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een Halictus-soort, gemakkelijk te kennen aan de 
groef op de rugzijde van het laatste achterlijfslid, 
waarom we hem wel Groef-graafbij zouden kunnen 
noemen, als dat maar niet zoo'n raoppig woordje was. 

Die Halictus dan heeft zijn verzaraelharen aan 
pooten en borststuk en is nog al klein, zoodat hij 
geen voordeel kan hebben van de dans-taktiek der 
Buikzamelaars. Hij verzamelt daarom het slangen-
kruid-stuifmeel op een zeer zonderlinge manier en 
wel door een aantal malen om den helmknop heen 
te buitelen. Ik heb wel zitten schudden van 't 
lachen bij de dolle toeren aan dit nijver acrobaatje. 
Hij werkte bij voorkeur aan de lange buitenste 
meeldraden en kwam dan in het geheel niet met 
de stempels in aanraking. 

Maar zoo'n enkele schadepost deert ons slangen
kruid niet. Geen bloem of hij wordt nog bestoven 
en in de uitgebloeide trossen vindt ge tusschen de 
stekelige kelkslippen de vier puntige nootjes, die 
volgens het getuigenis van vele volken gelijken op 
slungenkoppen, liefst nog wel op den kop van onze 

Stekelharen op den stengel van Slangenkruid X 4. 

adder. En hierom, èn omdat de stengel vlekkig is, 
rekende men, dat de plant een onfeilbaar middel was 
tegen vergiftiging door slangenbeet. Dat geloof 
schijnt de wereld uit te zijn, tenminste onze adder
correspondenten hebben er in 't geheel niet van 
gewaagd. Maar die slangenkop-vruchtjes zijn soms 
werkelijk heel aardig. 

Ze zijn puntig en ruig en blijven na rijping ook 
nog wel langen tijd in den ruigen kelk zitten, zoo
dat ze door wandelaars en dieren worden versleept, 
al is het dan ook niet in zoo sterke mate als bij 
de Hondstong. In ieder geval wordt de plant vol
doende verspreid, de duinen staan er vol van, groote 
•en kleine, donkerblauwe en lichtblauwe en als ge 
:goed zoekt, vindt ge er ook, die evenals de Honds
draf hun meeldraden niet tot ontwikkeling brengen 
•en er alleen maar goede stampers op na houden. 
De boeken zeggen, dat dit in den regel de grootste 
•en sterkste planten zijn, maar dat komt met mijn 
bevindingen niet overeen. Wilt ge dat eens voor 
mij nagaan? 

JAC. P. TH. 

HET NUT DER BRANDNETELS. 

Op het theeavondje der familie Stastok wordt 
in de Camera obscura de lof verkondigd van 
een bundel bespiegelende gedichten, die in 

Hildebrand's tijd blijkbaar veel ter hand genomen 
werd, en die „het Nut der Tegenspoeden" heette. 
Dat geschrift is mij onbekend; 't kan wel zijn, dat 
in dien bundel ook een vers gewijd is aan „het 
nut der brandnetels", bijv. als eene dichterlijke 
uiteenzetting, in Spencer's trant, hoe nuttig en 
leerzaam het is, als men zich al in de jeugd nu en 
dan op min-gevaarlijke wijze de vingers brandt. 

Gaarne wil ik echter in dit tijdschrift een en 
ander raededeelen over onze inheerasche brandnetel 
als nuttige plant in de gewone opvatting dezer 
betiteling. Misschien zullen sommige lezers zich 
overtuigd houden van de volmaakte nutteloosheid 
der Urtica's, maar dan vergissen zij zich toch 
deerlijk. Nuttig en belangrijk in meer dan één 
opzicht is deze plant zonder twijfel, en 't zal zeker 
wel toevallig zijn, dat in D. L. N. het geslacht 
Urtica tot nu toe zeer stiefmoederlijk bedeeld is 
geworden. Bij het doorzien van den zoo rijken 
inhoud der vorige jaargangen, vond ik dien naam 
slechts éénmaal vermeld, nl. in dl. IV blz. 81, in 
een opstel over weerbare planten, waar ter loops 
ook over den brandnetel wordt gehandeld, en een 
brandbaar is afgebeeld. Daar wordt trouwens zeer 
snedig opgemerkt „dat de brandnetels de eenige 
planten zijn, die men op het gevoel gemakkelijk 
vinden en herkennen kan," en dat is vermoedelijk 
ook wel de vefontschuldiging, die de geachte redactie 
van dit tijdschrift zal laten gelden, als een netelig 
criticus met de vraag mocht komen, waarom zij 
toch nooit eens haar licht heeft laten schijnen over 
onze vaderlandsche netels? ') 

