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Medicinale Kruidentuin

De
Artsenijhof
I N HET BEATRIXPARK
De Artsenijhof in het Beatrixpark is een medicinale kruidentuin en een overblijfsel van de
Floriade in 1972. In 2000 heeft de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark, opgericht in 1981, het
onderhoud van de Hof grotendeels op zich genomen. Sindsdien werkt er tweemaal per week een
grote groep vrijwilligers. Er staan meer dan 200 medicinale planten.
Dit boekje is een verzameling van de artikelen die José Deckers, vrijwilliger van het eerste uur,
door de jaren heen schreef voor de Nieuwsbrief van de Vereniging. Ze is ook jarenlang redactielid
voor die Nieuwsbrief geweest en heeft meegewerkt aan het maken van Het Groene Boekje (2012),
een overzicht van alle planten in de Hof en de medicinale werking.
Amsterdam, 2018
Voor meer informatie : www.vriendenbeatrixpark.nl | e-mail: mail@vriendenbeatrixpark.nl
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Helleborus argutifolius /
niger / foetidus

Helleborussoorten
I N DE ARTSENIJHOF
Naast de rubriek “Uit de Artsenijhof” leek het ons een goed idee om in de nieuwsbrief steeds één of
meerdere planten uit de kruidentuin te bespreken. We beginnen met de Helleborus-soorten omdat
deze als enige in de winter bloeien. In het noordelijke deel staat nieskruid (Helleborus argutifolius,
vroeger H. corsicus). In het zuidelijke deel staan gewone kerstroos (Helleborus niger) en stinkend
nieskruid (Helleborus foetidus).
De Helleborus behoort tot de ranonkelfamilie (Ranunculaceae). Nieskruid (H. argutifolius) bloeit van
februari tot mei in grote bloemtrossen aan lange bijna houtige stengels. De bloemen zijn appelgroen.
De kerstroos (H. niger) is geen roos en wordt vaak verward met de kerstster. Hoewel de naam
suggereert dat de plant rond de kerst bloeit, begint de bloei pas vanaf januari/februari. De kelkbladen
van de bloemen zijn wit of rozerood. De bloeiperiode van stinkend nieskruid (H. foetidus) verloopt
van januari tot mei. De plant heeft hangende groene bloemen met een roodbruin randje; de bloemen
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groeien trosvormig.
Vroeger werden deze planten gekweekt voor medicinaal gebruik. Men oogstte de wortels, die werden
gedroogd en verpulverd. Bij het opgraven van de wortels van stinkend nieskruid komt een vieze geur
vrij. Vandaar de naam. De planten bevatten glucosiden en werden wel tegen hartaandoeningen
gebruikt. Glucosiden zijn ook de werkzame stoffen in vingerhoedskruid. Alle onderdelen van de
Helleborus zijn echter zeer giftig en het gebruik is dan ook zeker af te raden.
Tegenwoordig worden deze planten enkel geteeld als sierplant. Over de kerstroos bestaat een mooie
sage die de naam verklaart. In de kerstnacht toen Christus werd geboren en alle planten maar even
bloeiden om daarna te verdwijnen, bloeide de kerstroos onverdroten door te midden van sneeuw
en ijs. Sindsdien bloeit hij ieder jaar met Kerstmis (volgens de sage dan) en kondigt met haar witte
bloemen de geboorte van Christus aan.
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Helianthus tuberosus

De
aardpeer
I N DE ARTSENIJHOF
Als afsluiting van het wiedseizoen worden de vrijwilligers elk jaar getrakteerd op een overheerlijke
soep van de knollen van de aardpeer (waaraan nog een aantal ingrediënten is toegevoegd) afkomstig
uit eigen oogst uit de Artsenijhof.
Deze plant werd rond 1600 uit Noord-Amerika in Europa ingevoerd. Aanvankelijk werd hij nog
vrij veel gekweekt maar later is de plant door de aardappel verdrongen. De aardpeer (Helianthus
tuberosus) behoort tot de familie Asteraceae (Composietenfamilie). Deze “vergeten” groente wordt in
Frankrijk “topinambour” genoemd, terwijl hij in Engeland met de fraaie naam “Jerusalem artichoke”
wordt aangeduid. De smaak van de knol is lichtzoet en heeft inderdaad iets weg van een artisjok. De
knollen kunnen gekookt, gebakken of gestoofd worden.
Aardpeer heeft gele bloemhoofdjes en kan wel ruim twee meter hoog worden. De soort is nauw
verwant met de zonnebloem en kan daarmee gekruist worden. Ondergronds ontwikkelt zich
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een vertakt net van wortelstokken en uitlopers die ten dele verdikken tot stengelknollen. De
knollen bevatten veel eiwit en 16% koolhydraten waarvan ongeveer de helft inuline. Het geringe
glucosegehalte maakt de plant interessant voor diabetici. Daarnaast bevatten de knollen ook biotin
(een vitamine) en calcium, ijzer en natrium. Aardpeer heeft daardoor een gunstig effect bij reuma,
jicht of verstopping. Hierdoor past deze groente in de Artsenijhof.
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Angelica archangelica

Grote
engelwortel
I N DE ARTSENIJHOF
De grote engelwortel behoort tot de schermbloemfamilie (Umbelliferae). Deze plant groeit in de
gematigde en subpolaire gebieden van het Noordelijk halfrond. In Oude Noorse en IJslandse
bronnen zijn verwijzingen naar Angelica-soorten te vinden o.a. als middel tegen scheurbuik. We
weten nu dat deze planten Vitamine C bevatten.
In 1934 werd de grote engelwortel voor het eerst in Nederland aangetroffen; sindsdien heeft de plant
zich verder verspreid. In het middendeel van de Artsenijhof staat een aantal van deze planten.
De grote engelwortel kan wel twee meter hoog worden. Hij heeft vrij dikke wortels waaruit zich
stevige holle stengels ontwikkelen. De stengels lopen uit in grote schermen. De bloemen hebben een
gelige, soms groenige kroon. De bloeitijd is juli – september.
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De werkzame stoffen bestaan uit vluchtige oliën en bitterstoffen die vooral in de wortelknollen zitten.
Deze worden gedroogd en tot medicijnen verwerkt. De grote engelwortel werkt desinfecterend,
urinedrijvend en eetlustbevorderend. Daarnaast hebben reuma- en jichtlijders baat bij zalven en
baden met daarin engelwortel opgelost.
Ook worden zaden en wortels wel verwerkt tot smaakstoffen in likeuren.
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Artemisia absinthium

