 88

Surbledden 2 4 3

Tovenaarskruid 8 7

Stekeldoorn 2 0 6 , 207

Surkel 2 4 3

Treewegen 2 2 2

Stekelmelkwiet 2 6 2

Surken 2 4 3

Trekgras 2 2 9

Stekels 2 8 8

Surpel 2 4 3

Tremse 72

232

Tremske 72

Vergou 76

Vokelaar 82

Trommelstok 2 6 8

Verkeerde netel 166

Vokelaar, gele 8 2

Trommelstokken 163

Verwenste juffer 8 4

Vonkelaar 8 2

Tsukerei 83

Vetblad

Vonkelaar, gele 82

221

Tuimeldistel 126

Vetkruid 221

Vorsbeet 1 5 5

Tuindistelen

Vette kous 1 9 5

Vossestaart 1 7 7 , 179

262

Tuinwortel 108

Vetwortel 2 7 0

Vroegopjes 136

Tulp, wilde 133

Veugeltjes 2 9 9

Vrouwenhaar 1 0 4

Tulpen 133

Vierblad 2 1 5

Vrouvenmantel

Tweehuizige beggerank 56

Vier-en-twintig-

Vrouwenroosje 189

Twistappel 2 1 4

Vrouwen vlas 1 7 2

uursbloemen 2 0 4

Vrouwtjesplantein

Vieultje 3 0 2
67

Urnerwouderklaver
Uulkenblatties

224

Vigeletten 3 0 2

Uiversbloem 67
Uiversneppen

18

53

Vijfblad 9 4

Waalwortel 18, 2 7 0

Vingerhoed 112

Waalwortel, kleine 18

Vingerhoedjes 112

148

Vingerhoedskruid

Walderik, witte 2 7 8
111

Waldmeester 4 8

Vader-en-Moederplant 177

Vinkies 2 4 2

Waldmeister 4 8

Vader-in-de-koekkas 4 6

Vinkoorde 3 0 0

Wallendistel 126

Vaderkruid 6 6

Vinkoort 3 0 0

Walschot 2 5 9

Valbloem 63

Violet 301

Walstro 4 8

Valbloum 6 3

Violetjes, kleine 3 0 2

Walstro,

Valderiaan 2 9 2

Visjeskruid 278

Walstro, geel 140

Valeriaan 2 9 2

Visseskruid 278

Walstro,

Varen 2 3 4

Vitsen, gele 170

Walstro, wit 143

echt 140
glad 143

Varkens 199

Vitsen, kleine 298

Wambuisknopen 80

Varkensbloem 2 7 4

Vitsen, wilde 2 9 8

Wammesknopen 8 0

Varkensgors 2 2 8

Vitzels 2 9 8

Wargaren 1 0 4

Varkensgos 2 2 8

Viuulke 302

Warkruid,

Varkensgras

Vladderian 2 9 2

Wateraardbei

Varkenskool 151

Vlasbek 171

Wateraloë 2 6 7

Varkenssnoetjes 199

Vlasleeuwebek

Varkenswortel 5 6

Vleesbloem 176

Varkenswronge 2 4 8

Vleesblomen 176

Waterbezie 9 4

Vastenavondgastje 137

Vlet 1 9 7 , 3 0 2

Waterbezie, rode 9 4

Vastenavondgekjes

Vliegenvang 114

228

136

171

klein 103
94

Waterandoorn, bruine 2 6 4
Waterangelica 30

Waterbiezen 58

Vastenavondklokje 137

Vliegenvangertje

Vastenavondzotjes

Vlokruid 2 3 2

Waterbloemen 67

Vlooienkruid 192

Waterblommetjes 67

Veenwortel, gele 177

Vlooienkruva 6 6

Waterboterbloem 61

Veerdistel 89

Vocteuvclplant

Waterdrieblad

193

Veldbloempje 53

Vogeldarm 2 9 7

Watergentiaan

202

Velddistel 8 8

Vogelkruid 2 6 6

Watergladiolus 5 8

Vogelmier 2 6 6

Waterhanepoot 2 3 9

Veenwortel

136

227

V eldlathyrus

170

114, 221

14

Waterbloem 2 3 9

Veldwinde 6 2 , 100

Vogelmuur 2 6 6

Waterhennep 128

Veldzuring

Vogelpootje

Waterhoefblad 2 1 9

242

208

Veneknuppel 2 8 5

Vogeltjehave 2 6 7

Waterholt 2 5 9

Venkel, wilde 2 0 3

Vogeltjes 102

Waterkaas 197

Vennebloum 53

Vogeltjesaarve 267

Waterkas 197

Vennekool 151

Vogeltjeskruid 253

Waterkers,

Vensterbloem 93

Vogeltjes-op-ainbain

135

witte

197

Waterkervel 203

Venusbekken 113

Vogeltjes-op-de-kruk 102

Waterklaver 1 9 4

Venze 207

Vogeltjes-op-'t-eenbeen

Waterknots 2 8 5

Verdriet 84

Vogeltjeszaad 2 6 6

Vergeet-mij-niet 2 9 7

Vogelwikke

Vergifbezen 58

Voggeltjen-op-'t-teksken

172

Waterkolf 2 8 5

298

Waterkresse 197
102

Waterkruik, gele 1 9 9

Waterkruik, witte 2 0 0

Wegtree 2 2 2

Woekelaar 8 2

Waterkruiken

Wegwarte 8 4

Woerthaak 2 0 7

Waterlelie

200

161

Waterlelie, gele 1 6 1 , 1 9 8 ,

Weiblommetje 79

Wolbloem 2 9 4

Weidekers 67

Wolfsbes 2 1 5

W e i d e walstro 143

Wolfsbezie 2 1 5

Waterlelie, kleine, gele 2 0 2

Weilandstekel

Wolfsmelk 130

Waterlelie,

W e n e , wilde 2 3 0

Wolfswortel

Wenen, wilde 177

Wolgras 31

202

Waterlis

witte

200

13,58

88

215

W o l (le)kruid

222

294

Waterkervel, dolle 8 6

Weverbladen

Watermunt

191

Weversblèd 2 2 2

Wolleblad(eren)