In de eerste plaats dan verdient Urtica de aan
dacht als overoude vezelplant. Iedereen heeft wel 
eens van „neteldoek" gehoord, een fijn weefsel, dat 
echter sinds lang niet meer uit netels, doch uit 
linnen en ook uit katoen vervaardigd wordt. Oor
spronkelijk heeft neteldoek wèl iets met netels 
uit te staan gehad, in zooverre nl. dat eene soort 
neteldoek vroeger, in den bloeitijd onzer Oost-
Indische Compagnie, van het Indische vasteland 
(uit Goa en Calicut) herwaarts werd aangevoerd. 
Daar werd het van de lange vezels eener Oostersche 
netelplant, de rameh (Boehraeria) geweven. Dat 
Indisch neteldoek bestendigde toen de herinnering 
aan eene nog veel oudere soort echt neteldoek, die 
werkelijk uit onze gewone groote brandnetel (Urtica 

1) Omdat in Van Vlinders, Bloemen en Vogels de brand
netel een hoofdfiguur is. H. 



88 D E L E V E N D E N A T U U R . 

dioica) gewonnen was. In een der heerlijkste 
sprookjes van Andersen („de wilde zwanen") is 
zeer duidelijk beschreven, hoe zulks in oude tijden 
geschiedde. Waarschijnlijk herinnert ieder lezer zich 
wel dat aandoenlijk verhaal van de goede Prinses 
Eliza, die onder de moeilijkste omstandigheden 
altijd maar aan neteldoek spon en weefde, ora 
daarmede hare arme zwanen-broeders uit den ban 
der betoovering te verlossen. Kent een lezer het 
sprookje niet, dan raad ik hera in geraoede, dit 
opstel maar ter zijde te leggen en liever in Andersen 
te gaan lezen, want wat het zwaarste is, moet ook 
het zwaarste wegen. 

Dat de brandnetel in overoude tijden als vezel
gewas een rol in de huishouding heeft gespeeld, 
staat wel vast. Vooral de volken van het Noorden 
hebben al vroeg hare fijne en toch sterke vezels 
tot koorden en weefsels verwerkt. Men heeft het 
vermoeden uitgesproken, dat de zeilen der Vikinger-
schepen van neteltouw geweven waren. In de 
Nestorsche chroniek, die uit de 10e eeuw stamt, 
wordt trouwens uitdrukkelijk gewag gemaakt van 
dergelijke netelzeilen, als in gebruik zijnde bij de 
Russen op de Wolga. Dat in Duitschland doek van 
brandnetels vervaardigd werd, staat te lezen in een 
der geschriften van Albertus Magnus, die in het 
jaar 1280 stierf. Nog lang na dien tijd is er, ver
moedelijk ook in ons land, wel zulk echt neteldoek 
gemaakt, maar allengs heeft Urtica het blijkbaar 
afgelegd tegen andere vezelplanten, die gemakke
lijker en ruimer oogst aan spinbare vezels gaven: 
het vlas en de hennep in Europa; en in later tijd 
(na 1700) vooral ook de katoen in Amerika. De 
laatste Duitsche netelspinnerij is omstreeks 1730 
ten gronde gegaan. Hier en daar zal nog wel netel-
vezel gewonnen zijn (naar men zegt geschiedt dat 
op sommige afgelegen plaatsen in Zweden en 
Rusland zelfs nog heden ten dage), maar aan 't 
eind der 18e eeuw was deze industrieele toepassing 
van Urtica toch al zoo in vergetelheid geraakt, 
dat zij opnieuw moest „ontdekt" worden. Zeker 
Franschman, Chalumeau geheeten, schreef omstreeks 
1800 eene „Mémoire sur les avantages de la grande 
ortie," en trad in geheel Frankrijk als enthousiast-
brandnetelprofeet op: geen kostelijker plant, zoo 
leeraarde hij, is er op den ganschen aardbodem te 
vinden: voor vezel, voor groente, voor veevoer enz. 

