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campestris in de uiterste gevallen driehoekig en gesteeld en bij sabulosa trapezium
vormig is. 

Zoowel het laatste kenmerk, als het verschil in grootte der beide soorten vertoont 
geleidelijke overgangen. 

Wanneer men echter op het gedrag en de levenswijze let, zijn deze twee soorten 
veel scherper gescheiden. 

A. sabulosa n.1. leeft niet in kolonie's, voert zijn larven niet bij, heeft maar één nest 
tegelijk. (Ook dit werd door ons nog aan een gemerkte A. sabulosa getoetst.) Hij 
draagt de rups met de kaken en voorpooten en pakt ook het wijfje bij de copulatie 
op dezelfde wijze beet, terwijl A. campestris in beide gevallen slechts de kaken gebruikt. 

Terwijl Ammophila sabulosa meestal hoogstens drie groote rupsen brengt, pro
viandeert A. campestris met gemiddeld acht kleinere. 

De prestatie, die Ammophila campestris levert, door meerdere nesten tegelijk te 
verzorgen en hun ligging te onthouden, is uniek voor graafwespen. Daarom werd 
dit dier óók gekozen, voor het doen van oriëntatieproeven, waarover later mede-
deelingen zullen volgen. G P. BAERENDS. 
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URTICA IN DE VOLKSGENEESKUNST, 

In de eerste beide artikelen, die we aan de Urtica-soorten gewijd hebben, is ons gebleken, dat 
ze aangewend werden tegen borst- en longziekten, rheumatische aandoeningen, jicht, 
steenpuisten en allerlei andere gezwellen. In de loop der tijden zijn ze echter ook nog tegen 

tal van andere kwalen gebruikt, en dat behoeft ons niet te verwonderen, als we in 't oog houden, 
dat de netel tot de magische planten behoord heeft. Dit blijkt, behalve uit hetgeen we daarover 
al hebben opgemerkt, ook uit een zinsnede in de Physica van de hl. Hildegarde, waar ze zegt, 
dat iemand, die vergeetachtig is, voor 't naar bed gaan borst en slapen moet inwrijven met een 
zalf, die uit brandnetelsap en boomolie bereid is (Pharm. Post 1896, c. 100). C. Bakker (Volks-
geneesk. in Waterland, blz. 184) vertelt, dat in Noord-Holland ook nu nog als prophylacticum 
tegen hoofdpijn wordt aanbevolen, te slapen op een kussen, dat opgevuld is met brandnetels. 
Ook dit zal een herinnering zijn aan de veronderstelde magische kracht der plant1) . Zelfs wat 
A. P. Dinand zegt (Nederl. bewerk, blz. 75): „Bij rheumatiek slaat men de pijnlijke plaats 
zoo lang met de versche plant, tot de huid rood is", maakt sterk de indruk van een reminiscentie 
in deze richting. 

1) Een herinnering aan deze z.g.n. magische kracht vinden we ook nog bij Car. Battus, 
Secreet-Boeck (1650), blz. 21 : „Voor die haer vreesen van eenige Spokerije. Laetse in de handt 
draghen groene Netelen, ende Pentaphyllon ( = Potentilla reptans) ende sy sullen daer door 
bevrijdt wesen." 
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IV, 92) noemt de Aka-
een laxerend en urine-

Dat de plant ook nu nog een belangrijke plaats in de volksgeneeskunst inneemt, vindt echter 
mede zijn oorzaak hierin, dat ze door de Griekse en Romeinse medici als een laxerend, diuretisch 
en reinigend middel beschouwd werd. 

Celsus (bk. I I , kap. 29) houdt ze voor „een spijs, die de lichaamsopening bevordert" m.a.w. 
hij beschouwt ze als een laxans. 

Dioskorides (bk. 
lyphe ( = Urtica) 
drijvend middel. 

Bij Plinius (Lib. XXII , 15) lezen we: 
„Potus urinam ciet". Ook hij kent er dus 
diuretische kracht aan toe. En Paulos van 
Aegina (bk. VII , cap. 3) spreekt van de rei
nigende kracht van Akalyphe. 

Als weerklank van een en ander vinden 
we nog bij S. Blankaart in zijn Herbarius 
(1698), blz. 620: „Het kruid, wortelen en 
zaad, segt men pis-drijvende te wesen"; en 
nog heden ten dage wordt in sommige streken 
van Friesland (o.a. Stiens) de Urtica, in melk 
gekookt, aangewend bij pijnlijke urinelozing 
(Dr. M. A. van Andel t.a.p. blz. 281). 