De
absint-alsem
I N DE ARTSENIJHOF
Absinth-alsem (Artemisia absinthium) – een soort van de compositienfamilie - is een halfstruik die
50 – 100 cm hoog wordt. De plant heeft grijs behaarde stengels die aan de bovenkant sterk vertakt
zijn en aan de onder kant meestal verhout. De bladeren zijn viltig behaard en meervoudig geveerd;
ze hebben smalle, spitse deelblaadjes. De bloemen (buisbloemen) staan met honderden hoofdjes
in een pluimvormige bloeiwijze bijeen. De bloeitijd is van juli tot september. Absinth-alsem is een
vaste plant die van nature voorkomt in de gematigde streken van Europa, Azië en Noord-Afrika. In
Nederland is de plant zeldzaam en hij staat dan ook op de Rode lijst.
Het is een bitter smakend kruid dat als sinds oude tijden als eetlustopwekkend middel bekend is.
Zo weten we bijvoorbeeld uit een geschrift van abt Walafried Strabo van het klooster Reichenau
(Bodenmeer, Duitsland) met de zeer bekende kruidentuin uit de 9e eeuw dat hier onder meer
Absinth-alsem werd geteeld.
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Het bittere aftreksel van de bloemknoppen vormt een belangrijk bestanddeel van de dranken
vermout en absintlikeur. In de negentiende eeuw werd veel absint gebruikt en dit leidde tot
dronkenschap en verslaving. Er trad spierverkramping op en uiteindelijk werd het zenuwgestel
aangetast. In verschillende landen, ook in Nederland, werd een absintwet ingevoerd om de bereiding
en handel te verbieden. Deze wet is in sommige landen later weer afgeschaft.
Spuiten met een plantenaftreksel helpt tegen aardvlo, bladluis en slakken. De bladeren kan men over
de huid wrijven wat heel effectief is tegen insecten.
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Decaisnea fargesii

De
augurkenstruik
I N DE ARTSENIJHOF
De struik komt van oorsprong uit het westen van China, de Himalaya, Nepal tot in Myanmar. Hij is
voor het eerst in 1895 door de botanicus Joseph Decaisne in Europa ingevoerd. De struik is naar hem
genoemd. Joseph Decaisne werd in België geboren maar heeft zijn hele leven in Frankrijk gewoond.
Hij was werkzaam bij de Jardin des Plantes in Parijs. De plant is verspreid over Europa en nu staan er
twee stuks in de Artsenijhof. Er staan twee augurkenstruiken (Decaisnea fargesii) in het zuiddeel van
de tuin.
De augurkenstruik groeit met sterk opgaande, dikke takken. Daaraan zitten de tot een meter lange
stengels met bladen. Oude takken hebben een paarse kleur met in de langsrichting een grijze zweem
over de bast. De stengels, waaraan de bladen zitten, zijn dieppaars (auberginekleurig). De bladen
hebben de kenmerkende metallic blauwgroene kleur en zijn aan de onderzijde zelfs meer blauw
dan groen. De struik bloeit in april – mei met opvallende klokvormige bloemen in lange pluimen. De
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individuele bloemen zijn matgeel. Een augurkenstruik bloeit heel rijk met sierlijke bloemen, die zeker
twee centimeter lang zijn.
Na de bloei vormen zich ongeveer 10 centimeter lange, augurkvormige vruchten. Ook deze
hebben een metallic blauwgrijze kleur. In de herfst verliest de augurkenstruik zijn blad. Dan zijn de
aanliggende, donker paarszwarte knoppen langs de stengel goed zichtbaar. De knoppen zijn aan de
buitenkant bol, hebben een scherpe spitse beëindiging en liggen plat tegen de stengel aan.
De zaden in de vruchten zijn eetbaar. Pel de schil af en je ziet dan een rij zaden over de hele lengte
van de vrucht. Deze smaken weliswaar zoet, maar zijn toch tamelijk smakeloos.
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Ulex europaeus

De
gaspeldoorn
I N DE ARTSENIJHOF
Bezoekers van de Artsenijhof treffen direct rechts bij de ingang aan de noordkant enige grote
struiken aan. Hier staat de gaspeldoorn, Ulex europaeus, behorend tot de vlinderbloemenfamilie.
Deze struik kan wel 2 meter hoog worden en heeft donkergroene, gedoornde takken. De bladeren
zijn gereduceerd tot groene, naaldvormige doorns van 1,5 – 2,5 cm lang. De gele, alleenstaande
bloemen groeien in de oksels van de bladdoorns aan korte twijgen. In de literatuur wordt als
bloeitijd genoemd april – juni en ook nog de winter. In de Artsenijhof bloeit hij echter veel langer.
De gaspeldoorn staat daar dan ook op een zeer zonnige plaats. Hij groeit het beste op
voedselarme grond. De struik is enige jaren geleden in de kruidentuin aangeplant. Daarvoor
groeide er zelfs nauwelijks onkruid op deze plek. Jongens (?) op hun fietsen reden er graag
doorheen en vervolgens door de buxushaagjes rondom de plantenvakken. Dat komt nu niet meer
voor. De plant prikt heel erg bij aanraking.
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De gaspeldoorn is groenblijvend maar niet helemaal winterhard. Tijdens een strenge winter tegenwoordig een zeldzaam verschijnsel – kunnen de bovengrondse delen van de struik bevriezen;
in het voorjaar loopt de struik vanaf de voet weer uit.
In oorsprong is deze struik een zogeheten ‘Atlantische plant’ met een verspreiding langs de kusten
van de Atlantische Oceaan. Vroeger werd de plant wel gebruikt als winterveevoeder, groenbemester,
doornhaag en als verfplant. Hij werd ook vaak als brandstof gebruikt, bijvoorbeeld in bakkerijen en
bij het vervaardigen van baksteen.
Gaspeldoorn heeft geen medicinale werking, maar een bron vermeldt dat de bloemen vroeger wel
werden gebruikt tegen geelzucht en roodvonk bij kinderen. Sommige delen van de plant zijn eetbaar.
De bloemknoppen kunnen, na ingelegd te zijn in azijn, als kappertjes in salades worden gebruikt.
Thee wordt wel gemaakt van de toppen van de loten. Van de bloemen kan ook een gele verfstof
worden gemaakt.
De gaspeldoorn staat nu in Nederland op de Rode Lijst. Het voorkomen ervan is sterk afgenomen,
tengevolge van enige strenge winters, zoals in 1979, en het vernielen van geschikte biotopen door de
mens.
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Petasites hybridus