Chalumeau liet het niet bij 't woord; als tijd
genoot der groote omwenteling voelde hij blijkbaar 
ook veel voor de daad. Op zijne wandelingen had 
onze citoyen steeds de zakken vol met brandnetel
zaad, en als hij de kans schoon zag, werd fluks 
een partijtje uitgestrooid. (Wij als jongens meenden 
ons verdienstelijk te maken door, al wandelend, 
zoo veel mogelijk langs den weg de brandnetels 
stuk te slaan: zoo dient ieder het vaderland op 

zijn manier). Een tijdlang is toen weder de brand
netel-vezelbereiding in eere gekomen; aan den 
Engelschman Edw. Smith werd te Londen in 1810 
door de thans nog bestaande „Society of arts" 
zelfs eene groote gouden medaille uitgereikt voor 
de prachtige weefsels, die hij uit netels vervaardigd 
had en die het fijnste linnen evenaarden. Weldra 
is echter Urtica toen andermaal in 't vergeetboek 
geraakt, en het waren Duitsche geleerden, die om
streeks 1865 onze plant weder eens „ontdekten," 
in een tijd toen de katoen buitengemeen schaarsch 
was, en men dus vooral in Duitschland, met zijn 
uitgebreide textiel-industrie, gaarne een willig oor 
leende aan elk, die iets over nieuwe vezelplanten 
te vertellen had, en die beloofde Duitschland te 
dien opzichte onafhankelijk te maken van het 
buitenland. Toen heeft Urtica een ernstige proef 
ondergaan, eerst van particuliere zijde, daarna door 
de instelling eener deftige brandnetel-commissie 
(„Deutsche Commission für Anbahnung der Nessel-
cultur und Beförderung der technischen Verwendung 
und Verwerthung der Nessel f asem.") Deze commissie 
mocht destijds den machtigen steun van den Rijks-
kanselier Graaf von Bismarck genieten, en er is 
toen werkelijk alles gedaan wat maar mogelijk was, 
ora de netelteelt er boven op te helpen. Een groot 
proefveld is aangelegd en met brandnetels beplant. 
Tevens werd een prijsvraag, met 2000 Mark beloo
ning, uitgeschreven voor de beste wijze der netel-
vezelbereiding in het groot. Het is echter alles 
umsonst geweest: de opbrengst van de vezel viel 
niet mede, en de fabrieksmatige toebereiding tot 
spinbare draden mislukte vrijwel. Men heeft toen, 
om toch iets te doen, verschillende andere netel-
soorten beproefd, o.a. de Laportea's uit Canada en, 
toen dat ook al niet veel uithaalde, is de „Duitsche 
netelcommissie" langzamerhand veranderd in eene 
„Indische netelcommissie": zoo bleef zij ten minste 
in de familie, want de reeds genoemde rameh 
(Boehraeria) is eene vezelplant, die tot de Urticaceae 
behoort, al heeft zij verder niet veel met onze 
brandnetel uit te staan; zij heeft bijv. geen brand
baren. Wie over deze Duitsche proefnemingen iets 
lezen wil, vindt dat in een werkje van twee der 
ijverigste toenmalige netel-voorstanders, C. B. Bouché 
en H. Grothe, getiteld: Rmnie, Rhua, Chinagras und 
Nesselfaser (2te Aufl. 1884). De laatste poging om 
Urtica weder tot eene plant van waarde te maken, 
is in 1895 gedaan door een bekend Fransch inge
nieur, den heer F. Michotte, die van zijn groot 
werk Traite scientifique et industriel des plantes 
textiles een deel uitsluitend gewijd heeft aan de 
netel (l'Ortie). Een Fransch land-edelman stelde, in 
genoemd jaar, op onbekrompen wijze'alles ter be
schikking van dien schrijver, wat deze meende 
noodig te hebben ter brandnetel-vezelbereiding, doch 
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het succes bleef uit. In 1900 ontmoette ik den heer 
Michotte op het rameh-congres te Parijs, en heb ik 
over de netel-quaestie gesproken, maar 't bleek mij, 
dat die voor hem werkelijk eene netelige quaes-
tie was. 