Waternavel

156

Wielewrang

Wollekrüd 2 9 4

260

294

Wiermskrüd 2 7 2

Wonderkruid 1 5 8

Wierwinde 6 4 , 100

Wondklaver

Waterplomb 2 0 0

Wigerd, wilde 56

Wondkruid 3 4

Waterpomp (e) 2 0 3

Wijkerblad 223

Wormkroed 2 7 2

Waterraket 197

Wijngaard, wilde 56

Wormkruid, wild 2 7 2

Waterridder, wilde 2 4 4

Wijlde klimmer

Wormvaren 2 7 2

Waterrider, zwarte 2 4 4

Wijssel 100

Wormzaad 2 7 2

Waterroos 2 0 0

W i k k e , gele 170

Wortel, gele 108

Waterroos, gele 198

Wikke, wilde 2 9 8

Wortel, rode 108

Waterscheerling

Wilkem

Wortel, witte 2 1 7 , 2 2 1

Waterpest

118

Waterpinksterbloem

153

8 6 , 203

W i l wie

Waterster 267
Watersterrekruid
Watertorkruid

100

113

Wortelkruid 108

230

W i l d kooltjesvuur

49

25

Wortelloof, wild 3 4
Wrange 101
Wrangwortel 56

W i l d Vlas 172

203

34

Watertulpen, witte 2 0 0

W i l d e Es 14

Watervenkel

Wilde vleer 14
W i l d e Vliender 14

Wrattekroet 76

W i l d e vlier 14

Wrattenkruid 130

Waterviool 6 7

W i l e wranje 2 6 0

Wurmkruid 2 7 2

Waterwilg 2 2 8

Wilg, wilde 1 7 7 , 228

Wateryucca 2 6 7

Wilg, witte 228

Zachte Netel 166

Waterzuring

Wilgeblad 2 3 0

Zakjebloem

Wilgenblad 2 2 8

Zandblauwtje

Wilgeroosje

119

Zandklaver, gele 35

Willewrang

260

Zandklokje 6 4

203

Watervijfvingerkruid
Waterviolier

153

243

Weddenblommen
Weddenroosjes
Wederik

94

119

119

176, 204

Wratte(n)kruid 76

65
163

Wederik, gele 177

W i n d 100

Zandwikke

Weeblaadje 2 3 3

Windbloem 2 7

Zangvogelpootje

Weegbladeren

W i n d e 100

Zeeaster 4 9
Zeebloemen 170

222

Winde, grote 62

Weegbree 149
Weegbree,

grote

Weerdistel

222

70

207

Windkruid 27

Zeedistel,

Windom 6 2 , 1 0 0

Zeegras 171

208

blauwe

126

Windroos 27

Zeekebedden

Windsel 6 2 , 1 0 0 , 2 9 8

Zeekers

Weerwijn 6 4

Wing 100

Zeekraal 2 4 9

Weerwinde

64

Wingerd, wilde 56

Zeekraal, wilde 2 4 9

Weewinde

233

Winsel 298

Zeepkruid

Weewortel

233

W i s , wilde 2 3 0

Zeeradijs 91

Wegbree 2 2 2

Wisselkruid

Zeestekel

Wegebladen 1 4 9 , 222

Witbeen 120

Zeesterrekruid