Het
groot hoefblad
I N DE ARTSENIJHOF
Groot hoefblad is een vaste plant die 40 – 100 cm hoog wordt. De plant heeft lange knolvormige
wortelstokken. In het vroege voorjaar ontspruiten hieruit lange stengels met talrijke roze/rode
bloemhoofdjes aan een aar. De bladeren volgen later en vormen grote, tot wel een halve meter
brede, hoefvormige bladen, later meer hart-niervormig. De zaden hebben een wittige haarkroon.
Groot hoefblad (Petasites hybridus) behoort tot de Composietenfamilie en is een inheemse plant in
heel Europa. De plant groeit langs de waterkant. Hoewel groot hoefblad in de Artsenijhof vrij droog
staat, doet hij het daar toch goed.
Voor medicinaal gebruik worden zowel de wortelstokken als de bladen gebruikt. De wortelstokken
bevatten alkaloïden, slijmstoffen en vluchtige olie en hebben een slijmoplossende, zweet- en
urinedrijvende werking. Er kan ook een hoeststillende thee van worden gemaakt, die ook helpt tegen
heesheid. Uitwending kunnen de bladeren worden gebruikt als een pijnstillend en wondhelend
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verband. Bij de opgraving van een prehistorisch mijnwerkerskamp in Oostenrijk werd een kluwen
van gedroogde en gebundelde bladeren van groot hoefblad aangetroffen dat door archeologen werd
geïnterpreteerd als een wondcompres. Mogelijk zijn de bladeren van groot hoefblad al heel lang op
deze wijze gebruikt.
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Dipsacus fullonum

De
kaardenbol
I N DE ARTSENIJHOF
De grote of wilde kaardenbol (Dipsacus fullonum) behoort tot de kaardenbolfamilie (Dipsacaceae).
In de Artsenijhof is hij te vinden in de middentuin. In Nederland is hij beschermd. Het is een
tweejarige plant. Het eerste jaar vormt zich een rozet van groene bladeren, dicht tegen de grond; het
tweede jaar schiet de plant omhoog en kan dan wel twee meter hoog worden met een raatvormige
bloeiwijze boven aan de stengel. De lila bloempjes komen uit de middelste ‘cellen’ van de raat en
bloeien van daaruit naar boven en naar beneden. Hierdoor zijn twee bloeiende ringen te zien.
De bladeren zijn vergroeid tot een beker rond de stengel. Hierin staat altijd vloeistof, deels
regenwater, deels een afscheiding van de plant zelf. Insecten die in de beker terecht komen
verdrinken in het vocht omdat ze niet in staat zijn tegen de gladde wanden van de beker op te
klimmen. De bloempjes produceren veel nectar en trekken daarom bijen en hommels aan.
Vroeger gebruikte men het vocht uit de beker om oogziekten te genezen. Uit de wortels en het blad
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maakt men tegenwoordig smeersels om pijn bij
jicht of reuma te bestrijden.
De grote kaardenbol lijkt veel op de
weverskaarde (Dipsacus sativus) en wordt
er soms mee verward. Deze soort werd in het
verleden gebruikt om er wol mee te kaarden.
Dit jaar ontdekten de vrijwilligers van de
Artsenijhof de kleine kaardenbol (Dipsacus
pilosus), ook in het middenvak. Hoe deze plant
daar gekomen is weten we niet; in Nederland is
hij namelijk (zeer) zeldzaam. Het is eveneens een
tweejarige plant en wordt circa een meter hoog.
De bloemen zijn bolvormig, geelwit of roomwit
met paarse helmknoppen. Vóór de bloei knikken
de bloemen. Hoewel de plant geen medicinale
toepassing kent wordt hij door zijn zeldzaamheid
gekoesterd. Ook omdat hij door bijen en vlinders
wordt bezocht.
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Euonymus europaeus

De
kardinaalsmuts
I N DE ARTSENIJHOF
De naam van deze struik is te danken aan de vorm van de vrucht, die veel gelijkenis vertoont met het
hoofddeksel van een kardinaal. In de Artsenijhof is hij te vinden in het middenvak. De kardinaalsmuts
(Euonymus europaeus, kardinaalsmutsenfamilie) komt in grote delen van Europa voor tot in NoordTurkije en Noord-Iran. De struik groeit zowel in volle zon, als in halfschaduw of schaduw en op
vrijwel alle grondsoorten. Hij kan wel tot 5 m. hoog worden. Het is een bladverliezende struik die
aan het begin van de zomer bloeit en vaak opnieuw in de nazomer. De bladeren zijn ca. 5 cm lang,
langwerpig met een spitse top. In de herfst krijgen de bladeren een framboosrode kleur alvorens af
te vallen. Ook de doosvruchten worden felrood; dan springen de vruchten open en komen er zaden
uit. De zaden zijn wit, omgeven door een feloranje zaadhuid. Deze worden door vogels, zoals lijsters,
mezen en roodborstjes, gegeten en met hun ontlasting verspreid. Voor mensen is de plant giftig en
veroorzaakt bij inname braken en buikkrampen.
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Het hout van de kardinaalsmuts is hard en het wordt wel gebruikt voor houtverbindingspennen,
breinaalden, klossen en spintollen. In het Engels heet hij dan ook spindle tree. De stoffen uit de struik
werken sterk laxerend en zouden het hart versterken. Als geneesmiddel wordt de kardinaalsmuts dan
ook niet meer gebruikt. Dat is ook het geval bij het gebruik tegen hoofdluis. Hiervoor gebruikte men
vroeger de verpulverde vruchten en het blad of de olie uit de zaden om over het haar te smeren en zo
de hoofdluis te doden.
Een bijzonder verschijnsel is wel het (bijna) jaarlijks voorkomen van de stippelmot of spinselmot. De
larven van deze mot vreten aan zaden en bladeren van o.a. de kardinaalsmuts en spinnen zich dan
helemaal in. De struik wordt totaal omhuld door enorme nesten van gesponnen draden. De larven
verpoppen zich in deze nesten eerst tot rups en later tot vlinder. En plotseling zijn ze weg. Al snel
daarna komen er nieuwe bladeren aan de struik en binnen niet al te lange tijd ziet de kardinaalsmuts
er weer uit als nieuw. Deze regeneratie wordt wel het Sint Janslot genoemd, d.w.z. een nieuwe
uitloper aan een boom/struik na 24 Juni = naam- en feestdag van Sint Jan.
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Mahonia aquifolium

De
mahoniestruik
I N DE ARTSENIJHOF
Deze winterharde sierheester komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika. In de Artsenijhof staat hij in het
Noordvak, vlak bij de ingang onder de vijgenboom. De mahoniestruik (Mahonia aquifolium) hoort tot
de berberisfamilie en wordt ook wel druifstruik genoemd. De plant bereikt een hoogte van 50 – 150
cm, heeft stekelig groene bladeren, die in de winter vaak bronskleurig worden. De mahoniestruik
bloeit zeer vroeg in het voorjaar, soms al in de late winter. De bloemen zijn geel en ruiken naar
honing. Ze trekken daarom veel insecten aan. De vrucht is eerst een groene bes, die later blauw
kleurt. Het vruchtvlees van de bes is weliswaar eetbaar, maar de pitten in de bes zijn giftig, evenals de
wortel.
In de homeopathie wordt uit de werkzame stoffen uit de wortelschors een tinctuur bereid, die vooral
bruikbaar is tegen psoriasis. In de kruidengeneeskunde wordt de plant vooral toegepast als middel
tegen ontsteking van het maagslijmvlies en tegen diarree.
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Ook worden er uit de wortels en de takken met blad kleurstoffen gewonnen voor het verven van
stoffen (groengeel, oranje en roze).