Staat dus aan de eene zijde vast, dat de brand
netel (bepaaldelijk de groote brandnetel Urtica dioica, 
niet de kortere vezels gevende kleine soort U. urens) 
eenmaal als vezelplant zekere beteekenis gehad heeft, 
aan de andere zijde heeft de ervaring nu toch wel 
afdoende geleerd, dat men er niet meer in kan 
slagen, aan deze plant die beteekenis terug te geven. 
De voornaamste reden daarvan is al vermeld: waar 
meerder kwam, moest minder wijken. Maar er zijn 
nog andere oorzaken in 't spel, waarom Urtica 
dioica niet voor vezelteelt deugen wil. Schiet de 
brandnetel naar haar eigen liefhebberij op, dan weet 
zij gewoonlijk een vruchtbaar, ietwat beschaduwd, 
kalkrijk plaatsje te vinden, waar de plant zich dan 
prachtig ontwikkelt, soms tot 3 M. hoogte. Doch 
als diezelfde plant door den raensch netjes in rijen 
gezet wordt op een willekeurig veld, dan gaat de 
gedwongen groei lang niet zoo voordeelig als de 
vrijwillige, en valt de opbrengst aan lange stengels 
dikwijls tegen. 

Gesteld echter, dat de teelt prachtig geslaagd is, 
dan komt toch nog de reeds aangeduide groote 
moeilijkheid, die ook bij de Indische netelvezel 
(rameh of z.g. „chinagrass") den technici heel wat 
hoofdbrekens gekost heeft en nog kost, n.1. de 
fabriekmatige behandeling en zuivering van de 
stengels, zóó dat ten laatste alleen de spinbare 
witte vezel overblijft, ontdaan van de andere be-
standdeelen, bepaaldelijk van het omringend, kleverig, 
lijmachtig (collenchymatisch) bastweefsel,'t welk aan 
de vezels zóó vast verbonden is, dat deze op bijzon
dere wijze //Ontgroend" moeten worden, hetgeen dient 
te geschieden, zonder dat de losse vezeldraden verward 
raken; bij vlas en hennep bestaat dit bezwaar niet. 

Geldt het alleen de brandnetelvezelbereiding op 
kleine schaal, dan bemerkt men van de moeilijk
heden niet zoo veel. Verleden jaar, in Juli. hebben 
wij in het laboratorium van het Koloniaal Museum 
te Haarlem er een proefje mede genomen. Er werden 
200 planten van Urtica dioica geplukt. Ze wogen 
versch 7J KG., na het verwelken, ontdaan zijnde 
van wortels en bladen 3 KG. Deze groene stengels 
werden //afgestroopt/ en zoo lange vezellinten ge
wonnen, die gemakkelijk met een bot mes te reinigen 
waren van het aanhangend groene weefsel. Op die 
manier gaven de stengels versch 0.561 KG. (7 pCt. 
der versche plant) en luchtdroog 0.112 KG. (U pCt. 
van idem) aan vezels. Het is niet veel, en komt 
niet al te best overeen met Michotte's cijfer, n.1. 
dat men uit versche planten 3—3i pCt. droog vezel
lint haalt, en ook met Grothe's berekening, dat de 

droge stengels tot 20 pCt. vezels kunnen leveren; 
misschien is echter de plant op eene andere stand
plaats vezelrijker. De heer Sellinger, vezeltechnoloog, 
heeft deze brandnetel-vezels verder verwerkt, doch 
de hoeveelheid (één ons) was te gering ora tot af
doend resultaat te komen. 

