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DE LEER DER SIGNATUUR 
DOOR 

Prof. P. J. VETH, 
AHNHF.M. 

1. 

DEFINITIE, OORSPRONG, GESCHIEDENIS, KRITIEK DER LEER IN HET ALGEMEEN. 

Het was tegen het einde der Middeleeuwen een algemeen heerschend bijgeloof, dat de 
geneeskrachtige planten aan teekenen te onderkennen waren die met de ziekteverschijnselen 
tot welker genezing zij geschikt waren, eene zekere overeenkomst hadden. Men noemde die 
teekenen hare Signatuur. 

Wanneer deze leer ontstaan is, kan men niet meer bepalen. Zij bestond ongetwijfeld 
in het volksgeloof lang voordat zij een naam kreeg en voordat de kennis der kruiden 
eenigermate tot wetenschap werd verheven. Onze beroemde kruidkenner REM.BERT DoDOENS 

(DODONAEUS), die in 1554 de eerste uitgave van zijn Cruydtboeck te Antwerpen in het 
licht gaf en zich daarin een verklaarden tegenstander van de leer der Signatuur betoonde, 
is ·bepaald van meening dat de schrijvers der Grieksche en Lat,ijnsche oudheid met de 
Signatuur geheel onbekend waren. 77Men hee~ noint", zegt hij 77in de schriften van de 
vermaerde ende geloofwaerdige oude schrijvers bevonden, dat men de erachten der gewassen 
soude moghen cornen te kennen en te doorgronden wt sommige indruckse len oft merck
teeckenen, de welcke in sommige gewassen ofte in eenige deelen van dien gemerckt ende 
bevonden worden. Alle dese bevindingen, ofte (om beter te seggen) versieringen, zijn van 
sommige nieuwe ende min vermaerde, schrijvers in dese onse laetste tijden onlanx gevonden 
ende voor den dach gebracht, die welcke houden stae n en met redenen bevestigen will en , 
dat den aert van alle wereltlycke dingen (die men op 't Latynsche Natura noemt) al 
't gene dat hy ter werelt geschapen oft gemaect heeft, sijne eygene teeckenen ende mercken 
wtdruckelycken gegeven ende ingeprent heeft , door de welcke de eracht.en ende werckingen 
van dien, hesonder de verborgene ende heymelycke, sekerlycken bekent mogen worden: 
min noch meer (soo sy seggen) als wt het aanschouwen ofte besien des aensichts ende 
sommige deelen des lichaems, de seden en ghenegentheden ofte affectiên der menschen 
door de conste der Phy siognomiên bekent ende doorgrondt worden". DoDONAEUS verwerpt 
in hetgeen volgt uitdrukk elijk die gelijkstelling van de leer der plantensignatuur met die 
der physiognomie I welke laatste, zegt hij , door ARISTOTELES en andere oude wijzen voor 
goed is gehouden, terwijl "daarentegen de leere of weten schap van äese voorseyde teeckenen 
ende indruksels der gewassen van niemant van de ouden die eenigen loff waerdig sy, 
ofte gheacht ofte gepresen is geweest, ende sy ook bovendien soo lo s, wancke lb aer, 
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t.w y ff e lac htig e n de o n s eker i s , da t sy g e en s in s v o or eenig e k e nni sse 
oft e w e t e n sc h a p e n b e ho o rt ge h o ud e n t e w o rd e n" ' ). 

Doch va n de stelli ge verklaring dat de Ouden met de leer de r Signa tuur geheel onbekend 
zijn geweest, komt Doo o NAE US een paar bladzijden verder eenigerma te terug. Hij erkent 
daar dat sporen van die leer bij de oude schrij vers worden aa.nget rofffln in hetgeen zij 
mededee len omt re nt de orchideeën en het bengelkrui d. Over de orchideeën spreek ik breerler 
in mijn vi,ifde hoofdstuk. W at het bengelkrui d (Mercurialis perennis , Gr. ,1,,l/.1.11,1) betreft, 
merk ik op dat 'l'H EOPHRA STU S (Vl. 19), daa rvan t,wee soorte n onderscheidt: ,1,,;;J.(J,, à(!~ f i:<111iJ11111 

(i. e. mar es gignens) en 1/li'·Ho, , 1t,,i.v1li1•11JJ (i. e. f cminas g-ignens). Inrlerdaad is deze plant 
dioecisch I d. i. de mannelijke en vr ouwelijk e bloemen komen op geheel gescheiden planten 
voor, en men vond daarin de aanwijzin g dat zwangere vrouwen daarvan nutt igen moesten 
naarmate zij mannelijk of vr ouwelij k kroost begf'erden. Maar de schrijv ers der oudheid die 
eenig geloof aan zulk e teekenen verraden zij n naar het oordeel van DonoNAEUS navolg-ers 
geweest van de Egypt ische dwaalleeraars, die ook volgens GAu sus de Geneeskunde ver
valscht en bedorven en in de oogen der verstandigen verachtelij k gemaakt hebben. Doch 
in strijd hiermede vond ik bij PLIKIUS meer dan één voorbeeld 1

) wa..1.rui t blij kt , dat de 
leer der Signatuur bij de Ouden meer ge1.ag heeft gehad dan DonoNAEUS het doet voor
komen. Zóó waar de Romeinsche schr ijve r handelt over het kru id Scorpio (bij D1oscoR1DES 
IV. 18 .:!.';ca!!rrimiJ,;.,;1 thans doorgaans Sc0171iltnt.S, Schorpioenkruid ), en over het Lithospermum, 
(Pare lkrui d) , op welke beide ik in het vijfde hoofdstu k te rugkom. Is het niet duidel ijk 
dat Pu NIUS het oog heeft op eene algemeen bekende leerstellin g, als hij van het eerste 
verzekert, dat het zij n naam heeft van het zaad, dat den vorm hoe~ van een Schorpioon
staar t en ook tegen een Schorpioensteek van kracht is . en v;rn het andere getuigt: "In 
geen an der kruid is het dadelijk op het gezicht zoo blijkb aa r voor welk geneeskun dig 
gebruik het in de were ld kwa m." Ook wordt ons door de Alruin (Mandrag ora) , wa arove r 
ik uit voerig in het tweede hoofds tuk handelen zal , een voorbeeld verscha~, dat ste llig 
tot zeer hooge oudheid opklimt . 

Doch het voorbeeld in sommige gevallen door de Ouden gegeven, maakt DoooNAtus 
niet meer geneigd, om de leer der Signatuur te omhelzen. Gebeurt het, met deze opmerkin g 
beslui t hij zijn hoofdstuk over deze leer , dat de werking aan de teekenen beantwoordt, 
zoo is dit stelli g als bloot toeval te beschouwen , daar de ervarin g leert dat moostal de 
kra chte n zeer van de teekenen ve rschill en. Wij zullen beneden onderscheiden voorbeelden 
leeren kennen , waarmede DoDONAEUS de onbetr ouwbaarheid van d·e leer der Signatuur in 
het licht ste lt. 

Dat DooONAEUS onder zijne t ijdgenooten in deze verstandigB beschouwin g niet alleen 
stond , is niet moeilijk aan te toonea. In de volgende hoofdstukk en zal men meennalen 

•) De hier aa.ngohaald l.) plaats is genomen uit de Leidsche uitga \'C Yan hetCruy dtl>oeck van 1608. waiu·\·:111 
ik een exe mplaar ten gebrui ke mocht ontYangen van de Unh•ea'fSitoits·Bibliot heck te Le iden. Dio uitga\ 1C 
is in moni~ opzicht eigenlijk eene nieuwe redacti e , a lt hans wat clt.m \·orm betreft. Wat. de sto r aangant. 
be \•at zij ook veel nieuws; maar dit is steeds als b ijvoegse l Yan het eig-en wer k van Do 1>0sA EUB onde r
scheiden. Er best.aan vroege re uit.gaven van 1563, 158 1 en 1600, en eeno late n, van 1644 1 in welke laatste 
de in den tukst door mij gespati eerde woorden dus luiden : ndat 8Y ghehcel onseker , ydel , iac lachelyk 
ende ee n slechte beuse l is". Dooo:.AEUS overleed in 1580 als l:loogleernm te Leiden. De late re uitgav1::n 
zijn door anderen bewerkt. li et hoofdstuk waaraa n de 11..1.n~ohaa lde woorden ontl eond zijn, is in de uit.gaYc 
van 1608 Met elfde , en die van 1644- het tiende van het eerste boek. Het opschri ft dac1.rYan is in boide : 
n Van de teec kenen oft indruk se ls der dingen." 

t) Hi sto ria N a t ur a li s XXII: 17, XX VII : 74 {edit. Bipontina.). 
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bewijzen vinden, dat ook andere geleerden, vooral Fran sche, den spot dreven met het 
bijgeloof der dwaz e I ie d e n die aan zulk e teekenen hecht en. Maar bij het volk was , 
althan s in Midden-Europa, dat bijge loof algemeen , en het werd daa rin gesteund door 
sommige geleerden die meer kennis dan gezond versta nd bezate n. Inzond erheid moet hier 
genoemd worden de befaa mde P AHACE LSus vos H OH ENHEJM (1493- 1541), die deze leer der 
t""kenen ste lselmati g begon toe te passe n en veel toebracht om haar aanzien te vestigen. 