25

Morus nigra

De zwarte
moerbei
I N DE ARTSENIJHOF
De zwarte moerbei (Morus nigra) is oorspronkelijk afkomstig uit Midden- en West-Azië; door handel
werd deze boom verspreid in Europa. Ze worden hier gekweekt vanwege de (schijn)vruchten.
Alleenstaande bomen kan men aantreffen in oude klooster- en kasteeltuinen. In de Artsenijhof staat
hij in de Zuid-tuin.
De boom kan 12 – 15 meter hoog worden. Hij heeft een donkeroranje schors met brede groeven
en knobbels. De bladeren zijn donkergroen en hartvormig; aan de onderzijde behaard. De
moerbeivruchten lijken wel op framboos of braam, maar ze zijn wat langer. De vruchten zijn eerst
groen, kleuren dan rood en worden, als ze helemaal rijp zijn, zwart. Ze zijn rijk aan vitamine B. Bij
het plukken is het verstandig erg voorzichtig te werk te gaan. De zuurzoete vruchten zijn namelijk
heel zacht en verliezen bij de minste aanraking hun sap. De hierdoor veroorzaakte vlekken zijn heel
moeilijk uit kleding te verwijderen.
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In de apotheek werden de rijpe vruchten vroeger tot een stroop verwerkt, die zwak laxerend
en urinedrijvend werkt. Vaak werden ze ook gebruikt om de smaak van dranken te verbeteren.
Van de vruchten kan men natuurlijk ook jam maken. Het blad doodt bacteriën en wordt wel op
geïnfecteerde wonden gelegd. Men kan er ook thee van trekken tegen verkoudheid. Een afkooksel
van de takken zou de bloeddruk verlagen en helpen tegen reumatiek. Met het herfstblad kunnen
stoffen geel worden geverfd.
De witte moerbei (Morus alba) zal bekender zijn. Het blad van deze boom dient namelijk als voedsel
voor de zijderups. Zonder dit geen zijdedraden.
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Ruscus aculeatus

De
muizendoorn
I N DE ARTSENIJHOF
Muizendoorn, Ruscus aculeatus, behorend tot de Leliefamilie, staat in de Artsenijhof in het Noordvak.
De plant lijkt enigszins op hulst, heeft ook stekels en is, net als hulst, een halfheester. De groene
bladeren zitten in 2 rijen gerangschikte zijtakken met een stekende top. Op deze zijtakken zit de
vrucht, een bolvormige rode bes. De plant wordt tussen 30 – 100 cm hoog en groeit – in het wild – bij
voorkeur in kreupelhout, eikenbos en op rotsachtige hellingen, met name in Zuid-Europa.
In het verleden was muizendoorn vooral bekend om zijn vochtafdrijvende eigenschappen. We
komen de plant al tegen bij Dioscorides, in het oude Griekenland een bekend geneeskundige
en kruidendeskundige. Ook in de middeleeuwse geneeskunde werd muizendoorn vanwege
deze eigenschappen gebruikt. De Nederlandse hoogleraar Munting beval de plant aan om zijn
geneeskracht bij beenzweren. Modern wetenschappelijk onderzoek heeft de vochtafdrijvende
werking bevestigd, maar wordt nu bij vele andere toepassingen gebruikt, zowel voor uitwendig als
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inwendig gebruik.
Oraal kan muizendoorn worden ingenomen als versterkend middel voor de bloedvatwanden. In
de fytotherapie (kruidentherapie) wordt deze onder meer gebruikt tegen een zwaartegevoel in de
benen, nachtelijke kuitkrampen, oedemen van onderbenen en enkels, slecht genezende wonden
en spataderzweren. En wordt verder ook toegepast bij pijnlijke aambeien, menstruatiepijnen en
winterhanden.
Voor uitwendig gebruik wordt muizendoorn wel verwerkt tot zalven en crèmes. De werkzaamheid
is net zoals bij inwendig gebruik gericht op ziekten die te maken hebben met de bloedvaten, zoals
aambeien, een pijnlijke anus, anale kloven en couperose.
Leuk om te vertellen is nog dat muizendoorn in het verleden ook op een heel andere wijze werd
gebruikt: de jonge takken van deze plant zijn in Europa namelijk lang gebruikt als bezem, vooral
in slagerijen. Muizen gaan namelijk niet meer op zoek naar stukjes vlees als het met een geur van
muizendoorn is omgeven.
Verder zijn de jonge scheuten van deze heester eetbaar; fris geplukt kan men ze blancheren en
vervolgens als asperges opeten. Voorwaar een plant met vele toepassingen.
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Lysimachia nummularis

Het
penningkruid
I N DE ARTSENIJHOF
Penningkruid (Lysimachia nummularis) van de Sleutelbloemfamilie, is een kruipende,
groenblijvende, vaste plant. De soortaanduiding nummularia stamt af van het Latijnse numulus,
dat muntje betekent. De ronde blaadjes liggen namelijk als munten langs de stengel. Op de
blaadjes zitten rode klierpuntjes. Om die te zien, moet U wel een loepje gebruiken. De plant heeft
rechtopstaande stengels; vanaf juni tot in augustus is deze overdekt met gele bloempjes; het is
daarmee een goede en vrolijke bodembedekker. Van nature groeit penningkruid op vochtige grond;
hij kan daar aardig gaan woekeren. Vermeerdering van de plant gebeurt vegetatief, d.w.z. op de
plaatsen waar de stengels de grond raken, schieten ze wortel.
Penningkruid is van ouds een bekend medicinaal kruid in de volksgeneeskunde. Het kruid werd
toegepast tegen diarree en inwendige bloedingen. Een kompres met de thee van de plant werd op
slecht helende wonden gelegd. Een kompres zou ook helpen tegen spier- en gewrichtsreuma. Het
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drinken van de thee, vermengd met de bladeren van klein hoefblad, kon de hoest doen verminderen.
De bekende arts en botanicus Herman Boerhaave beval het gebruik van zowel de gedroogde
bladeren als poeder voor behandeling van scheurbuik aan.
U kunt het penningkruid in de Artsenijhof vinden bij de boog in het zuidvak.
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Salvia es heet ende droghe
hare blade sijn te prisene hoghe
want wijn ghesoden der mede
es goet jeghen juchtichede
ende jeghen die epelentie
dats .i. sware maladie

Salvia officinalis

Dit schreef de bekende Vlaamse dichter
Jacob van Maerlant al in de 13e eeuw.