Wegeblaren 2 2 2

Witte keek

Zeestrandkruid

Wegenbreeë

Witte kiek 2 7 8

Weeskindertjes

149

Weerkruipertjes

Wegentree

149

229

Wegenwachter

278

Witte klokjes

229

Wegenwaarte

278

84
84

2 4 6 , 247
127

Zegenkruid
Zenegroen

75

Witte Tijdeloos

137

275

275

Wodansbaard 251

Wegstro 4 9

Witzeepkruid

188

41

146
17

Zengel 2 8 9
Zere-ogenbloem

Witwortel 221

Weggras 2 2 9

49

32, 3 4 , 1 4 9 ,

185,212
Zere-ogenbloom

10

Zeufdissel 2 6 2

Zonderende 127

Zeufdistel

Zonnedauw

262

114

Zeumerzotjes 137

Zonnegerst 1 7 3

Zevenblad

Zonnetje 2 4 9

13, 233

Zure 243
Zurenk 2 4 3
Zurik 2 4 3

Zevenjaarsbloem 31

Zonnewende

Zevenvingerkruid

Zoogdissel 2 6 2

233

Zulverschoon 2 3 4

129

Zuringstokken 2 4 3
Zurink 2 4 3

Ziede 104

Zoon voor de vader 2 8 2

Zurkel 2 4 3

Zijde 104

Zoormoos 2 4 3

Zuurdijsel 8 9

Zilverblad 2 3 4

Zotsknodde 2 8 6

Zuurklaver 2 0 9

Zilverkruid 2 3 4

Zotsknop 2 8 6

Zuurling 2 4 3

Zilverschoon 2 3 4

Zoutebloem 4 1

Zwaanmeerbloem 6 0

Zoegediesel 2 6 2

Zoutwateraster 4 9

Zwaarweerbloem 8 6

Zoegedissel 2 6 2

Zoutwatersterrebloem 4 9

Zwaarweerplant 8 6

Zoegedistel 2 6 2

Zoutwatersterrekruid 4 9

Zwaluwenkruid 7 6

Zoegertje 1 6 7

Zuigbloem 1 6 7

Zwaluwkruid 7 6 , 2 4 6
Zwaluwkruid, klein 2 4 1

Zoeghewortel 2 4 8

Zuigbuisje 1 6 7

Zoerblaa(r) 2 4 3

Zuigdistel 2 6 2

Zwanebloem

Zoerke 243

Zuiger 271

Zwanebrood 13, 5 8

58

Zoerstellen 2 4 3

Zuigers 1 6 7

Zwanehals 58

Zoete Netel 167

Zuigjes 167

Zwarte Nacht 2 5 5

Zoethout 2 5 8

Zuiglammetjes 167

Zwienegras 2 2 8

Zoethout, W i l d 2 5 8

Zuigman 167

Zwijnensalade

Zogedistel 89

Zuikertjes 167

Zwijnensla 8 3

Zoggedistel 2 6 2 , 2 7 4

Zulte

Zwijnetongetjes, blauwe 2 9 9

Zomerzotjes 137

49

Zulverbladen 2 3 4

83

Zwijntjesgras 2 2 8

Voor de illustrering van dit boek hebben wij o. a. de medewerking ontvangen van
Graphische Sammlung Albertina, Wien, Universitatsbibliothek München en
Ashmolean Museum, Oxford.
D e illustratie op het omslag is ontleend aan een aquarel van Albrecht Dürer.