Het verdient opmerki ng dat men Ueze teekenen niet uit slui tend in de planten vond, 
maar ook in andere nat uurv oorw erpen , in de dieren, en zelfs in de delfstoffen. Maar de 
plantenwereld had ook toen , gelij k reeds bij de Oude.n en, schoon in mindere mate , ook 
nog heden , in de Mate ries Medica verre de overhand. Het is dan ook tot deze dat ik mij 
vooreerst wensch te bepalen, ofschoon ik in het zesde en zevende hoofdstuk op de Signatuur 
al t hans der dieren nog kortelijk denk terug te komen. 

Bif het bepalen van de waarde aa n de teekenen te hechten I volgde men in het alge
meen reeds den zoo beroemd geworden regel : 11Similia similibus curantur". Men moet 
evenwel de leer der Signat uur volst rekt niet gelijk ste llen of verw arren met de homoeo
path ische leer van HAHNEMANN, die dezelfde spre uk in haar vaande l voert. De Homocopat hie 
berust. op de grondste lling, dat men om ziekt en te genezen zulke middelen kiezrn moet 
die in het gezonde lichaam verschijnselen te weeg brengen welke op de verschijnselen der 
te best rijden ziekte gelijken. Kina b. v. is in HAHNEMANN's leer koortswerend I omdat 
eigen ervaring hem geleerd had, dat :dj in het gezonde lichaa m koort sachti ge aandoeningen 
te weeg brengt . De leer der Signatuur daare ntegen schijnt mij op t.wee geheel and ere 1 

beide zeer gewaagde stellingen te beruste n (waarvan ik echte r niet. weet of zij ooit 
bepaa ldelij k door hare aa nhangers zijn uitges proken), t . w. 1° dat tegen elk gebrek en elke 
wan orde in het menschelijk organi sme in de Natuur een middel moet voorhanden zijn; 
20 dat de nat uurvoorw erpen zelve door eenig tee ken aanwijz en , voor welke ziek te of kwaal 
zij genezing bieden. Pr o[ Pw oo E, die in zijne den J6den Sept . 1890 te Gronin gen ge.houden 
rectorale oratie 1) , in een overzicht van de geschiedenis der pha rmacie de aa ndacht zijner 
hoorders weder eens bij de schier geheel vergeten leer der Signatuur bepaa lde, dringt wat 
dieper door in het wezen van dezen tw eeden regel , wanneer hij dien formul eert in de 
woorden: ,,dat de Schepper van het Heelal in uit wendige kenm erken eene aa nwijzin g had 
gegeven omt rent het genee:;krachti g vermogen der lichamen , en men daaro m bij het zoeken 
naar geneeskrachtige zaken vooral acht moest geven op verschijnselen in vorm I kleur , 
reuk of and ere duidelijk waarn eembare eigenschappen , die als wenken voor het pbarm a
ceutisc h gebruik konden gelden". Die wenken nu waren bevat in zekere punt en van over
eenkomst tu sschen de vooronderste lde tee kenen en de ziekteverschijnselen of ook de aa n 
ziekte lijde nde lichaam sdeelen, en dus in zooverre eene werkelijk e c u r a ti o s im i I i u m 
s im i I i bu s. In tusschen zij n genezing naar aa nwijzin g der Signatuur en curati o s imîlîum 
similibus (ook afgescheiden van den zin dier formul e in de Homoeopat hie) geene begrippen 
die elkan der geheel dekken ; wel kan men in het algemeen zeggen , dat de Signatuur op 
het similia similibus berust , maar dit laatste komt ook wel eens voor zonder dat s i g na 
als de hier bedoehle voorhanden zijn. Wann eer men b. v. wilde tra chten het vernnncle 
bloed op het voorbeeld der dochter s van PELIAS door de instortin g van nieuw kra chti g 
bloed te verbetere n, zou dit wel eene genezing van si milia similibus , maa r zonder 

') P. C. PLUOGE, de invloed der Scheikund e op do ontwikk eling der Pharmacoth erapie , bi. 14. 
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Signatuur zijn. Werkelijk komt wel eens iets voor dat hiermede eenige analogie heeft 1). 

In het zesde hoofdstuk zal ik op dit punt terugkomen. 
Men zal opgemerkt hebben dat in de bovenaang ehaalde plaats van DoooNAEUS het 

woord Signatuur niet voorkomt . Het schijnt in de hier beschouwde beteek enis (want 
in vele andere beteekenissen werd het reeds van oudsher gebezigd) van vrij jongen 
oorsprong te zijn. Als erkend kun stwoord in dezen zin is het mij het eerst voorgekomen 
in den bekenden »D i c tionnaire univer se l de Tr é voux" (dus genoemd naar het 
Fran sche s tadje Trévoux, dept. Ain, waar de eerst e uitgave in het begin der JSde eeuw 
gedrukt werd). De plaat s luidt als volgt: ,,Les botani stes appellent Signatures de certa ines 
conformités et ressemblances qu'on aperçoit entre les plantes et une partie du corps hu main, 
ce qui a fait croire à quelques-uns ~ue ces plante s éta ient des spécifiques pour les maux, 
dont ces partie s là étaient attaqu ées" ') . blaar deze definitie zelve toont , dat het woord 
reeds algemeen bij de bota nici in gebruik was. Eenige tientallen jar en later werd de ~olgencle 
definitie gegeven in "A new and complete Dictionary of term s of art" (Engelsch en Neder· 
dui tsch) van EoBERT Buvs : ,,Signa t ur e (among Naturalists), the resemblance of a vege
table or a mineral to any part of a man's body" - gelijkenis die een plant of bergsto ffe 
op eenig deel van een menschelijk lichaam heeft." In deze definit ies treedt de overeenkomst 
tu sschen de verschijnselen aan de planten en die aan het menschelijk lichaam , dus do 
botanische zijde der Signat uur 1 op den voorgrond, en door Buvs wordt zelfs de pharma
ceut ische in het geheel niet aangeduid . Het is echter duidelijk dat de denkbeeldige waarde 
der Signatuur zich alleen uit hare toepassing op de Geneeskunde laat verklar en. 

Hoe algemeen de leer der Signatu ur een tijd lang groot gezag heeft geoefend, toch is 
ook hier ten laatste het licht doorgebroken. Doch de pharmacopeeën der vorige eeuw, ja 
ten dee\e zelfs de hedendaagsche newijzen, hoe langzaam bier het bijgeloof voor meer rede
lijke im:ichten heeft plaats gemaakt. Onder de talrijke planten 1 waaraan LIN NAEUS den 
soortnaam officinal is gegeven heeft, zijn er een groot aantal die hare opneming onder de 
Materies Medica alleen aan de Signatuur t e dank en hebben. Zonder kri t iek omtrent de 
wezenlijke waarde voor de genee!:>kunde gaf de eerste plantenkenner van zij n t,ij d den naam 
van officin ee l aan meest alles wat als zoodanig in de kruidboeken vermeld en in de 
kruidtuin en gekweekt werd 3) . Than s evenwel zijn deze planten, ten gevolge der vorderingen 
in de natuurstu die, die de ongerijmdheid der leer aan het licht brachten , allengs uit de 
Pharmacopaea verdwen en , en met de leer zelve is ook de naam S i g natuur in den 
hier bedoelden zin zoozeer in vergetelheid geraakt , dat hij in de meeste woordenboeken, 
zoo taalkundige als encyclopaedische, niet meer wordt opgegeven. "\\'aar hij nog vermeld 
wordt geschiedt dat niet altijd met volkomen jui st heid. ln MEYER's Conversati ons-Lexicon 
wordt de leer der Signatuur omschreven als : ,,die Ansicht, das jeder Nat urkörper , und 
namentlich die Pflan,en , ausserlich in Gesta lt, Farb e und sonstiger Beschaffenheit Zeichen 
träge, an denen man erkennen könne, gegen welche Leiden des tierischen und mensch
lictien Körpers sie an zu wenden seien." Maar zoover is die leer toch wel nooit gegaan; 
dat "j ede r Natur k örper" zulke teekens draagt, heeft zij wel nooit geleerd. Boter ware 
zeker gezegd, dat »v i e l e NaturkOrper, nam ent li ch viel e Pflanzen", zulke 

1) Zio v. o. BuRo, de Geneesheer in Indiö, III, bi. 329. 
' ) Zie de uitgave van Parijs, 1762, T. UI , p. 674. 
J) Vgl. MEYER'fl Conversations-Lexicon in v. Signatur. 
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teekenen vertoonen . Eene korte en jui ste, maar niet geheel volledige verklaring geeft op 
het woord S i g natur e het Fran sch-Nederland sch Woordenboek van KRAMER S en BoNTE: 
.o nderste lde betrekking tu sschen den bouw en de geneeskracht der plant en". Maar de beste 
definitie van Signatuur vond ik in het voortr effelijke en verwonder lijk volledige Fransche 
W oordenboek van LITT RÊ : "S i g n a tur e des plant es , certaines qua.Jités de leur con· 
formatio n ou de leur coloration , d'apr ès Jesquelles on Jes jugeait convenables dans te lles 
ou te lles maladies. On déflnissait la Signature des plante s : un rapport entr e leur flgure 
et leurs effets." 