Drie
saliesoorten
I N DE ARTSENIJHOF

In de klassieke oudheid zei men wel: “Cur moriatur homo cui Salvia crescit in horto?” [Waarom zou
een man sterven als er Salie in zijn tuin groeit?] Zo belangrijk werd deze plant vroeger geacht. In
de Middeleeuwen werd hij geleidelijk aan een middel tegen alle kwalen: hij verminderde krampen,
transpiratie, speekselvloed, genas diarree, werkte ontsmettend en rustgevend.
In de Artsenijhof groeien drie soorten salie, t.w.: echte salie (Salvia officinalis) in het noordvak van
de tuin, veldsalie (Salvia pratensis) en scharlei (Salvia sclarea) in het zuidvak. Salie hoort tot de
lipbloemenfamilie.
Oorspronkelijk komt echte salie uit de landen in de Balkan en rond de Middellandse Zee. De plant
is een halfstruik die 30 – 70 cm hoog kan worden. De smalle bladen zijn grijsgroen en rimpelig. De
bloemen zijn lichtpaars tot blauw; de bloei is van juni tot augustus; het zaad is donkerbruin, eivormig
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en zeer klein. Salie is naast een krachtige geneeskrachtige plant ook een belangrijk keukenkruid. Als
geneeskruid gebruikt men de bladen en soms de bloeiende toppen. Salieblad bevat vluchtige olie,
looistoffen en saponine. Het is ontstekingsremmend op slijmvliezen. Het werd in aftreksels gebruikt
in mondspoelingen bij ontstekingen en in omslagen op slecht genezende wonden. Tegenwoordig
wordt het enkel nog als keukenkruid gebruikt.
Veldsalie lijkt oppervlakkig op echte salie, maar heeft een minder mooi blad. De bloei is tussen mei
en juli met paarsig roze tot blauwe bloemen. Van oorsprong komt de plant in zuidelijk Europa voor.
Hij bevat dezelfde stoffen als echte salie, maar in geringere hoeveelheden. Veldsalie wordt niet in de
keuken gebruikt. Het is een zeldzame en beschermde plant en staat dus op de Rode Lijst.
Scharlei groeit van nature in Zuidoost-Europa en het Nabije Oosten. In het verleden werd deze
plant, evenals echte salie, ook tegen allerlei kwalen gebruikt, maar thans wordt hij niet meer als
geneesplant gebruikt. Scharlei bevat vluchtige olie die nu nog voornamelijk toepassing vindt in de
parfumindustrie. Ook werd de plant door wijnboeren in Frankrijk, Italië en Duitsland wel gebruikt om
uit matige wijnen een echte muskaatwijn te maken.
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Ajuga reptans

Kruipend
zenegroen
I N DE ARTSENIJHOF
Kruipend zenegroen (Ajuga reptans) behoort tot de lipbloemenfamilie. Het is in de Artsenijhof
te vinden in het middenvak. Het is een groenblijvende, vaste plant, die vaak als bodembedekker
wordt toegepast. Het blad is ovaalrond, gelobd, en donkergroen tot paarsgroen van kleur. De
vierkante stengel is aan de voet kaal of een beetje behaard. Verderop is de stengel rondom zacht
behaard. De plant wordt 5 tot 40 cm hoog. Die hoogte hangt af van de buur-planten. De bloeitijd
met blauw tot paarsgetinte muntachtige bloemen is van eind april tot juni. De plant is een
nectarplant voor bijen en dagvlinders.
Voor de bekende 17e eeuwse kruidkundige Culpeper behoorde zenegroen tot zijn favoriete
kruiden vanwege de wondhelende werking. Inwendig werd de plant vroeger bij lever- en
longziekten (bloedhoesten) en tegen diarree gebruikt. Een extract van de plant werd daarbij in
siroop opgelost en daarmee ingenomen.
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Zenegroen bevat giftige stoffen die de plant beschermen tegen insectenvraat. Vooral de ontdekking
dat de larven van de witte vlieg sterven na één maal eten van de plant, maakt verder onderzoek van
zenegroen interessant als insectenwerend middel.
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Primula elatior / veris

De
sleutelbloem
I N DE ARTSENIJHOF
Bezoekers van de Artsenijhof konden al eind januari de slanke sleutelbloem zien bloeien. De
“normale” bloeitijd is maart-mei. Deze plant staat in het zuidvak. De gulden sleutelbloem - in het
middenvak - bloeit inmiddels ook al. Normaal is dat in april-juni. Beide planten bloeien soms ook
nog eens in de herfst.
Beide soorten sleutelbloemen zijn lage vaste planten. Ze hebben gele bloemen. Kenmerkend voor de
gulden sleutelbloem zijn de nauwelijks geopende, naar dezelfde kant gerichte bloemen. De bloemen
van de slanke sleutelbloem staan veel verder open. De bladstelen zijn aan de onderzijde behaard.
De slanke sleutelbloem (Primula elatior) en de gulden sleutelbloem (Primula veris) - beide behorend
tot de sleutelbloemfamilie (Primulaceae) - zijn in Nederland beschermd; de gulden sleutelbloem
staat zelfs op de Rode Lijst. Deze lijst, opgesteld door het Ministerie van LNV, bevat plantensoorten
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die in Nederland met uitsterving worden bedreigd en/of beschermd zijn.
Van beide soorten worden de wortels gebruikt. Deze bevatten saponinen die een slijmoplossende
werking hebben. Extracten of thee hiervan werden en worden nog steeds toegevoegd aan
hoeststropen en aan middelen tegen bronchitis. Vroeger ook gebruikt als kalmerend en pijnstillende
middel bij hoofdpijn, reuma of jicht.
Ook de bloemen - gedroogd - worden gebruikt. Ze bevatten bitterstoffen die een eetlustopwekkende
werking hebben. Een thee van de bloemen wordt al eeuwen voorgeschreven bij angsten, migraine en
slapeloosheid. Een nat kompres van het afkooksel van de wortels van de slanke sleutelbloem worden
wel op pijnlijke gewrichten gelegd om de pijn te stillen en de zwellingen tegen te gaan (speciaal bij
artritis).
De sleutelbloemen vinden ook toepassing in de keuken. De jonge blaadjes van deze planten kunnen
rauw of gekookt bijvoorbeeld in soepen worden gebruikt.
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Chelidonium majus