Gaarne wilden wij deze proeven voortzetten, niet 
omdat er kans is, de brandnetel weder tot eene 
practisch bruikbare vezelplant te verheffen, maar 
meer uit „aardigheid," en ook wel om het weten
schappelijk belang, o.a. om dan later' de eigen
schappen der zuivere brandnetel-cellulose in het 
laboratorium te kunnen vergelijken met die van 
rameh-cellulose. 

Ik doe nu een beroep op die lezers van I). L. N., 
welke daartoe de gelegenheid mochten hebben, om 
mij dit jaar voor die proefnemingen te willen helpen 
aan eene flinke hoeveelheid vaderlandsche brand
netelvezels. Daarvoor is dan noodig, dat men in 
den tijd, dat Urtica dioica op haar sterkst is (in 
Juli en Augustus, vóór het zaad gerijpt is), de 
planten uittrekt, laat verwelken (verwelkte netels 
branden niet meer) en dan uit de stengels de vezel
linten haalt, wat gemakkelijk genoeg gaat. Vreest 
men zich te branden, dan trekt men oude glacé-
handschoenen aan. Flink stevig van onder af aan
gevat, voelt men trouwens van 't branden niet veel, 
ook niet 's morgens en in de vroegte, als de dauw nog 
op het land ligt. Men laat de vezels in de zon 
drogen en bindt ze tot een bundel bijeen. Het zal 
nuttig zijn aan te teekenen, van hoeveel brandnetel
stengels de gewonnen vezels afkomstig zijn. Hoeveel
heden beneden ^ KG. vezel zijn voor ons doel de 
moeite van zenden nauwelijks waard; een postpakket 
van 25 cents (de vracht wordt gaarne vergoed!) laat 
de zending van 5 KG. toe, maar daarvoor zal men 
heel wat brandnetels te oogsten hebben. Niemand 
behoeft echter te vreezen, dat hij het gewas zal 
uitroeien, want eerstens is Urtica dioica braaf tal
rijk, en dan is het een overblijvende plant, die 
weer lustig opschiet als er nog een wortel in den 
grond is achtergebleven. Het is verbazend, zoo snel 
de brandnetel opslaat: in de Meimaand rijst hij van 
één voet tot drie voet; andere blijven laag, maar 
maken dan ook reusachtige bladschijven, tot 1.5 dM. 
breed en 2 dM. lang. 

Zonder te dien opzichte iets te kunnen beloven, 
wil ik wel zeggen van plan te zijn om, zoo mogelijk, 
aan ieder, die mij \ KG. brandnetelvezel schenkt, 
later een stukje echt vaderlandsch neteldoek te 
vereeren, en dito dito netelpapier. Beide zullen 
steeds zeldzame zaken blijven, en zeker waard als 
curiositeit bewaard te worden. (Wat men tegen
woordig in de winkels als ,/brandnetel-flanel" enz. 
verkoopt, is niets dan rameh, in Duitschland ge
sponnen en in Nederland geweven). 
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In aansluiting met het vorenstaande, wilde ik 
ook gaarne aan de lezers van D. L. N. vragen, in 
dit tijdschrift mede te deelen, of zij andere nuttige 
toepassingen van Urtica kennen. Als leiddraad 
moge hier voigen, wat dienaangaande reeds te mijner 
kennis gekomen is: 