Nat uurlijk doet zich de v raag voor of in de leer der Signatuur alles fantasie is, dan, 
of er ook somtijds eenige grond voor hare Jeeringen bestaat. "De dwaling", zegt TREND ELENBURO, 

"kan slechts stand houden , wegens de elementen der waarh eid waarmede zij vermengd is." 
Behoudt dit aphorisme ook hier zijne geldigheid? Het antwoo rd kan niet onvoorwaa rdelijk 
ontkennend luiden. De meeste schrijvers die eenige aandacht aan dit onderw erp gewijd 
hebben , erkennen dat er in sommige gevallen overeenstemming tusschen het teeken en de 
geneeskracht bestaat . Inzonderheid komt zij voor bij de kleur der plantensappe n. H. W AGNER 1) 

merkt op, dat vele gele en bruine plantensappen adstringeerend en bit ter zijn, niet weinige 
roode zuur smaken , witte zich dikwij ls smakeloos en slijmerig betoonen en vuilgroene of 
zwarta chtige niet zelden vergift ige werking oefenen. lntuss chen beweert W AONER volstre kt 
niet dat dit alles vaste regel is. Ju ist op het punt der k Ie u r van sappen en andere planten
deelen is de geldigheid der Signat uur met bijzonde ren nadruk door DoooNAEUS bestreden. 
Hij toont met tal van voorbeelden aan , dat hetze lfde wat gele, roode of witt e planten
deelen te weegbrengen ook door plant endeelen van andere kleur kan bereikt worden , en dat 
omgekeerd vele ziekten , die soms door gele, roode of witt e plantendeelen genezen worden, 
daaren tegen door andere plantendeelen van dezelfde kleur verergeren en gevaa rlijker zouden 
worden. Ik zal mij nog een korte aanhaling uit zijn Kruidboek veroorloven, waarin hij de 
bestaa nde meeningen omtrent de roode kleur bestr ijdt : 

nDesge lyxc ist met de roode verwe , welcke onder de mercken of kenteekenen gheensins 
voor het minste gehouden en wordt . Hier voormaels waren der som mighe die vaste lyck 
gheloofden, dat alle roode dingen heet war en, omdat het schijnt dat sy de verw e van 't 
vier met heur brenge n ende ghelyck zyn, 't welck oock root is . Maer de dwalinge van 
diergelyk e menschen is ghenoegzaam berispt en omgestooten gheweest van CE1,srns, in 
het tweede boeck van de simpelen ofte ongemengelde gheneesmiddelen. In onse tijden 
schadt men dat alle roode dinghen te &,mentre cken o~ toenypen en sluyten , en daerom 
alle den vloedt en bloedtganck van alle kanten s tillen en ste lpen, en 't is wel waer datte r 
vele diergelycke zy n, te weten de roode Roosen , de bloemen van den wilden granaetboom, 
de roode besse n oft vruchten van berberis, oock de cornoeliên , dat sanda lenhout het
welcke root is , drakenbloet, de wort elen van hertstonge ende van tormentille 1), en noch 
meer andere van de selfde verwe, die eracht hebben om te samen te trecken en den 
stoe l-ga.nek te bedwin gen. Nochtans vindt men veele andere roode dinger., oft die root sap 
hebben, die met een heel andere en verscheyde n eracht begaeft zyn. Het sap dat wt de 
geperste of gewreve n bladeren van Hypericum of St. Jans-cruydt , van hertshooy 3) en van 

1) Mfl.lerischo Botanik, II. 250. ~) Potenlilla tormentilla of Zeve n bl ad. 
1) He rts h ooi wordt thans bij ons gebruikt als vertaling van den ges lachts naam RyperiCl(J/1, en omvat 

dus ook het St. Janskruid of Rypericmn perforatum. Maar er komen behalve dit nog zeven soorten van 
Hypericum in onze Flora voor on één van deze (welke durf ik niet. bepalen) moet door DoDONAEUS hertshoy 
genoemd zijn. 
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wild e ru yte uitgedruckt wordt, is soo root al oft het bloed waer ; maer nochtan s dese 
cruyd en en ste lpen het bloet geensins niet , selfs daarentegen dryve n en jagen sy het bloet 
van onderen aff door de maentsto nden. Al soo oock de rootv erwighe vruc hten van den 
hulst boom , van wiens schorssen oft schellen den lym gemaect wordt, en zyn niet alleen niet 
samentr eckende aft stoppe nde 1 maer verwec ken eenen geweldigen loop oft vloet van onder'' . 

Het mag dus ·wel als zeker beschom\·d worden , dat de leer der Signatuur voor de 
Geneeskunde niet de geringste waan.Ie bezit , en voor haa r niet meer is dan eene curiositeit, 
en het Ü:i daarom niet te verwo nderen dat zij zoozeer in vergete lheid is geraakt, dat ve le 
onzer medici verk laren moeten er nooit van gehoord te hebben. De medische wete nschap 
is in de laatste jar en met reuzenschreden . vooruit gegaan , en berust op zulke geheel andere 
grondslagen dan die van vroegere eeuwen, dat de Historia Medici nae s lechts zeer weinige 
beoefenaa.rs telt. De artsen van onzen tijd denken er niet meer aan, wijsheid uit de oude 
boeken te putt en. Men heeft de hande n vol om, bij zij ne praktij k , de nieuwe onder
zoekingen en ontdekkin gen , dagelijks in tal van tijdschrift en medegedeeld, bij te houden. 
Deze overweging heeft bij mij den twijfel opgewekt of ik door eenige door mij van t ijd 
tot t ijd opgeteekende voorbeelden van Signatuur, gedeeltel ijk aan de reeds vermelde orati e 
van Prof. PLUOGE ontleend, bijeen te brengen , niet wellicht een werk doe , dat reeds !aug 
vóór mij gedaan is. Het is zeer mogP.lijk dat in cle geneeskun dige literat uur der zest iende 
en ze.vent iende eeuwen meer of min sys tematische verhan delingen over de Signat uur, meer 
of min volledige lijsten van \"Olgens hare aanwijzingen in de .Materies Medica opgenomen 
planten voorkomen; maar ik heb ze niet kunn en vinden of geene aanwijzing er van 
kunn en verkrijgen. 

Maar voor de Ethnologie , de in onze dagen zoo ijverig beoefende wet enschap die zich 
voorste lt den mensch aan zich zelven te openbaren, is de kenni s van de leer der Signatu ur, 
gelijk die van alle bijgeloovige meeningen en dwaa.sheden , van alle afdwali ngen van den 
menschelijken geest, een belangr ijk onderwerp. Ik heb daarom gemeend geen geheel over
bodig werk te verrichten door alles bijeen te voegen wat ik gedur ende een reeks van 
jare n daarover verzameld heb. Volledigheid wordt daarbij niet beoogd, omdat zij onbe
reikbaa r is. Schier ieder bota nisch werk , ieder woordenboek aan de nat uurw etenschap pen 
gewijd dat ik opsloeg, verschafte mij nieuwe bijdragen , en waar zou daarva n het einde zijn? 

Ik denk in de besprek ing dier voorbeelden deze orde te volgen. Ik ken t wee soorten 
van planten die door de aan hangers dezer leer al8 in het algemeen met weldadige krachte n 
toegerust , als helpers in alle 1190den en geneesmiddelen voor alle kwalen, beschouwd 
werden: de Afandragora of A I ruin en de Mistel of Ma r e n t a k k e n. Deze behandel ik in de 
eerste plaat..~. Nauwelijks minder wonderkracht werd aan de Var e n s toegeschreve n, niet aa n 
bijzondere soorOOn, maar aan de geheele uitgebreide familie , echter met dien versta nde , 
dat de Polypodiu:m-soorten , de in Europa mee8t algemeen verbre ide , het meest in aan· 
merkin g komen. Aan de Varens is dus het volgende, het vierde hoofdstu k gewijd. Het 
vijfde behandelt eene lange reeks van plante n waarvan eenig deel of aft reksel als specifiek 
geneesmiddel voor bijzondere kwale n of ziekt.en beschouwd wordt. Over de Signatuur van 
dieren handelt het zeer korte zesde hoofdstuk. Het zevende handelt over cle vraag of ook 
sporen der begrippen die aan deze leer ten grondslag liggen , bij de volken van andere 
w erclddeelen dan Europa worden aangetroffen. 
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II. 