Stinkende
gouwe
I N DE ARTSENIJHOF
De wetenschappelijke naam voor stinkende gouwe is chelidonium majus. De plant heeft in de
volkstaal een aantal namen, waaronder zwaluwenkruid. Deze is afgeleid van het Griekse woord
“chelidon” dat zwaluw betekent. De Griekse dichter Dioscorides die in de derde eeuw v.Chr. leefde
meende dat de bloeitijd van deze plant lag tussen de komst van de zwaluwen en hun verstrek. Een
andere vermelding van deze plant vinden we bij de Romeinse schrijver, Plinius de Oudere, die toen
hij in 79 n. Chr. vanaf een schip naar de uitbarsting van de Vesuvius stond te kijken, omkwam door
de verstikkende as uit de vulkaan. Volgens hem zouden de zwaluwen met deze plant de oogziekten
bij hun jongen genezen. In het “Cruydt-Boeck” uit 1644 wordt ook de heilzame werking van stinkende
gouwe voor de ogen vermeld. Zo wordt in dit kruidenboek geschreven: “Het sap van Stinckende
Gouwe is seer nut om het ghesicht te verscherpen”. We kennen de plant ook onder de naam
wrattenkruid. Als men de stengel breekt komt er een oranjegeel melksap uit. Smeert men dit sap op
een wrat dan verdwijnt deze na enige tijd. Overigens zou de wrat ook wel vanzelf zijn verdwenen.
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Stinkende gouwe staat in de Artsenijhof in het noordelijk deel rechts vlakbij de ingang naast de
Gaspeldoorn. De plant hoort bij de Papaverfamilie. Het is een in Europa en delen van Azië in het wild
veel voorkomende plant langs bosranden en struikgewas en op ruigten en langs wegranden op een
voedselrijke, vochtige bodem. De stengel is rond en hol, de bladeren geveerd en licht gekarteld en
de bloemen zijn heldergeel. Ze hebben twee kelkbladeren en vier kroonbladeren en veel meeldraden
en een stamper. Onder de stinkende gouwe treft men vaak mieren aan. Na de bloeitijd vormen zich
namelijk zaden in hauwtjes; deze zaden hebben een door mieren gewild vettig wit aanhangsel,
zogenaamde “mierenbroodjes” , die door deze diertjes worden weggesleept en verspreid.
Stinkende gouwe is een goed voorbeeld door de toepassing van de signatuurleer. Volgens deze
leer zou een kenmerk of “signatuur” van bepaalde kruiden aangeven voor welke ziekte deze kon
worden gebruikt. Het kruid werd dan ook bij geelzucht toegepast omdat het melksap geel was en
deed denken aan de gal. Stinkende gouwe bleek inderdaad de galafscheiding te bevorderen; het
kruid werkt krampstillend op maag en darmen. In de kruidengeneeskunde en de homeopathie
wordt de plant (stengels en wortelstokken) nog steeds gebruikt bij aandoeningen van het maag- en
darmstelsel, de galwegen en de lever. Ook is gebleken dat stinkende gouwe uitwerking heeft op
bepaalde typen ziekteverwekkende schimmels.
De hele plant kan bij het verven van stoffen worden gebruikt. Hij geeft er een goudgele kleur aan.
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Genista tinctoria

De
verfbrem
I N DE ARTSENIJHOF
Zoals de naam al zegt gaat het hier om een verfplant, die daarnaast ook een medicinale werking
heeft. In de Artsenijhof staat deze plant in het noordelijk deel van de tuin. Verfbrem (Genista tinctoria)
behoort tot de vlinderbloemenfamilie. Het is een struik die in grote delen van Europa voorkomt. In
Nederland staat deze als bedreigde soort op de Rode Lijst. De winterharde struik kan wel 80 – 100
cm hoog worden. De takken zijn glanzend donkergroen, de bladeren zijn eirond tot lijnvormiglangwerpig. De gele bloemen staan aan het einde van de takken. De vrucht is een onbehaarde peul
met talrijke zaden. De bloeitijd is van juni t/m augustus. De bloemen worden dan door bijen bezocht.
Hoewel de plant nu niet meer als verfstof wordt gebruikt, werd hij al vanaf de Romeinse tijd
als zodanig gebruikt, met name voor het verven van wol. Alle delen van de plant, maar vooral
de uiteinden van de takken met knoppen of gele bloemen, leverden een mooie gele kleur op.
Gecombineerd met verfstof uit de plant wede ontstond een groene kleur.
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Klassieke schrijvers zoals onder meer Dioscorides (ca. 230 v.Chr) en Plinius (23 – 79 n.Chr.) noemden
de reinigende werking van bloemen en zaden; volgens Plinius konden deze ook gebruikt worden
tegen ischias. In de late Middeleeuwen maakte men van de zaden een soort gips bij gebroken
ledenmaten. De bladeren en bloemen werken slijmoplossend, laxerend en urine- en zweetdrijvend.
Ze werden daarom o.a. toegepast als bloedreinigingsmiddel, bij waterzucht en nierstenen. De
aanwezigheid van alkaloïden maakt de plant bijzonder giftig. Een exacte dosering is daarom nodig.
Met minder giftige planten zijn echter dezelfde resultaten te bereiken.
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Ficus carica

Twee
vijgenbomen
I N DE ARTSENIJHOF
De vijgenboom speelt een belangrijke rol in de religieuze geschiedenis en mythologie van de
mensheid. Zoals algemeen bekend bedekten Adam en Eva hun naaktheid met een vijgenblad toen
zij door God uit het aards paradijs werden verjaagd. In het Oude Testament kunnen we ook lezen
dat Ezekias, koning van Juda (715-686 v. Chr.) vijgen aanbeveelt tegen steenpuisten. In de Griekse
mythologie komen we de vijg tegen bij Priapus, de god van de vruchtbaarheid, als symbool van
seksuele lust. Door de Romeinen werd de boom vereerd omdat de kribbe van Romulus en Remus
vastraakte aan de takken van een vijg op de plek waar later Rome zou verrijzen. En Boeddha bereikte
zijn verlichting terwijl hij uitrustte onder een vijgenboom.
De vijgenboom, Ficus carica, van de moerbeifamilie, komt oorspronkelijk uit het Midden-Oosten en
werd later gecultiveerd in het middelandse zeegebied. Vanaf de late middeleeuwen ook in noordwest
Europa. Tot het geslacht Ficus behoren zo’n 750 verschillende soorten. De boom kan wel 10m hoog

42

worden; hij groeit vaak scheef en heeft een olifantgrijze schors; de loten zijn dik en knobbelig; de
bladeren leerachtig, handvormig gelobd, van boven ruw, maar glanzend, van onderen donzig. De
Ficus is tweehuizig, d.w.z. met mannelijke en vrouwelijke bloemen aan verschillende planten. De
vrouwelijke bloemen zitten in de jonge vijg (eigenlijk een verdikte loottop met een opening aan de
top). Gekweekte vijgen doen meestal aan zelfbestuiving; wilde bomen worden bestoven door zeer
kleine vijgenwespen. Ze gaan door een kleine opening de vijg binnen en bevruchten de bloempjes
die tegen de binnenwand zitten. De vijg is dus eigenlijk een uitgegroeide bloembodem die de
bloempjes helemaal omsluit.
In de Artsenijhof staan twee vijgenbomen. Een, vrijstaand, en daarom breed uitgroeiend, staat in het
noordvak vlak bij de ingang; de andere staat in het zuidvak tussen andere hoge planten en groeit
daarom meer de hoogte in.
Gebruik: vijgen hebben een hoge voedingswaarde, zowel vers als in gedroogde vorm. Ze vormen
een belangrijk bestanddeel van het dieet in het mediterrane gebied en in het midden-oosten. Bij de
Romeinen, zoals de geschiedschrijver Plinius vertelt, werd een soort wijn gemaakt uit de rijpe, gegiste
vijgen. Medicinaal werden vijgen vaak gebruikt als bestanddeel van samengestelde middelen. Ze
worden gebruikt in diverse kruidenmengsels en in siroop als een mild laxeermiddel.
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Vinca major / minor