Waar nu de klassieke medici in verband 
met hun humoraal-pathologie grote waarde 
hechtten aan laxerend en diuretisch werkende 
middelen, ligt 't voor de hand, dat de Urtica 
in de oudheid tegen een reeks van kwalen 
en aandoeningen aanbevolen werd en dat dit 
ook door de latere medici, en bijgevolg ook 
in de volksgeneeskunde, werd nagevolgd. 

a. Zo beveelt Celsus bij bepaalde koorts
toestanden het eten van „kleine hoeveelheden 
dunne, eenvoudige, zachte en warme spijzen" 
aan, in 't bijzonder „groenten als Zuring, 
Netels, Malva enz." (Bk. I I I , c. 6). 

In overeenstemming hiermee geeft 't meer
genoemde Gothaer Mittelniederd. Arznei-
buch (Sv. Norrbom, blz. 139) 't volgende 
recept tegen de „tercianen" ( = derdedaagse 
koorts): „Nym hedernettelen, schellewort, 
maensaet vnde solt ( = zout), stot dyt wol 
tosamende (•• tezamen) vnde make dar eyn 
piaster van vppe de pulse der arme". Vol
gens Dr. W. Demitsch geldt in een deel 
van Rusland onder 't volk de Urtica nog 
steeds als „ein gutes antifebriles Mittel" 

(Russ. Volksheilmittel aus dem Pflanzenreiche, blz. 86). 
b. Dioskorides beveelt de stukgewreven bladeren met 't sap aan tegen neusbloeding en 

Plinius (Lib. XXII , 15) schrijft: „Expressus illitusque fronti, sanguinem naricum sistit" (d.i. 
uitgedrukt en op 't voorhoofd gestreken, stelpt het de neusbloeding); en verder: „Semen pro-
fluvia narium sistit impositum" d.i. het zaad, in de neus gestoken, stelpt het bloeden daarvan. 

De „Roomsche Netel'\bij Dodonaeus enLobelius. 
Dodonaeus zegt er van: „Sy komen voort van 
saet dat uyt andere landen ghesonden is in de 
hoven van de Cruydtbeminners". (blz. 224). 
('t Is waarschijnlijk Urtica pilulifera, de Urtica 

silvestris bij Dioskorides). 
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In dezelfde zin spreekt Konr. von Megenberg, Das Puch der Natur (F. Pfeiffer, blz. 423) 
van onze plant: „Diu pleter ( = = bladeren) gestózen helfent für daz pluotvliezen auz der nazen"; 
en bij Joh. Beverwijck vinden we in de Lof der Heel-konste (1651), blz. 35a: „Netel-bladeren 
gestooten, en op de wonde geleyt, doen het bloeden ophouden; het welck de wortel oock uyt-
voert in 't bloeden van de Neus, daer ingesteken zijnde" 1). 

Dat men, in navolging van Dioskorides, ook bij wonden in 't algemeen de netel aanwendde, 
blijkt reeds uit de laatste aanhaling uit Joh. van Beverwijck. In de Middelnderl. receptenver
zameling, uitgegeven door Dr. W. de Vreese, blz. 94 vinden we dan ook: „Hedernetelen heelt 
wonden". Voor 't Russische platteland geeft Dr. W. Demitsch hetzelfde op (t.a.p. blz. 86). 
Door de Czechen in Bohemen wordt 't brandnetelsap zelfs ingenomen bij maag- en longbloeding. 
In Wurtemberg gebruikt men 't zaad van Urtica urens tegen dysenterie. (Dr. O. von Hovorka 
u. Dr. A. Kronfeld t.a.p., I I , 31 en 132). 

c. Vooral tegen de beet van een dolle hond was de Urtica een zeer gewaardeerd medicament. 
Reeds Plinius zei in zijn Hist, naturalis, XXII , 15: „Eadem canis morsibus addito sale medetur"; 
en Dioskorides schrijft, bk. IV, cap. 92: „De bladeren van beide (soorten van Urtica) met zout 
als kataplasma genezen hondebeten". Konr. von Megenberg volgt hen trouw en zegt: „ I r sam 
(d.i. het zaad der plant) und ir asch, der ain pflaster dar auz macht, daz hilft für daz veich 
< = aambeien) und für die geswern, die von hundspizzen koment, und allermaist mit salz". 
In gelijke geest spreken Leon. Fuchs (t.a.p. cap. 37), Cast. Durante (t.a.p. pag. 1065), Joost 
van Ravelingen (Dodonaeus, 1644, blz. 225) en tal van andere genees- en kruidkundigen. Nog 
heden ten dage wordt hetzelfde middel „gestooten brandnetels in witten wijn", in Zeeland ge
bruikt (Van Andel t.a.p. blz. 405). 

d. I n zijn 2de boek, cap. 92, schrijft Dioskorides, dat het uitwendig gebruik van Urtica-
hladeren met waszalf gunstig werkt tegen aandoeningen van de milt. En nog in de 17de eeuw 
vinden we bij Joh. van Beverwijck in de Schat der Ongesontheyt (1651), blz. 65e de uitspraak: 
„Broe-Netelen met Olye, ende Was tot een Salve gemenght, genesen de harde Milt". 