DE ALRUIN EN DE H EGGERANK . 

Het meest bekende, tot de hoogste oudheid opklimmende voorbeeld der wondermid
delen levert ons de A 1 ruin (Mandragora). De plant komt voor in twee verscheidenhed en, 
die , naa r het vers chil va n den tijd waarin zij bloe,ien , vernalis en autwm.nalis genoemd 
worden. Beide behooren te hu is in Zuid-Europ a , Klein-Azi ê en Syriê. Zij worden reeds 
beschreven en - maar ten onr echte - als mannelijke en vrouwelijke Manclrag ora , 
ondersc heiden in de Materies Medica va n DwscoRrnEs. De Griek sche naam Mandragoras, 
oorspro11kelijk, zoo men meent, een man snaam, en misschien van Mandra of Mandro$, 
den naam eene r plaat selijke godheid in Klein-Azië , afgeleid, ging van D1oscoRIDES over tot 
de Latijn sche schrij vers (- men vi ndt hem bij Co t.UMELLA , PLINIU S, FRONTINU S, AP ULE.JUS, 

CELSIUS, enz. - ) en va n dezen tot de nieuwere botanic i. LJNNÉ noemde de plant Atropa 
Mandragora ; later heeft men een genus Manclragora gecreêerd, dat tot de familie der 
Solaneeën gerekend wordt. Gelijk nagenoeg alle Solarieeën, zooals de nacht schaden (Solanum 
dulcamara en Solanum nigrum), de wolfk ers (Atropa Belladonna) , het bilzenkru id (H yosC1Ja· 
mus piger) , de doornapp el (Datura stra moniurn) , de tabak (Ni cotiana tabacum) en zelfs de 
aardapp el (Solanmn tuberosum), in meerd ere of mindere mate narcotische of zelfs verg iftige 
eigens chappen bezitten, is dit ook het geva l met de J.lfandr agora. Die eigenschappe n kleven 
bij haa r niet enkel aa n den, in het volksgeloof zulk een ruim e plaats innemenden wortel , 
maar zijn gemeen aa n alle deelen der plant , vooral ook aan de bloemen en vru chten. 
Daaruit werden dranken bereid, die 1 naar de verschillende sterkte der dosis 1 pijnst illende 
en verdoovende, een diepen gJaap veroorzakende, en zelfs een doodelijke uitw erking hadden , 
wat FaoNTINUS zoo kernac hti g uitdrukt door de woorden: ,,cujus in te r sopore m et venenum 
media vis est". Van het gebr uik der Mandragora als opiaa t kunnen vele voorbeeld en 
worden bijgebracht. Zoo lezen wij bij Apul ejus : nDedi non venenum, sed somn iferum 
mandrago ram, . .. . . morti similimi soporis efficacem" . · In ARIOSTO's Orlan<lo furio s o 
vind en wij de volgende, hier ver taald medegedeelde verzen: 

11 Dit zün do kwalen , de on~eneesbre wonden, 
• Waarvoor geen baat, geen laafnis wordt gevonden; 
11Geen toovorspreuk, geen a\rnin , die bier nut! " 

In 8HAKESPEARE
1
S A nt ony and C l eopatra voert de koningin met hare kame1juffer 

·CHARMIAN, volgens BuROERSDIJK's vertaling, het volgende gespre k: 

ÛLEOP. ,,CHARM I AN ! 
CHAR. ,, Vorstin? 
CLEO. ,,Ach ! ach! 

11Een dronk van alru insap ! 
ÛHAR, 11 Waartoe, vorstin? 
ÛLEO, ,,' k Wil slapen, a l den tüd, dat mijn ANTONIUS 

,, Ver van mü wijlt!" 

In de Othello va n denzelfden dichter zegt JAoo, als hij het gemoed va n zijn meeste r 
door het opwekken van achte rdocht en jaloezie verg iftigd heeft : 

I. A. f. E. Vll. ll 
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nGeen heul- noch alruinsap 
"Noch al der wereld sluimerdranken brengen 
"Den zoete n slaap u weder, die nog gist ren 
,, U eigen was". 

"Bibere mandragoram" en "a mandragora dormire" (llrni ,u«vihJ«ïlif!ov )(((1')-d,Jw , bij 
LUCIANUS) waren bij de Ouden spreekwijz en waarmede men hen bespotte, die te traag of 
slaperig waren om hunn e zaken behoorlijk te behartigen. 

Ook blijkt het dat men de Mandragora aanwendde als thans de chloroform. LrTTRÉ 
haalt in zijn Woordenboek eene plaats aan uit YvER, een Franschen schrijver der XVI de eeuw, 
die aldus luidt: ,,Comme un patie nt, qu'on endort avec les mandragores , pour lui couper un 
membre", en bij LtNDU.'Y a MooRE, "Tr eas ur y of Bot a n y", lees ik, art. M a ndr a ke ; 
,,Dr. SILVES T ER has shown, that mandrake was employed in olden times as an anacsthe tic, 
in the same way as chloroform now is." Ook aan de Chineezen was sedert lang dit gebruik 
der Mandragora bekend. Zij noemen de plant 11ah-poe-loe (kennelijk de Chineesche tran s· 
scriptie van den Arabico-Sy rischen naam Jabroeh), beschouwen haar als van Arabischen 
oorsprong, en leeren ons dat haar gebruik het geheele lichaam tijdelijk gevoelloos en als 
dood maakt. Zij werd , vermoedelijk om haar bij chirurgicale operaties aan te wenden, ook 
in den Keizerlijken hof gekweekt 1

) . 

Maar niet slecht s om slaap te verwekken en t ijdelijk ongevoelig te maken werd de 
Mandragora gebruikt. Haar ste rke reuk en bedwelmende kra cht deden haar ook bijzonder 
geschikt schijnen om voor toover- en minnedranken te worden gebezigd. Vandaar dat de 
Mandragora hij de Ouden ook Circaea heet te , welke naam aan de toovergodin CrncE in 
rl.e Odyssea was ontleend. Zij kon, meende men, zoo bedwelmend werken, dat men er 
tijdelijk het verstand door verloor. In SHAKESPEARE's Ma c b e t h zegt BANQUO tot den 
veldheer na de ontmoe t ing met de heksen: 

,.MRar stonden werkelijk zulke wezens daar, 
"Als die, waarvan wij spraken? Wat? of aten 
,, Wij dolkruid, dat de rede in boeien slaat?" 

Voor dolkr11,id heeft het oorspronkelijk "the insane root", wat wel niet anders dan 
"the root which makes insane'' kan beteekenen, en wie zich herinnert , we lke rol in het 
volksge loof vooral de wortel van de Mandragora (waarover straks nader) vervult, en 
hoevel e toespelingen op dat kruid in S HAK ESPEARE 's drama's worden aanget roffen, zal, 
dunkt mij , nauwelijks aarzelen te erkennen, dat de dichter ook hier dit toovermiddel op. 
het oog heeft. Deze plaats wordt , meen ik, voldoende toegelicht door eene andere in 
Romeo and Juliet , waa r JULIA de vrees uitdrukt dat zij zal ontwaken 

"bij 
,,Gekrijscb als van alruinen , de aard ontsc heurd, 
,,Dat levenden, die 't hooren , zinloos maakt." 

't Zal ons straks blijken dat SHAKESPEARE hier afwijkt van het gewone volksgeloof, 
dat niet in plotselingen waanzin , maar in plotselingen dood, de straf erkent van hem die, 
zonder de vereischte plechtigheden, het waagt een alruinwor te l uit den grond te rukken. 

•) Zie Prof. G. ScHLEOEL's Ned.-Chin. Wdbk., aanhangsel, bi. 25. 



- 83 -

De tooverkracht van de Mandragora openba arde zich voora l in het opwe kken der 
minn edrift en het bevorderen harer uitwerkin g. Reeds in het boek Genesis (XXX : 14 - 17) 
vinden wij daarvan een voorbeeld. De nog kind erlooze RA CHEL verlan gt van hare zust er 
LEA , die zij haa r kroost benijdt, een deel der dttdaïm, die haa r zoon RUBEN bij den ta rwe
oogst op het veld heeft gevonden. Zij hoopt daa rdoor JAKOB te nopen den huw elijkspl icht 
met haa r te volbrengen en ook zelve moeder te worden. Dat het woord dudaï,n (ook in 
Hooglied VII: 13 voork omende) inderdaad de Mandragora beteekent , kan wegens het over· 
eenste mrnend gezag der oude overzettin gen, die het dus verta len , niet wel betwijfeld 
worden. Het blijft echt er onzeker of Ru eSN's vond in worte ls va n Mandragore n of in hare 
vru chten, de zoogenaamd e liefdeappe len 1

), bestaa n heeft . De comment atore n, die bij deze 
plaats hebben aa ngeteekend, dat de vrucht en der Mandragore n juist in den t ijd van den 
tarweoog st rijpen , dachten natuurlijk aa n de laat ste. Maar zoowel va n den wo rte l als va n 
de vruchten kon een philtrum bereid worde n , en beide konden evenzeer, volgens een door 
a nderen vermeld gebruik, onder de huw elijksspo nde geplaatst worden. 