De
maagdenpalm
I N DE ARTSENIJHOF
Deze keer bespreken we twee - in de Nederlandse natuurgebieden - beschermde plantensoorten,
de grote maagdenpalm (Vinca major) en de kleine maagdenpalm (Vinca minor). Ze behoren
tot de maagdenpalmfamilie (Apocynaceae). Oorspronkelijk zijn beide soorten afkomstig uit het
Middellandse-Zeegebied. Het zijn miniheesters en prima bodembedekkers, die ook in de winter
groen blijven.
In de Artsenijhof is de grote maagdenpalm te vinden in het middendeel. De kleine maagdenpalm
staat in het noordelijk, het midden- en het zuidelijk deel. Hoewel de grote maagdenpalm al vanaf
februari kan bloeien, is dit in de Artsenijhof niet het geval. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het
feit dat hij in de voorgaande jaren door een (knaag)dier werd aangevreten. Hij staat er nu weer goed
bij en hopelijk blijft dat zo. De kleine maagdenpalm bloeit meestal in april en mei en soms voor een
tweede keer in de herfst.
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Beide planten lijken sterk op elkaar; de grote maagdenpalm wordt - zoals de naam al zegt - hoger, tot
zo’n 50 tot 70 cm. De bladeren zijn eivormig en hebben langere stelen. Ook de blauwpaarse bloemen
zijn groter dan bij de kleine maagdenpalm, die slechts zo’n 15 - 20 cm wordt.
In de homeopathie wordt de grote maagdenpalm voorgeschreven om de doorbloeding van de
hersenen bij hoofdpijn of duizeligheid te verbeteren. Hij wordt ook gebruikt als medicatie tegen
leukemie.
De kleine maagdenpalm wordt gebruikt tegen alle mogelijke ziektes, zoals suikerziekte, hoge
bloeddruk en diarree. Uitwendig worden er ontstekingen in het mondslijmvlies mee bestreden. In
traditionele Surinaamse medicijnen wordt de plant gebruikt tegen malaria en om de menstruatie te
verlichten.

45

Pulsatilla vulgaris

Het
wildemanskruid
I N DE ARTSENIJHOF
Wildemanskruid (Pulsatilla vulgaris) is een vaste plant uit de ranonkelfamilie (Ranunculaceae). In
de Artsenijhof groeit hij in het middendeel van de tuin. De stengelbladen zijn sterk behaard en
handvormig. De bloei tijd is april/mei. De bloem bestaat uit zes purperkleurige bloembladeren, die
onderaan wat bleek en zilverig zijn. Tijdens de bloei heeft de plant een hoogte van ca. 20 cm en hij
kan daarna zo’n 40 cm hoog worden. ’s Zomers vertoont de plant een pruikenbol van uitstaande,
harige vruchten; vandaar de naam wildemanskruid. De plant wordt tijdens de bloei druk door bijen
en hommels bezocht. Hij staat in Nederland op de Rode Lijst van verdwenen planten.
De plant is giftig; contact van het sap met de huid of slijmvliezen kan tot ontstekingen leiden.
In de Klassieke Oudheid werd deze plant al als medicinaal kruid gebruikt. De bekende Griekse
arts Hippocrates (ca.460 – ca. 370 v. Chr.) paste het kruid toe bij hysterische angst aanvallen en
menstruatiepijnen. In de homeopathie wordt uit het verse kruid een middel bereid dat gebruikt
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wordt bij pijn en migraine. Het wordt ook als huidmiddel toegepast.
Wildemanskruid kan ook als verfplant worden gebruikt. Van de bloemen wordt een groene verfstof
verkregen.
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Ricinus communis

De
wonderboom
I N DE ARTSENIJHOF
In het Bijbelboek Jona wordt beschreven dat de wonderboom in één nacht opgroeit, tot vreugde
van Jona, en daarna weer verwelkt. Deze plant groeide door een wonder van God. Noemen wij hem
daarom wonderboom?
De wonderboom, Ricinus communis, van het geslacht Euphorbiaceae of wolfsmelkfamilie, staat in
de Artsenijhof in het zuidvak. Waarschijnlijk stamt de plant oorspronkelijk uit Ethiopië, maar hij is
tegenwoordig wijdverspreid. Hij wordt o.a. gekweekt in India, China, Brazilië en Rusland. In de tropen
kan de plant na enkele jaren een hoogte van 10 meter bereiken en hij heeft dan een verhoutte stengel
die op een stam lijkt. Bij ons bereikt hij slechts een hoogte van 2 meter. In de periode augustusseptember bloeit de wonderboom met kleine witte bloemetjes. Deze vormen, samen met de
zaadknoppen en het prachtige dieprode tot purperkleurig blad, de belangrijkste kenmerken van deze
plant.
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Uit de zaden wordt olie geperst: wonderolie, zo genoemd omdat hij zeer laxerend is en wonderen
doet voor lijders aan hardnekkige verstopping. De olie is niet giftig, maar de zaden bevatten naast de
olie een zeer giftige stof, ricine. Het eten van slechts enkele zaden kan voor een kind al dodelijk zijn.
De olie moet koud worden geperst. Bij de persing blijft het gif in de perskoek achter.
Wonderolie wordt al heel lang door de mens gebruikt. In Egyptische tomben uit 4000 v.Chr. zijn
de zaden aangetroffen. De Griekse geschiedschrijver Herodotus, die leefde in de 5e eeuw v.Chr.
beschreef het gebruik van de olie als lampolie. Lang voor onze jaartelling werd de olie ook in China
en India gebruikt als laxeermiddel.
Bij ons wordt de olie ook als laxeermiddel toegepast omdat deze geschikt is om vóór het maken
van röntgenfoto’s de darmen geheel te ledigen. Hij wordt ook gebruikt in allerlei preparaten
voor uitwendig gebruik die in de apotheek en in de cosmetische industrie worden bereid.
Homeopathische potenties (verdunningen) bereid uit de gehele zaden vinden toepassing ter
bevordering van de afscheiding van moedermelk.
Een apart “weetje” : tijdens de Japanse bezettingstijd werd de wonderboom in Indonesië veel
aangeplant omdat de olie voor vliegtuigmotoren werd gebruikt.
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Veratrum album / nigrum