1 als groente enz. 
Dit nuttig gebruik is algemeen bekend, maar 

velen hebben het alleen van hooren zeggen. Het 
jonge loof wordt gestoofd als spinazie, soms met 
suiker. Een twintig jaar geleden is een Nederlandsch 
minister (v. B. W.) voor de brandnetels als volks
groente in de bres gesprongen; ik geloof echter 
niet dat hier te lande Urtica-bladeren geregeld in de 
keuken verschijnen, misschien wel een enkele maal 
als aardigheid (en vroeger ook in tijden van hongers
nood). Hetzelfde geldt van de bereiding van groenten-
soep, of beter soepgroenten, uit brandnetels. In een 
beroemden Gelderschen kost („kruidmoes") worden 
ook netelbladen gekookt. Jong netelloof kan, met 
olie en azijn aangemaakt, ook rauw als sla gegeten 
worden (?) Taai vleesch wordt murw als men het 
met brandnetel water laat staan (en zijne werking?) 
Visch en kreeft blijft lang goed, tusschen brand-
netelbladen bewaard. Wij hebben hier in 't labora
torium versch brandnetelloof onderzocht, en vonden 
een stikstofgehalte van 0,80/o (meth. Kjeldahl), een 
vochtgehalte van 82o/o en een aschgehalte van 3,5o/o. 
Berekend raen het stikstofcijfer als ruw eiwit, dan 
komt men tot 5%' 

2. Als veevoer. 
In verschillende landen wordt of werd de brand

netel verscheidene malen per jaar afgemaaid om te 
dienen als voer voor de koeien. Men zegt of zeide, 
dat de hoedanigheid der melk van het daarmee 
gevoed vee beter is, en de hoeveelheid grooter. 
Zoo lang de brandnetelbladen nog versch zijn, dus 
nog steken, zijn de koeien en schapen er niet 
belust op, wel op het verdorde loof en ook als dat 
geheel gedroogd is. 

De netel, die nog gewapend op het veld staat, 
wordt door 't vee angstvallig gemeden; zelfs laten 
zij de op brandnetel gelijkende doove netel (Laraium), 
uit vrees geprikt te worden, onaangetast; daar 
begaat dus blijkbaar het vee eene plantkundige 
dwaling! 

Of hier te lande de brandnetel werkelijk op groote 
schaal voor veevoer dient, is mij nog niet bekend. 
Vaak 'zijn er wel netels mot het hooi gemengd, 
maar dat is dan meer toevallig. Ook voor varkens
voer worden de netels soms gekookt; dit gebruik 
schijnt zelfs nog al algemeen te zijn. 

3. Als vogelvoer. 
Op netelbladen, en ook op netelzaden is, zegt 

men, al 't pluimvee, en vooral gans en eend, verzot. 
Jonge kalkoenen leven bijna uitsluitend van netelloof. 

De bladen, gekookt en fijngehakt, heeten een goed 
bijmengsel van kippen- en eendenvoer, zij geven dan 
meer eieren, en worden vetter: wat wil men meer? 

Aan de jonge bladen van Urtica wordt voor 
pluimvee ook geneeskracht toegekend, nl. dat zij 
er toe bijdragen, dat de nekveeren gauw doorkomen. 
Het niet spoedig doorkomen dier veeren behoort 
bij hoenders tot de kinderziekten. Hierom wordt 
het geneesmiddel met hard gekookt ei en beschuit 
fijngehakt en jonge brandnetel-loten in de kuikenren 
gehangen. 

4. Als ligstroo. 
Overal, waar om boerderijen de groote Urtica in 

massa opslaat, wordt zij afgemaaid, om na gedroogd 
te zijn als ligstroo voor geiten en paarden te worden 
gebruikt, die dan voor tijdverdrijf bijna alle blad 
er af knabbelen. Ook dit gebruik is in sommige 
provincies algemeen. Maar een Zeeuwsch boertje, 
wien ik dezer dagen er naar vroeg, kende het toch 
niet: //Nut van de brandnetels — ? " Maar m'n goeie 
raensch, zeide hij, hoe kom je aan zoo'n malle 
vraag? Onderspitten en met kalk wegbranden, dat 
is 't eenige wat je met dat onkruid kan uitvoeren." 

5. Als inwendig geneesmiddel. 
Oudtijds was netelblad (folia urticae majoris) een 

geacht geneesmiddel; nu treft men het in onze 
apotheken in het geheel niet meer aan; alleen vond 
ik het in de Spaansche en de Portugeesche pharma-
copoea, die wellicht niet erg up to date zijn — of 
wel haar tijd vooruit. Een afkooksel gold lang voor 
werkzaam bij borstkwalen, bloedarmoede, enz.; het 
versch uitgeperste wrang-kruidachtig smakend sap 
was als middel tegen bloedingen in gebruik. 