Tot het gebruik der Mandragora als aphrodisiacum heeft eene curieu :se legende betr ek
kin g, die uit een Fra nschen schrijver der l 3de eeuw in het Woordenbo ek va n LITTRÉ wordt 
aangehaald. Zij luidt a ldus : ,,Li dui compaignon [er wordt van een paar olifante n gespro ken] . 
vont contra Orient, près du Paradis ter rest re , tant que la femelle t rueve une herbe que 
on ape le mand ragora, si en manjue et si ati se ta nt son màle, qu'il en manju e avec li, 
et mainte nant eschaufe la volent é de chacun, et s'e ntr ejoignent à en vers et enge ndr ent 
un filz sa nz plus" . 

W at ik tot hiertoe over de Mandragora mededeelde behoort niet rechtstreeks tot het 
gebied der Signatuur, dan voor zoover ook de wort el , waarin de Signatu ur der plant 
eigenlijk schuilt, a ls aphro disiacu m in aanme rkin g kwam, of voor zoover de groote betee 
kenis aa n een deel der plant I den wortel, gehecht, ha.ar aanzi en en gewicht misschien in 
het algemee n hooger deed st ijgen. Bij dien wortel, die hier de hoofdzaak uitm aa kt, moet 
ik wat langer stilstaa n. 

De wortel der Mandragora is dik en vleez ig, en de groote I gave, eivormige bladeren, 
waartusschen de bloemste ngels oprijzen, komen schier onmiddellij k uit den bodem te voorschij n. 
Die wortel is dik en hari g en heeft dikwijls een igerrnate de gedaa nte van een tw eebeenig 
poppetje. Het boven gedeelte, vaak door eene halsvo rmi ge verna uwin g van den romp 
gescheiden en met ha..'lrvormige stenge lvezeltj es bezet 1 ve rtegenw oordigt als het ware het 
hoofd. De romp of het lichaam zendt van het bovendeel vaa k twee, eenigszins naar ar men 
zweemend e takken uit en split st zich verder naa r onder meestal in tw ee declen, die als 
de beenen kunn en beschouwd worden. De overee nkomst met de menschelijke gesta lte h; 
bij een geheel aa n deze beschrijvi ng beantwoorden d of, om het zoo uit te drukk en, 
t yp isch exe mplaa r, niet te miskennen ; wat er aa n ontbra k werd verk regen door kun st
middelen, zooals het steken van fijne zaden, b.v. van gierst , in het hoofd, die wann eer zij 
ont kiemd en vervo lgens droog geworden waren, de hoofèlharen nabootste n. Ook gebruik te men 
het mes om de overto llige vezels en wort elta kken weg te snijde n en het overige te fatsoeneer en. 

•) Do naam "liefde-appelen" wordt ook gegeven aan de vruchten der Tomaten (Lycopersi cum escttlentu?11). 
Natuurlijk , want ook deze plant, vroeger Sola num lycopersicum gehecte n , is met de Solanee(ln verwan t, 
en werd ook zelve eeitijds als aphrodis iacum aangewend. LrNDLEY & M ooRE: Treasury of Botany, in voce 
Lycoper sicum: ,,the other common English name of tbo Tomato 's, Love-apple, has arisen from their supposed 
power of exciting tende r feelings." 
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Die kunst was reeds bekend bij de oude Romeinen, zooals blijkt uit CoLUMELLA, een schrijve r 
der eerste eeuw, die zulk een toebereiden wortel een semihomo, een halfmensch, noemt . 
Andere gebruikelijke namen zijn anthropomorphon 1), aard m a n netje en wortelman
netj e; bij onzen dichter HUY GENS vindt men wortelm e n sc h en de uitdrukking ,i't 
gewas van menschenwezen" '). De heilige H1L1.EOARD1 S I abdis van Ruppertsberg bij Bergen 
(1' 1179) durfde zel fs in hare geschriften over de Physica bepaald verzekeren, dat de 
,Manclragora ontstaan is uit dezelfde aardsoo rt, waaruit God de menschen schiep. Bij de 
Romaansch e volken werd de naa m der plan t, Mandragora, ook op haren wonderdadig en 
wort el overgedragen. De naam onderging echt.er, zooals veelal met zulke namen van 
vreemden, der menigte onbekende n oorsprong het geva l Ï::$, aller lei vermi nkin gen. In het 
Italiaan sch werd hij m and r agola , in het oud-Fran sch mandagloire of m adagloi r e 
en main de gorre, in het Engelsch m a ndr a k e. Andere nan1An aan de vermeende 
eigenschappen van de plant of haren worte l ontleend, zullen wij beneden leeren kennen. 
Doch reeds hier moeten wij vooral st ilstaa n bij den Germaanschen naa m AI ra u n of 
AI run , in het Nederla ndsch AI ruin , die, eerst aan den wonderdadigen wortel gegeven, 
ook op de geheele plant werd toegepast. 

Oorspronkelijk was hij de Germa nen de AI run of AI ra u n (Yan run a, geheimeni:s) 3) 

eene waa rzegster , wichelares of tooveres , die met goede en kwade geeste n omging en 
geheime kun ste n uitoefende. In dien zin wordt het woord in onze taal weinig gebru ikt ; 
echt er lezen wij in CoNSCIENCE's H I o d wig en Cl o t h i Idi s •) van "eene Alrui ne, die 
door WODAK S bloedmannen in de geheimen issen van het heilig woud was ingewijd" . Aan 
het vrouwelij k geslacht der Alruinen zal men echter wel niet moeten hechten. De Mandra
gora-wortel werd wegen:s zijne menschvormig e gedaante, zijne overee nkomst met don naar 
Gods beeld geschape n mensch , door een Loovergeest of Alruin bezield geacht en werd 
daarnaar genoemd , maar die toovergeest werd doorgaans 1 schoon niet alti jd, beschouwd 
als tot het mannelijk geslacht behoorende. 

Aan dien geest werden groote krachten toegekend, die, gelukkig ! doorgaans ten goede 
va n den bezitter van een alrui nwortel werkzaam waren . "A lraun du vil guet" was eene 
oude Duitsche spreuk, die ook in versch illende afwijkende vormen voorkomt. Hij bevorderde 
welvaart, gezondheid, lichaam skracht, vruchtbaarheid der vrouw en, huiselijk geluk. 'Nie 
een Alruinwort el bezat kon nooit gebrek lijden ; wa nt de meenîng van DE SERRES, een 
Fran schen, door LITTRÉ aange haalden schrijv er, dat de vlijt {la diligence) ,,est la mandragore, 
que Ie sot vulgaire estime estre entre les main s de ceux qui font bien leurs affaires" , 
ging in die bijgeloovige dagen het begrip der menigte verre te boven. Men geloofde zelfs 
dat ieder geldstuk dat des nachts op den Alruinwortel gelegd werd, des morgens verdubbeld 
werd gevonden , ofschoon men tevens waars chuwde, om van de goedheid van den Alruin 
geest geen misbruik te maken. In J OHAN RHODE's 11'1.'ugendsamer \V'eiberspiegel" (Erfurt, 
1586) wordt voor bewar ing van den huisvrede de volgende wenk gegeven: 

') Dezen g:rit:"kschen naam, die i ets mens c hvormig s beduidt, vind ik in VA~· LENNEPS aan· 
teokeningen op V0No~ 1., I. 373; maar hij geeft niet op, waar hij dien gevonden heeft. 

2) Men vergelijke ook een der Perzische namen der Ma11dragora ~~ ~.>_;:.: of ~ r".J~ (menschplant), 
volgens VuLLERS: sic dicta planta, quod homini similis est. 

') Vgl. het art. Alruin in het n Woordenboek der Ned. taal'' van DE VRrns, waarin uitvo erig over den 
001'Sprong en de versc hillende vormen van het woord wordt gehande ld. 

4) Derde uitg., D. II, bi. lï. 
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,,'l'ret in ewren Garte n I sprechet laut: 
.~Alrun ich rufe dich an, ,,Dringest darzu , 
,,Das du me inen liarten Man "Das or mir kcin Leid nicht Urn!" 