De
nieswortel
I N DE ARTSENIJHOF
De witte en zwarte nieswortel komen van nature voor in het bergland van Noord-Scandinavië,
Midden- en Zuid-Europa, Noord-Afrika en Azië. In de Artsenijhof staat de zwarte nieswortel in het
middenvak, de witte in het noordvak. Het zijn vaste planten die wel anderhalve meter hoog kunnen
worden. Beide soorten hebben cilindervormige wortelstokken (rizomen) waaruit jaarlijks brede,
ovale, tot 30 cm lange, bladeren groeien. De bloemen vormen rijke pluimen van dichte trossen. Bij
de zwarte nieswortel zijn deze bruinzwart van kleur, bij de witte nieswortel wit met groen. De bloeitijd
is van juni tot augustus.
Vermeerdering van deze planten kan door middel van zaaien, maar ook door het scheuren van de
wortelstokken. Het kan wel 8 - 10 jaar duren voordat deze planten in bloei komen. In de Artsenijhof
doet de zwarte nieswortel het heel goed en heeft al een aantal jaren gebloeid; de witte nieswortel
daarentegen is nog nooit tot een volgroeide plant uitgegroeid en heeft ook nog nooit gebloeid.
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Misschien moeten we een andere plek hiervoor
zoeken.
Van beide soorten zijn alle plantendelen
zeer giftig, maar vooral de wortelstok. Voor
geneeskundige doeleinden wordt deze in
het najaar verzameld; de rizomen worden
na het wassen in de lengte doorgesneden
en vervolgens gedroogd. De nieswortel
bevat stoffen die de bloeddruk verlagen en
het gedroogde wortelpoeder was vroeger
een bestanddeel bij bloeddrukverlagende
medicijnen. In de homeopathie echter wordt de
plant juist bij te lage bloeddruk gebruikt. Verder
werd de wortelstok vroeger als purgeer-, nies- en
braakmiddel gebruikt.
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Glycyrhiza glabra

Het
zoethout
I N DE ARTSENIJHOF
Als kind op de Lagere School kocht ik soms stokjes van zoethout om op te kauwen. Die stokjes
kostten toen, naar ik me herinner, 1 of 2 cent per stuk. De zoete smaak van dat zoethout komt van
de stof Glycyrrhizine die 150 maal zoeter is dan suiker. Schadelijk voor het gebit is deze stof niet.
Kauwen op zoethout is misschien wel net zo goed voor het gebit als tandenpoetsen.
In de Artsenijhof staat zoethout (Glycyrhiza glabra), behorend tot de Vlinderbloemenfamilie, in
het middenvak. Zoethout is winterhard en kwam oorspronkelijk voor in het Midden-Oosten en
het Middellandse Zeegebied. Tegenwoordig zijn het Midden-Oosten en China de belangrijkste
leveranciers van zoethout.
De plant wordt wel l meter hoog en bloeit vanaf het late voorjaar met licht paars-blauwe
bloemen. In onze hof is die bloei overigens zelden gezien. De bladeren zijn oneven geveerd en
bestaan uit 7 – 15 smalle deelblaadjes, die aan de onderkant wat kleverig aanvoelen. De wortels
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zijn dik en houtig; hiermee kan de plant zich ondergronds behoorlijk uitbreiden. Aan het einde van
de winter snoei je de groei van het afgelopen jaar tot vlak boven de grond terug, en ook de wortels
worden bij voorkeur wat ingesnoeid.
De wortel van zoethout werd in veel culturen gebruikt, zoals in India, China, Babylonie, Griekenland
en in Rome. Toetanchamon wenste ook voor zijn reis naar de andere wereld zoethout in zijn graf en
inderdaad werd in zijn graf een grote hoeveelheid zoethout aangetroffen. In het oude Egypte werd
de plant voor alle mogelijke kwalen gebruikt. Dat is vergelijkbaar met wat Ginseng voor Chinezen is.
In onze Middeleeuwen werd zoethout gebruikt tegen ongemakken ten gevolge van sterk gekruide
maaltijden en half bedorven voedsel.
Van zoethout worden alleen de wortels gebruikt. Deze worden na drie jaar geoogst. Ze worden
tegenwoordig toegepast in de dropfabricage en, in gesneden en gemalen vorm, in kruidenmengsels
en dranken. Extracten uit de wortels worden o.a. gebruikt om slijm in de luchtwegen op te lossen en
daarom aan middelen tegen verkoudheid toegevoegd. De wortels kunnen ook gebruikt worden om
er kruidenthee van te maken.
Let op! Overmatig gebruik kan leiden tot verhoogde bloeddruk, oedeem, hoofdpijn of
kortademigheid. De plant levert verder een gele verfstof voor het verven van stoffen.
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Teucrium chamaedrys

Echte
Gamander
I N DE ARTSENIJHOF
Het gaat hier om een zeer oude artsenijplant uit zuidelijke streken. In Nederland komt hij voor
op de kalkheuvels van Zuid-Limburg. Hij is zeer zeldzaam geworden en staat dan ook op de
Nederlandse Rode lijst als ernstig bedreigd.
In de Artsenijhof staat de echte gamander (Teucrium chamaedrys) in het middenvak. De soort
hoort tot de lipbloemfamilie. Het is een overblijvende plant die de vorm heeft van een halfstruikje.
De bladeren zijn enigszins leerachtig, glanzend en donkergroen van kleur. De bladvorm is
elliptisch tot langwerpig en aan de voet wigvormig versmald. De plant wordt 15-30 cm hoog
en heeft meestal liggende aan de top opstaande, behaarde stengels. De bloeitijd is van juli tot
september met eerst lichtroze en later donkerder wordende bloemen.
Het kruid bevat bitterstoffen en looizuur en is daarom uitstekend geschikt als opwekkend
“maagmiddel”. Men moet er wel rekening mee houden dat het een enigszins stoppende werking
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heeft. Het kruid wekt de eetlust op en stimuleert de werking van gal en nieren en bevordert een
goede spijsvertering. Van het gedroogde kruid kan men een thee zetten, die een urinedrijvend effect
en een reinigende werking heeft; die thee werd dan ook toegepast bij ontsteking van de lymfklieren,
waterzucht en jicht.
De echte gamander heeft een apart aroma; hiermee kunnen likeuren op smaak worden gebracht.
Nadeel is dat bij gebruik van grote hoeveelheden leverbeschadiging kan ontstaan. In een aantal
landen waar het kruid hiervoor werd gebruikt is het inmiddels voor deze toepassing verboden.
De plant kan men ook tegenkomen in siertuinen, zoals in knooptuintjes, rotstuinen en vooraan in de
border.

55

Vereniging Vrienden van het Beatrixpark
Amsterdam, 2018
Voor meer informatie :
www.vriendenbeatrixpark.nl | e-mail: mail@vriendenbeatrixpark.nl
ON TW ERP EN VORMG E V I NG : JU L I E OV E R BE R G . CO M©