Overigens is 't wel merkwaardig, dat de volksgeneeskunst, ook die van voorheen, weinig 
aandacht schenkt aan miltziekten. 

e. Volgens de oude medici als Hippocrates, Galenus en Celsus waren lever- en miltziekten 
de hoofdoorzaken van hydrops ( = waterzucht). Celsus b.v. zegt ( I I I , 21): „Deze ziekte gaat 
niet enkel en alleen uit van een leverlijden, maar ze kan ook ontstaan bij miltziekte". 

Daar de klassieken tot genezing van de hydrops veel waarde hechtten aan urine- en zweet-
drijvende middelen, is 't niet te verwonderen, dat zij de netel, die ze voor een krachtig diureticum 
hielden, tegen genoemde kwaal voorschreven. Bij een bepaalde vorm van hydrops ried Hippo
crates 2) dan ook reeds het gebruik van netelzaad aan. In Noord-Holland schijnt men onder 
't volk de Urtica nog in die zin te gebruiken (vgl. C. Bakker t.a.p. blz. 345). In Rusland is dit 
volgens Dr. W. Demitsch (t.a.p. blz. 85) ook 't geval; hij schrijft: „Ein Pulver von dem Samen 
und Wurzeln der Urt. dioica ist ein antihydropisches Volksmittel". Ook in de tegenwoordige 
homoeopathic wendt men Urtica urens tegen waterzucht aan en A. P. Dinand (Kruidenboek, 
1934) zegt: „De thee van wortels (nl. van Urt. dioica) werkt krachtiger, vooral aan te bevelen 
bij beginnende waterzucht". 

f. Ook als diaphoreticum ( = zweetdrijvend middel) is de netel al eeuwen in gebruik geweest. 
Plinius schrijft er reeds van: „Cum oleo sudorem, coctam cum conchyliis ciere alvum". 

In een zeldzaam boekje van Dr. Schrick, Margarita medicine (in 1517 te Weenen gedrukt), 
treffen we op blad XXVII6 hetzelfde voorschrift aan: „Wer nit schwitzen kan: Item welcher 
mensch nit schwitzen kan, der sied ( = koke) eyter nessel mit baumöll, vnd bestreich damit 

1) De wijse Jaer-Beschrijver, I I I , 45 geeft als middel „om het overvloedigh Bloeden uyt de 
Neuse te stelpen" op: „camfer vermenght met Broenetelzaed". 

2) Naar de Franse uitgave van E. Littré, Oeuvres completes d'Hippocrate (1839), dl. VII I , 
245. 
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die haut, er wirt schwitzen on zweyffel". Ook bij P. van Aengelen, Herbarius (1663), blz. 228 
vinden we dit: „Netelen in Boom-olie gesoden, en op de huyt ghestreecken doet zweeten". 

g. Dat de klassieken ook by Icterus (= geelzucht) gaarne diuretische middelen voorschreven 
blijkt o.a. bij Celsus (bk. I I I , c. 24), waar hij zegt: „Enige artsen beweren, door urinedrijvende 
middelen en een verdunnend dieet dezelfde werkingen (nl. afvoerende) tevoorschijn te kunnen 
roepen". Hieruit is weer te verklaren, waarom we telkens ook de Urtica tegen deze ziekte aan
bevolen vinden. In 't laatst van de 17de eeuw schrijft S. Blankaart nog in zijn Nederl. Herbarius 
(blz. 620) van de netels: „Het kruid, wortelen en zaad, zegt men pisdrijvende te wezen en voor
namelijk werd het gepresen tegens de geelsugt". In Rusland wordt de plant ook nu nog voor 
't zelfde doel aangewend (Dr. W. Demitsch t.a.p. blz. 85). Bij A. P. Dinand (Kruidenboek, 
blz. 75) wordt ze tegen dezelfde kwaal genoemd. 