Onmogelijk is het niet, dat er zekere geneeskracht 
in de bladen schuilt. In het sap zal men natuurlijk 
nog de brandstof (geen mierenzuur, doch een 
giftig eiwitachtig lichaam!) aantreffen, die het felle 
steken veroorzaakt. Ook bevatten zij eenig looizuur, 
een glucosied (?), en veel zouten. In klassieke 
geschriften, die 2000 en meer jaren oud zijn, vindt 
men al opsommingen der geneeskundige deugden 
van Urtica, maar 't zou interessant zijn te vernemen 
of 't landvolk er nu nog gebruik van maakt? 
Onlangs is Urtica in Duitschland weder als bloed
stelpend medicijn aangeraden. 

0. Als uitwendig geneesmiddel. 
Bij verlamming, ook bij jicht en rheumatiek, is 

wel de nrticatio toegepast, d. i. het lijdend lichaams
deel werd met een bundel versche brandnetels 
geslagen, om op die manier de huid sterk te 
prikkelen. Als volksgeneeswijze is dit nog ge
bruikelijk, en soms met zeer heilzaam gevolg. Een 
mijner kennissen. Prof. IL, vertelde mij, dat hij, 
met jicht geplaagd, bü die urticatie vaak heerlijk 
baat gevonden had, maar als hij ze toepaste, stuurde 
hij de kinders uit huis, omdat het zoo'n dwaas 
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gezicht zou zijn, als zij bij toeval te zien kregen, dat 
ma bezig was pa met brandnetels af torossen. Ook 
bij sommige huidziekten is de huidprikkeling door 
brandnetels aangeraden. Dat de „urticatio" ook wel 
eens als straf wordt toegepast, zij in 't voorbijgaan 
vermeld. Op Java straft de inlander soms ondeu
gende jongens er mede af, en dan zóo, dat de 
delinquent onmogelijk op alle plaatsen tegelijk, waar 
't hem jeukt, kan krabbelen. 

7. Als gift en tegengift. 
Urtica heette weleer het beste tegengift als men 

van scheerling (Conium) of van bilzenkruid (Hyos-
cyamus) gegeten had; op welk bestanddeel dit be
rustte, durf ik niet te zeggen, misschien op het 
looizuur. Wellicht bezit de giftige eiwitachtige stof 
(toxalbumine) der brandnetels nog in andere en 
veel ruimere mate een gif ten-on werkzaam-makend 
{immuniseerend) vermogen, maar daarover uit te 
weiden zou mij hier te ver voeren, ook is dat 
netelgift nog niet in zuiveren staat bereid en onder
zocht, wat trouwens zéér moeilijk zal zijn, veel 
moeilijker nog dan de studie van slangegift. Kon 
men deze toxalbumine uit de brandhaar-cellen van 
de netels afscheiden, dan zou deze stof ontzettend 
giftig blijken, evenals abrine en ricine bijv. Maar 
de hoeveelheid is uiterst gering en daarom is onze 
brandnetel slechts plaatselijk giftig te achten. In 
tropische landen zijn echter Urtica's, die werkelijk 
door haar sterk netelgift bij aanraking ook eene 
algemeene vergiftiging te weeg brengen, zoodat zelfs 
paarden er van sterven. Geheel onschadelijk is echter 
ook de inheerasche soort niet: visschen bedwelmen 
als men brandnetelloof in 't water werpt. 

8. Als wassching. 
Ik vernam, dat in sommige streken van ons land 

gewoonte is, zich 's morgens handen en voeten met 
een afkooksel van brandnetels te wasschen, hetgeen 
dan later zou vrijwaren tegen winterhanden en 
wintervoeten. Dat is al een oude remedie. Paarden 
wrijft men ook wel met brandnetels als zij ter 
markt gaan, om ze een glanzende huid te geven. 