In moeilijke omstandigheden was de A lruin een raadgever, dien men als orakel onder· 
vroeg, en die , naar men beweerde, niet sltc ht s door ja. knikk en en n ee n schudden , 
maar soms ook in duidelijk e woorden antwo ord gaf. De grootste weldaad echter die deze 
weldadige geest aan de lijdende menschheid bewees, wa s , volgens eene stra ks uit voeriger 
te behandelen plaat s van FLAVIU S J OSEPHUS, het uitdrijv en va n booze geesten, die als men 
de alruin bij het ziekbed der bezete nen bracht, onmiddell ijk de vlucht nam en. In één 
woord , de al ruin . was een soort van hui sgod , voor wien men , om met B1LDERDIJK 1) t e 
sp reken , gelijk de oude Egypt enaa rs voor de uien in den Hof: 

,.,met eerbied ncderknielde als huis· en weh-aartsst ut" . 

Maar in het l>ezit t e komen van zu lk een weldadigen hui sgod was geene gemakkelijke 
zaak. Den wort el uit te grav en ging met grOote gevare n gepaa rd, en wie hern liever 
koopen wilde , moest hem met hoogen prijs beta len. Er werd een belangrijke handel in 
gedreven en men maakte va n het opgrave n een bijzondf\ren tak van broodwinnin g. In 
P1sCHART's Gargantua (16de eeuw ) vindt men gewag gemaakt van Alraundelb e rin
n en, eene soort. van tooverkoll en die in het opgrave n van mandra gora wortel s een middel 
van bestaa n vonden . Door belanghebbe nrten bij een l10ogen prij s dezer gezochte ,vaar werd 
ver spreid, dat zij uit erst zeldzaam waren, en dat de pogingen om ze machti g te worden 
het verstand of het leven van den vermetele die dit beproefde, ernst ig bedreigden . 

Bij de schrijv ers der oudheid is de voornaam ste plaats omtrent het opgrave n der 
Alruin en t.e vinden in het zevende boek der "Joodsche oorlogen" va n den Joodscbe n geschied
schrijver FtA VIUS J OSEPHUS. Zij luidt vertaa ld aldus : "De st erk te Machaeru s wordt aan de 
noordzijde begrensrt door eene vallei die den naam Ba.äras draagt en een gelijknamig en 
wor te l voortbr engt. Die wort el gelijkt in kleur op eene vla m en laat tege n den avond 
een lichtglans uit stral en. Voor degenen die hem naderen met het doel om hem macht ig 
te word en, is hij niet gemakkelijk te grijpen, want hij wijkt steeds ter ug 8n wordt eerst 
tot staa n gebracht, wanne er men er de urin e eener vrouw of bloed der maandzuivering 
heen bijgegoten. En ook dan nog wacht degenen die hem aanraken een onvermijdelijke 
dood, indien zij niet een wort el van dezelfde soort , va n de hand afhangende, bij zich 
drngen. Echter is er ook een ande r middel om hem zonder gevaar te bemachtigen. Men 
maak t eene groeve dicht om den worte l , zoodat hij met zoo weiuig aasde mogelijk bedekt 
blijft. Daarop maakt men een hond aan hem vast, en wanne er dan diegene die het dier 
vastgebondfm heeft , zich verwijde rt en de hond hem volgen wil, rukt deze wel is waar 
den wort el gemakke lijk uit, maar ten koste van zijn leven; want, als het war e als plaats
vervan ger van den man, die zich dus in het bezit van den wortel heeft gesteld, blijft de 
hond onmidde llijk dood." 

Wat nu nog bij JOSEPHUS volgt, hee~ betre kking O]l het reeds verm elde gebruik van 
den wortel tot het uitdrijv en der booze geesten, dat, zegt hij , het ee.nige is waaro m die 
wor te l zoo begeerlijk werd geacht. JOSEPHUS schijnt dus nog onbekend te zijn gewees t, 
met den overv loed van zegeningen door de Alruin over het menschdom uit gestort . 

1) Dichtwe rken V. 191. 
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Men zou derhalve, daar JO SEPHU S ook den naam Mandragora niet noemt, zijne beschrijving 
van den wortel zeer fantastisch is, en hij omtrent de verschijnselen bij het uittrekken en 
de kra cht en döor den wortel uitgeoefend , nog al van andere berichten afwijkt, kunnfln 
vragen of het wel zoo volkomen zeker is, dat met de Baäras van JOSEPHUS de Alruin is 
bedoeld. Wij krijgen echter die zekerheid in voldoende mate door de oude hand schriften 
van D1oscoRIDEs, den met JosEPHUS nagenoeg gelijktijdi gen Griekschen arts, die hierboven 
roods als schrij ver van een werk over de :Materies Medic.a, waarin ook over de Mandragora 
wordt gehandeld, vermeld is. Onderscheidene van die handschriften bevatten afbeeldingen 
van het uitt rekken der alruinwortels, die geheel met de hier medegedeelde beschr ijving 
van JO SEPHUS overeenstemmen . Inzonderheid verdient hier verme lding de afbeelding in het 
beroemde Weener Handschrift van D1osc0R1DES1 het oudst e dat wij bezitten. Zij is gekopieerd 
op eene plaat in DAUBENY's "Lect ur08 on Roman husbandry". Men ziet daar HEURES1s, cle 
Godin der uitvindin gen 1 voorgesteld als aa.n DwscoRtoES in triomf een Alruinw orte l aa n
biedende, terwijl de ongelukkige hond, die voor het uittrekk en van dien wortel had dienst 
gedaan I daarnaa st ligt te zieltogen. 

Voor zoover lat ere voorstelling en van het uitt rekk en der Alruinwortel s van die van 
JosEPHUS afwijken , verschillen zij niet in de hoofdzaak, maar zijn zij vermeerderd met 
meesta l weinig beduidende versieringen. De hond moet zwart zijn en geen enkel wit haa.rtje 
bezitten ; de plechtigheid moet plaats hebben vóór zonsopgang 1 en wel op Vrijda g, den 
dag der godin V1rnus, op wier berg volgens R1100E's "VVeiber-Spiegel" ook Alruinen wonen, -
eene bijzonderheid die ons weder aa n de minnedriftw ekkende kracht van de Afanclragora 
herinn ert . Hoe heidensch er dit nu ook moge uitzi en 1 toch vertoont zich weder de 
invloed van het Christendom in het voorschrift om driemaa l boven de groeiplaats yan den 
wortel een kruis te slaa.n. Het voornaam ste wat door de latere n aan llet bericht van 
JOSEPHUS wordt toegevoegd I is het vreeselijk krij schen, kermen of i:;teunen dat dfl Alruinen 
bij het uit tre kken van den wortel doen hooren , en dat als de eigenlijke oorzaak van den 
dood de~ uitgrave rs die niet alle voorzorgen lleeft in acht genomen , beschouwd wordt. 
Hiermede zijn dus goed in over eenstem ming de woorden van den dichter TEN KATE: 

,,'tls of zij vrcezen dat mijn ademtocht kan moorden 
,,Als 't doodelijk alruiugesteun." 

Wij zagen reeds dat bij SllAKESPEARE dit gekrij sch gezegd wordt allen die het hooren 
waanzinni g te mak en. 

Een ander toevoegse l tot de bij JOSEPHUS voorkomende sage is, dat de alruinwortels 
alleen werden gevonden onder een galg en uit de urine der geha ngenen opgroeiden, waarbij 
dan, om de zeldzaamheid nog nadrukk elijker in het licht te ste llen, ook nog gevoegd werd, 
dat de geha n~ene een onschuldig veroordeelde zijn moest.. Hieruit lat en zich verklar en de 
Hoogduit schc volksnaam der Alruinen Ga I ge n m ä·n n c h e n , en de Nederlan dsche Pis
duiveltje of Pi sd ie f j e , welke laatste, vreemd en onsmakelijk genoeg, ook voorkomt 
als een tro etelnaam door ouders of grootouders aa.n hun kinderen en kleinkinderen gegeven 1). 

Ned~t1i~dJt'!~ra ii3., 
8
,~;~~

01~~:e,;:t1
iji:b gl:P:~g; i~'dos~i:}~~t;:~: ij~-~~li:~~~~E~

1101~1!~ D~~~~~:r~~~~ n~:r 
kunn en vinrlen. Het Woordenboek citeert hier trouwens eene vroegere uitgave, en misschien zijn de 
woorden in de latero edities geschrapt. 
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Het vermoeden ligt voor de hand dat deze toevoegse ls verzonnen zijn door personen, die 
bij den hoogen prijs der Alruin-wortels belang hadden. 