h. Het is weer bij Plinius (Lib. XXII , 15), dat we het zaad van de Urtica aanbevolen vinden 
als medicament bij maagbezwaren: „Potum in sapa resistit stomachi inflationibus" ( = Gedron
ken in most gaat het de winden in de maag tegen). Voorts vindt hij ingelegde en gekookte brand
netels zeer geschikt voor 't zelfde doel. De hl. Hildegarde, die de netel niet bijzonder waardeert 
als geneesmiddel voor den mens, raadt ze wel aan tegen maagpijnen bij paarden (Bew. van Dr. J. 
Berendes, Pharm. Post, 1896, cap. 100). In 't Bremer Mittelniederd. Arzneibuch des Arn. 
Doneldey (Ed. E. Windier, blz. 2) wordt 't uitgeperste sap als een goed maagmiddel ook voor 
den mens geroemd; daar lezen we: „Weme de maghe we dut. Nym hadernetelen unde stampe se 
unde nym denne dat sop unde sede dat myt honighe unde myt wyne edder ( = of) myt alden 
bere ( = oud bier) unde drinke dat, dat suvert den mag hen unde helet wol de derme". Op een 
volgende pagina wordt dit recept bijna letterlijk herhaald. 

Bij Joh. van Beverwyck, Schat der Ongesontheyt (1651) l) blijkt, dat de plant in de 17de eeuw 
haar goede naam als dienstig tegen maagbezwaren nog niet verloren had; en dat ze die nu 
weer terugkrijgt, zien we bij Dinand (t.a.p. blz. 75), die schrijft, dat de „thee van bladeren 
(20-25 gr. op Vz L. water) de maag reinigt". 

i. Plinius zegt ook in 't bovenaangehaalde boek XXII van de plant, dat ze „calculos rumpit" 
(d.i. de steen breekt). Ook deze gedachte vinden we terug in de Middeleeuwen; Arnold. Doneldey 
toch beweert: „Welckes menschen nette ( = urine) slimich is, de (== die) hat den grawen sten. 
Wultu eme (=hem) helpen, so nym petersiliensat unde leverstockessad ( ^ zaad van Levisticum 
off.), merksad ( = zaad van Siiun latifol.), netelensad enz." In de 16de eeuw zet zich deze traditie 
voort: Cast. Durante geeft in zijn Hortulus sanitatis (Bew. van Petr. Uffenbach. 1609),blz. 1065: 
„Das ausz den Blumen und Blattern destillierte Wasser getruncken schafft das Krimmen (d.i. 
een ingewandsaandoening) zusampt dem Stein der Niern und Blasen ab". Dat ook in later tijd, 
met name in de 17de eeuw, dit gebruik nog lang niet vergeten was, bewijzen de volgende voor
schriften: Petr. Nijlandt (t.a.p. blz. 79) raadt tegen 't graveel aan: „Bereydt een afziedtsel van 
de Netelenbladeren, ende drinckt'er van"; en Joh. v. Beverwyck, Schat der Ongesontheyt (1651) 
I, blz. 69: „Netelen zijn mede scherp, en dun van Deelen, so sterck afvegende, datse den Buyck 
weeck maken, de verstoptheyt der Nieren ontdoen, ende de Steenen breken"; en in zijn „Steen-
stuck" blz. 25 heet ' t : „Onder de Moeskruiden zijn hiertoe (n.1. om te verlossen van 't Graveel) 
bequaem Maluwe, Beet, Peterselye, Kervel, de uytspruytsels van Netelen, Pimpernel enz." "). 

Volgens W. Demitsch (t.a.p. blz. 85) wordt in een groot deel van Rusland nog steeds een af
kooksel van brandnetels tegen niersteen aangewend. 

j . Celsus (bk. IV, c. 24) beveelt het Urtica-zaad aan tegen wormen. We lezen daar: „Zijn 
de wormen rond (spoelwormen), zoals ze gewoonlijk bij kinderen zijn, dan kan men het fijn-

1) Hij zegt daar, I, 36: „Netelen zijn wat scherper en werpen niet alleen de slijmerige voch
tigheid uyt de Maegh, maer treckense ook uyt de omliggende deelen, en doen, sonder verhitten 
ofte bijten, lichtelijck braken". 

2) In de Wijse Jaer-Beschrijver, I I I , 64 heet ' t : „Tegen den steen der Nieren, sal men dickwils 
drincken . . . . gedistilleert water van Radijs en Netelen met wat suycker". S. 
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gewreven zaad van de Nete/toedienen". De hi. Hildegarde kent dit middel ook; haar voorschrift 
luidt: „Wanneer door de schadelijke en giftige sappen, die zich in 't menselijk lichaam bevinden, 
wormen ontstaan, dan neme men het sap der Brandnetel en van de Koningskaars (Verbascum 
Thapsus) in gelijke delen". 