9. Als beschermende plant. 
Oudtijds waren de netels beroemd als middel 

tegen „beheksing." Zoo'n dappere plant, die altijd 
gereed staat zich tegen raensch en dier te verde
digen, te vechten (vergelijk den Duitschen naam 
Hadernessel, d. i. vechtnetel), moest het ook wel 
tegen den Booze kunnen opnemen. Dodonaeus schreef 
in 1608: „Degene, die de netelen over hem draegt, 
die sal vrij zijn van alle geesten ende voorschijn-
selen, die de menschen pleghen te vervaeren, want 
sij benemen den mensche alle vreese." 

Brandnetelen op kerkhoven gegroeid, hadden de 
grootste tooverkrachten. Van dat volksbijgeloof zal 
in de steden wel niet veel overgebleven zijn, maar 
op de dorpen? Misschien zet men daarom nog wel 

de bijenkorven ter bescherming tusschen de brand
netels. Men zegt ook, dat dit geschiedt om kikkers 
en padden te verdrijven. 

10. Als opwekkend middel. 
Iemand, die suft, wordt eensklaps weer klaar van 

zinnen als hij met een brandnetel in aanraking 
komt (vandaar de Duitsche naam Heiternessel). Op 
het platte land (zoo is mij verteld) plegen de boertjes 
wel iemand, die een flauwte heeft, of zwaar be
schonken is, weder bij te brengen door hem brand
netels onder den neus te duwen; misschien wel 
doeltreffend, maar toch in ieder geval niet erg 
vriendelijk. Met dit gebruik komt in de folklore 
eene andere toepassing eenigszins overeen: Een 
overoude proef n.1. is het, een doodgewaande met 
brandnetels te slaan: is nog niet al het leven gevloden, 
dan zal op de huid roodheid zichtbaar worden. 

11. Als olieplant. 
Uit brandnetelzaad laat zich — al volgens Plinius 

— vette olie persen. Of deze oude schrijver onze 
Urtica dioica of eene andere soort bedoelt, is niet 
duidelijk. Het is een van de zaken, die men in een 
laboratorium gemakkelijk kan nagaan, en ik zou dat 
ook wel gaarne willen doen, maar vóór September 
zal er wel geen kans zijn, rijp brandnetelzaad te 
kunnen inzamelen. 

12. Als verfstof. 
In de wortels van Urtica moet een gele kleurstot 

schuilen, want in verschillende boeken leest men, 
dat het Fransche landvolk die wortels wel gebruikt, 
samen met aluin en zout, om Paasch-eieren fraai 
geel te kleuren. Vooral de dunne wortelvezels zijn 
sterk geel, maar groot is 't gehalte verfstof toch 
niet. Met de bladen kan raen groen verven, omdat 
zij zoo veel bladgroen (chlorophyl) bevatten. 

Wij zullen het bij dit dozijn nuttige toepassingen 
der brandnetels, buiten het gebruik als vezelplant, 
laten. Het zou zéér aardig zijn, als door tusschen-
komst van D. L. N. nog ander gebruik viel te 
leeren en ook, als sommige lezers uit hunne om
geving iets wisten te vertellen ter bevestiging en 
toelichting van het hierboven aangegevene. De 
redactie wil in de „Correspondentie" zeker wel een 
plaatsje aan de antwoorden inruimen. Dan komen 
wij tot de ware kennis van het werkelijk gebruik 
hier te lande. Misschien heeft een der lezers dan 
ook wel iets te vertellen van de brandnetel in de 
volkstaal: folklore, raadsels, spreekwijzen enz. op 
Urtica betrekking hebbend. Dat het de eenige plant 
is, die men op het gevoel kan herkennen en die 
zelfs een stekeblinde niet kan ontgaan, vernamen 
wij reeds, en ook 't aardig kinderraadseltje: Wat 
brandt dag en nacht, en brandt toch nooit op, zal 
velen wel bekend zijn. 

Haarlem, Juni 1903. M. GRESHOFF. 