Ik moet thans nog met een enkel woord gewagen van de zorgvuldige behandeling die 
de Alruinen van hunn e gelukkige bezit ters ten deel viel. De wortel werd, nadat hij behoorlijk 
gefat!-;oeneerd was, in rooden wijn gewas schen en zorgzaam bewaard, hetzij in een glas of 
in een afzonderlijk daarvoor bestemd en op een geheime plaats geborgen kastje. Men 
wikk elde het aardmannetje in roode of witte zijde Cnen beaux drapeaux de soye ou de !in, " 
zooals een oude Fransche schrijver bij LI TTRÉ zegt) en ijverige vereerders gaven het dagelijks 
wat te eten en een bad van w ij n en verschoonden het met elke nieuwe maan. 1

) Bij over
lijden van den eigenaar bleef de Alruin in de familie, maar werd geerfd niet door den 
oudsten, maar door den j ongsten zoon I die in de doodkist van zijn vader een stuk brood 
en eenig geld moest leggen. Was de jongste zoon vóór den vader overleden , dan trad de 
oudste in zijne rechten en verplichtingen. 

Dat voor zulk een weldadigen en vermogenden beschermgeest hooge prijzen werden 
besteed, en daarbij dan nog veel bedrog werd gepleegd , is niet meer dan natuurlijk. Ik 
vind aangeteekend ') , dat nog in 1675 te Leipzig de som van tl4 Thaler voor een Mandra
gora-wortel werd betaald. En ook voor zulke buitensporige prijze n kon men niet zeker zijn 
de recht e waar te ontvangen. Reeds in 1552 klaagt een Duitsch schrijve r over vervalschingen 
en de schrijve r eener in 1703 uit.ge.geven nKurze Betrachtung der Mandragora- oder Ah:aun
w urtzel" verhaalt, dat men hem in Bohemen neinen ausgezoge nen , ausgedorrten, .künstlic h 
zusammengestellte n und gezierten Frosch" voor een echten Alruin in de hand wilde stoppen. 

Het gemakkelijkst middel om zich een plaat svervanger of surrogaat van de Alruinen 
te verschaffen was een dergelijk poppetje te snijden uit de wortels van andere plante n , 
die zich het best daart oe leenden. Ik vind als zoodanig vermeld het gewone dakriet 
(Aru.ndo phragmites L., Phr agniites communis 'rRINIU S), we lke plant zich door verkrui pende 
worte lstokken onderscheidt. Maar vooral kwam daarvoor de Heggerank (Bryonia) in aan
merking'). Dit fraaie planten geslacht , dat tot de Cucur bitaceeën behoort, komt in Noord
Europa - ook in Nederland - voor in twee soorte n , de BrtJOnia alba die zwarte , en de 
Bryonia dioica, verreweg de meest gewone, die roode besse n draagt. Beide versieren onze 
kreupelbosschen en heggen door hare op het loof van den wijnstok gelijkende bladeren, 
geelachtige bloemen, en glanzige, maar gevaarlijke vruchten. Deze planten zijn in hooge 
mate narkotisch en kunnen voor de bereiding van braak- en zuiv ermiddelen dienst doen. 
Vooral wordt de dikke , knolvormi ge wortel 1 die zeer lang, geelachtig bruin van kleur en 
overdwars gerimpeld is , geneeskrachtig geacht en vaak tot verzacht ing op wonden gelegd. 
Somtijds vertoont · ook die wortel ecne neiging om zich op dezelfde manier als de Alru in
wortel te vertakke n. Er was dus in die lanrlen waar de Alrui n niet voorkwam en de 
Alruinwortel zeer duur moest betaald worden 1 voor hen die toch zulk een "huis· en wel-

1) Afbeeldingen van gefatsoeneerde on gekleede Alruinwortels vond ik in WAONER's Mal e ri sc h c 
Bota nik en in BnocKHAUS1 Co nv e rs a t ion s- L exi k o n i.v . Alraun. De heer S\HMELTZ doet mij 
opmerken dat in Ve rhan dl. do r Borl. ant hr op. G ese ll sc haft 1892 , bi. 425, af beeldingen gegeve n 
zijn van twee in het Museum te Noordhausen bewaarde, uit eene kerk afkomstige, exemplaren. 

1 In de aangehaalde 0 11ltie van Prof. PLUOOE, bi. 13. 
1 ) Mon wachte zich voor de verwarring van do H egge rank mot. de uit Noord-Amerika ingevoerde 

eu thans vooml wegens de fraaie roode kleur die hare bladeren in den l1erfst a..'l.nneme n , zoo algemee n als 
klimmende sierplant aangewe nde Ampelop 8is hederacea M1cuAux (quinque {olia ROEMER en Scuo LTES). De la.atste 
wordt algemeen w ild e wi ng e rd genoe md; maar dit is ook een der Nederlandsche Volksnamen van de 
Bryonia, die ook in het Fransch, wegens do overeenkomst harer ranken on bladeren met die van den 
wijnstok, vaak vig-n e bla nc h e genoemd wordt. 
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vaartsstut" wenschten te bezitten, aan leiding genoeg om tot den Heggerankwortel, of 
wrangwortel, zooals hij in Gelderland heet, de toevlucht te nemen. Men sneed dus 
ook uit dien wortel poppetjes als de Alruinen en wist ze op dezelfde w(jze van hoofdhaar 
te voorzien. Overigens werden ook bij de inzameling en bewaring, veler lei bijgeloovige 
voorschr iften en gebrui ken in acht genomen. De heer Baron S10ET VAN DE BEELE, zoo 
vertrouwd met alles wat de geschiedenis en de fo Ik I or e van zijn geliefd Gelderland 
betreft, deelt ons daarover in zijn geschrift 11Het volksge loof aan het bovennatu urlijke in 
het rijk der planten" 1) het volgende mede. De wortel moest in het voorjaar op een 
Maandag, bij eene gunstige constellatie van de maan met Venus of Jupit er, worden uit ge
graven, en na tot een popje gefatsoenee.rd te zijn, op een kerkhof op het graf van een 
man in den grond gezet en gedurende eene maand begoten worden met wei van koemelk, 
waar in drie vleermuizen verdronken waren . Daarna. weder uitgegraven werd de wrangwor te l 
gedroogd op een kach el , die met IJzerhard ( Verbem, officinalis L.) moest gestookt worden. 
Het schijnt dat men den na.a,r eisch behandelden wran gwortel veelal niet zoozeer als den 
plaatsvervanger, maar als den evenknie van den Alruinw ortel beschouwde. 

Hoe algemeen ook in de middeleeuwen en nog lang daarna de bijgeloovige vereer ing 
der Manclragora. was, ontbrak het toch niet geheel aan bestrijd ers der dwaasheden en 
ongerecht igheden, die er mede gepleegd werden. Een Fransche schrijvn der l óde eeuw bij 
LITTRÉ in v. Manrlrag01·a aangehaald, zegt : uEn ce temps il fist ardre li. e. brûler ] plusieurs 
madragoites, que maintes sottes gens gardoient en Jieux repos, " etc. '\Velke vorst door 
)I" wordt aangeduid, is wegens de onvolledighe id van het citaat uit een voor mij ontoe
gank elijk boek niet uit te maken . Van MAXBt1LI AAN 1 H e rtog van Be i e ren. wet en 
wij, dat hij in 1611 1 onder vele andere 11supers titione s und Aberglauben" ook het grave n 
naar Alruinwort els op strenge straf verbood. De vorderingen der Natuu rwetenschap hebben 
meer gedaan dan zulke geweldige maatr egelen om het geloof aan de wonderkra cht der 
Alrn inen en wrangwortels te ondermijnen; maar m1:1n z.ou zich waarschijnlijk zeer bedriegen, 
indien men meende dat alle sporen er van verdwenen zijn. 

In Frank rijk schijn t omstreeks den aanvang der zeventiend e eeuw het bezit en de 
verplegi ng van Alruin en, als een vloekwaa rdig toovermiddel om schatten te verwe rven 
beschouwd te zijn. Van Koning HENDRIK IV wordt verhaald, dat bij een bezoek te Rochelle 
een daar wonende rijke kaar senmak er bij hem werd aangeklaagd als schuldig aa n dit 
misdrijf , waa rom men den vuurdood tegen hem eischte. De Koning bedacht een zeer 
praktisch middel om dit bijgeloof te fnuiken. Hij liet tegen midderna cht bij dien kaarsen
maker een oortjeskaarsje halen I dat hem met veel strijkages geleverd werd. De Koning 
vertoonde daarop dat kaar sje aan de beschuldigers, zeggende: nZiedaar de main de gorre. 
Die man verzuimt geen middel om ook maar een oortje te verdiene n, en dat is het rniddP.l 
om rijk te worden"'). ( Wordt vervolgd.) 

•)Inde "Gids" voor 1881, D. II , bi. 208-239 en 412- 449, plaatste de heer SLOE T een opstel onder 
den aangeluw.lden tite l , dat meermalen door mij gebruikt is. Later {in 1890) gaf hij nog een boekje van 
ongeveer honderd Uladzijden in het licht, getite ld: ,,De planten in het Germannsche volksgeloof en volks· 
gebru ik". Dit is niet , gelijk men wellicht denken zou, eene omwerkin g of vermeerderde uitgaaf van eerst.· 
genoemde verhandeling, maar een bijvoegsel of vervolg. Jamm er dat de beide stukken niet tot éón geheel 
zijn verwerkt! Zij zouden dan een wa.ardigen teg-enhang er hebben gevormd tot des Schrijvers in 1888 uit· 
gegeve n lezenswaardig boek: ,,De Dieren in het ûermaansc lie Volksgeloof en Volksgebruik''. 