In Rusland vormen wortels en zaad van de beide Urtica-soorten nog een volksgeneesmiddel 
tegen genoemde wormen. (Dr. W. Demitsch t.a.p. blz. 85). 

k. Zeer algemeen verbreid is de aanwending van de brandnetels als middel tegen huid- en 
haarziekten van het hoofd, en geen wonder, want ook deze gebreken ontstonden naar de voor
stelling der oude medici door een overmaat van phlegma. Hippocrates ried de Urtica dan ook 
aan ter bevordering van de haargroei (VIII, 371). 't Is dus te verwachten, dat de middeleeuwse 
artsenijboeken in dezelfde richting zullen wijzen. Dat dit ook werkelijk het geval is, zie;: we 
bij Arn. Doneldey, Mittelniederd. Arzneibuch, nr. 8: „Jeghen de schilveren oppe deme hovede. 
Du scalt ( = zult) nemen netelensamen unde scalt de ( = die) stoten unde leghen an etik ( = in 
azijn) ene nacht ofte enen dach unde scalt din hovet darmede dwan ( = wassen) unde dama so 
dwa ( = was) din hovet myt watere, so gaet de scilveren af". 

In Dodonaeus' Cruijdt-Boeck (Ed. 1644) zegt Joost van Ravelingen op blz. 225: „Als men de 
handen wast met het water, daer de wortelen van Netelen in ghesoden zijn, worden sy heel wit; 
maer om te beletten dat daer gheen hayr aen en wast, moetmen die, nae dat sy daer mee ghe-
wasschen zijn, met Mussendreck wel bestrijcken ende overwrijven ende met lauw water af-
wasschen". 

Ter bevordering van de haargroei wordt de netel ook nu nog veel gebruikt. J. Holuby (Origi-
nalbeitr. zur slowakischen Volksmedizin) deelt mede: „Mit einem Absud des Krautes waschen 
sich Madchen die Haare, damit diese gut wachsen". 

Voor ons land kunnen we op een dergelijk gebruik nog wijzen in Waterland (Bakker t.a.p. 424) 
en in de Drentse veenkoloniën (Van Andel t.a.p. 333). 

Dat men de netel aanwendde ter bevordering van de haargroei en ter bestrijding van haar
ziekten, kunnen we in de eerste plaats toeschrijven aan invloed van de klassieken, met name van 
Hippocrates; maar in de tweede plaats zal deze aanwending, vooral na de middeleeuwen, een 
sterke uitbreiding gekregen hebben als gevolg van de signaturenleer of leer der tekenen. Deze 
signaturenleer, die sterk gepropageerd is door Theophrastus Bombastus von Hohenheim, meer 
bekend onder zijn wetenschapsnaam, Paracelsus (1493-1541), is door den Engelsman Coles 
in zijn Art of Simpling (1656) heel aardig aldus omschreven: „Though sin and Satan have 
plunged mankind into an ocean of infirmities, yet the mercy of God, which is over all His 
workes, maketh grasse to growe upon the mountains, and herbs for the use of men, and hath 
not only stamped upon them a distinct forme, but also given them particular signatures, whereby 
a man may read even in legible characters the use of them!" 

Volgens deze signaturenleer wijst het gele melksap van de Chelidonium majus op de geschikt
heid van deze plant als remedie tegen geelzucht. De zwarte, op een oogappel gelijkende, bloem-
kroonvlek van de Euphrasia nemorosa bewijst haar geneeskracht tegen oogziekten. Het donker
rode sap uit de gekneusde zaaddoos van Hypericum perforatum geeft door die kleur te kennen, 
dat het een medicament is tegen wonden. De knalletjes van Ficaria verna zeggen door hun vorm, 
dat ze geneeskracht bezitten tegen haemorrhoïden. 

Welnu, zo beschouwden de aanhangers dezer leer de sterke beharing van een plant als de 
Urtica als een duidelijke aanwijzing, dat haar gebruik de haargroei zou bevorderen. 

In dit ons slotartikel over de brandnetels hebben we slechts hier en daar een greep kunnen 
doen uit de overvloedige stof, die ons ten dienste staat, maar hetgeen we medegedeeld hebben 
uit de literatuur over ons onderwerp en uit ervaringsmateriaal, zal, naar we hopen, voldoende 
geweest zijn om te doen zien, welk een grote en belangrijke plaats onze plant steeds in de volks
geneeskunde gehad heeft. 

Groningen. CHR. STAPELKAMP. 