Over de Heggemn k wordt f!ehandeld Gids, 1881, II, bi. 425. 
' ) Op deze plaats uit de His to ri ettes van 1'A LLEMANT DE RËAux (uitg. v. 1840, L p. Sö), werd 

mijne aandacht gevestigd door Prof. G. Sc HLEO EL . 
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DE LEER DER SIGNATUUR 

DOOR 

PROF. P. J. VETH, 
ARNHEM. 

Ill. 

DE MISTEL EN DE RIEMBLOEM. 

Een niet veel minder bekend en merkwaardig voorbeeld van Signatuur, dan de 
Mandragora, leveren de Maren takken of Mistels (V iscum album) op. Alvorens echter 
over den aard en oorsprong dezer Signatuur te spreken, acht ik het noodig bij een mis
versta nd te verwijlen, dat aangaande deze plant bestaat. 

De Mis te 1 (het is deze ons met de Duitschers gemeene naam, en die ook terugkeert 
in het Eugelsche Mistleto e [samengesteld uit Mistel en toe= twijg] , dien ik om de 
meer algemeene bekendheid liever gebruiken zal, dan de enkel in het Nederlandsch gebrui
kelijke Maren takken) behoort tot de plantenfamilie der L oranthaceeen, die alleen uit 
parasietische of woekerplanten (d. z. planten die op andere planten en te haren koste leven) 
bestaat en in vele geslachten en soorten in de tropische deelen vooral van Aziê en America 
te huis is. In Europa komen slechts drie soorten voor: Viscum album L. , Viscmn oxycedri 
Dec. en Loranthus europaeus Jacq. Over de tweede soort, die zeer we inig verbreid 1) en 
zeer weinig bekend is, behoef ik niet te spreken. De beide anderen waren reeds aan de 
Grieken en Romeinen bekend en worden beschreven bij THEOPHRASTUS, DmscORIDES en 
Pwnus. Zij werden samengevat onder den naam van lso, (ook lsia) bij de Grieken en 
Viscum ') (of Viscus) bij de Romeinen 3). De planten zijn echter in menig opzicht verschil· 
!end. De latere botanici vonden het verschil groot genoeg om ze tot verschillende genera te 
brengen, die ze Viscwm en Loranthus noemden; de Italianen, in wier land beide voorkomen, 
onderscheiden ze als Visco albo en Visco quercino; in de Germaanscbe talen heet Viscwni album 
Mistel en Loranth1.ts e1,ropaeus Riembloem. 

Wanneer enkel Visc1tm gebruikt wordt is het niet altijd gemakkelijk uit te maken, of 
de Mistel dan wel de Riem bloem bedoeld wordt. Zoo b.v. in de bekende plaats van 
VIR OILIUS, Aeneis VI : 205, waar hij den gouden tak dien AENEAS moest plukken om zich 
den weg naar de onderwereld te banen, met het Viscum vergelijkt. De verzen luiden aldus : 

17Quale solet sy lvis brumali frigore viscum 

11Fronde virere nova, quod non sua seminat arbos, 
,,Et croceo fetu teretes circumdare truncos, 
n Talis erat species auri frondentis opaca 
,,llice"; 

1) Men kent haar slechts als woek erend op Juniperus oxycedri op het eiland Cherso en eenige naburige 
kleinere in de Adriatische zee. 

:) Viscum is uit ,·~oç ontstaa n door vóórplaats ing van het digamma en omzetting van de beide bestand
deelen • en ç van de dubbelletter; . Uit Viscum ontstond het Italiaansehe visco, in het Oud-fransch vist, 
dat in het Normandisch Fransch werd afgeko1t tot vi, en in het bedendaagscb Fransch, door de gewone 
verwisse ling van tl of w met git, veranderd in gui. 

') De Grieken hadden voor de beide planten bovendien ook afzonderlijke namen; V9rne voor Viscum 
allmnt en o,,,U ç voor Loranthus europaeus. Zie FRAAs, Sy nopsis plantarum florae classicae , p. 152. 

1. A. f. E. VII. 14 
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en kunnen bijna letterlijk dus vertaald worden: 

nGelijk het Vfacum in den wintertijd in 't woud 
nEen boom tooit mot nieûw loof, niet uit hem zelv' gesproten, 
,,En met zijn goudgee l kroost de tak keu houdt omsloten, 
,,Zoo was ook 't aanzien van het blaadren schietend goud , 

11Gowassen aan een dichten eik." 1) 

Schier alle vertal ers (ook VONDEL) en commentatoren van don Mantuaanschen zanger 
achten hier den Mis te I bedoeld; doch waarschijnlijk alleen omdat hun die beter dan de 
Loranthu s europaeus bekend was. lk houd mij overtuigd dat Vmo1uu s slechts aan laat st · 
genoemden kan gedacht hebhen '). Aan gene zijde der Alpen is de Loranthus veel gewoner 
dan de Mis te 1; door zijne , soms tot 20 cM. lange en pra chtig vuurroode hloemen 
is hij een veel grooter en in het oogloopender sieraad van de bosschen; hij draagt werkelijk 
goudgele vrucht en (Croce,,s fetus) , terwij l de bessen van den Mi s t e I bijna wit zijn; en hij 
hecht zich bij voorkeur aan den eik S), terwijl, zooals ik beneden zal aantoonen , de 
Mistel slechts zeer zelden op de eiken gevonden wordt•). 

De verwarring der beide verwante st ruiken heen nog tot een verder misverstand geleid. 
Men vindt algemeen over de natuurlijke vogellijm gesproken als een voortb rengsel van den 
Mi ste l. Hoe verkeerd dit is, wordt aangewezen door HARALD LENZ in zijne "Gemeinnütz liche 
Nat urgeschichte", Th. IV, bi. 473. ,,Dasz man aus der Mistel Vogelleim machen kOnne, 
ist ein weit verbreiteter lrr thum. Sie mag au f Laub- oder Nadelbäumen gewachsen sein, 
so bringt man doch aus ihren Stammen, Blattern, Früchten nur einen klebrigen San zu 
Stande, der nicht besser klebt als eingedickter Birnensan und nicht einmal zum Fliegen
fang dienen kano. Mit Oei lässt er sich gar nicht zusamm en kochen. Der Vogelleirn der 
Thüringer wird aus LeinOI gesotte n ; in ltalien bereitet man ihn allgemein aus den Beeren 
des L orantlms. Der beiden (Miste I und Lora.nthus) gemeinscbaftliche Name bat die Ver
wechslung bewirkt." Men is inderdaad met die verwis seling zoover gegaan, dat men in 
Nederlandsche schoolboeken voor botanie aan den Mis te 1, met voorbijgang zijner echt 
Nederlandsche namen, eenvo udig dien van Vog e l I ij m heen gegeven'), die al berust-te hij 
niet op een misverstand, ook daarom zou moeten worden afgekeurd, omdat wij in onze 
taal , tenzij in de acbtelooze spreekmanie r van het dagelijksch leven, niet gewoon zijn een 
boom en zijn produkt geheel denzelfden naam te geven. 

Terwijl de Loranthus vooral in Italiê, Krain , Stiermarken , Neder-Oostenrijk, Moraviê , 
Litthauen en het Balkan-Schiereiland voorkomt , is de Mistel, ofschoon ook niet vreemd 
aan Griekenland en ltali ê, meer over het Noorden van Europa verbreid , gelijk dan ook 
zijne vereering van oudsher meer bij Celten en Germanen, dan bij Hellenen en Romeinen 
te huis behoort . De Mi s te I ko111t voor van het zuiden van Noorwegen en Zweden tot aan 
de Middellandscbe zee, in de Alpen slechts tot eene hoogte van 2000 voet, en is ook in 
Japan en Noord-Amerika menigvu ldig. Dat hij in vroeger tijd ook in ons land niet zeld
zaam was, blijkt uit DE GORTER's , Flora Belgica" (1717), en mag ook daaruit worden opga-

1) Tlex, eigenlijk hulst wordt bier, gelijk meermalen met dichterljjke vrijheid van den eik gebruikt. 
1) Ook FRAAS, Synopsis plantarum Plora classicae, S. 152, vermeldt de plaats van Vmo1uus bij 

Loranthus europaeus. 
1) Vandaar do Italiaansche naam Visco quercin-0. Echte r vindt men den Loranthus ook wel op linde

en kastanjeboomen. 
4) Vgl. over den Loranth1,s H. WAON&R's Malerisc he Botanik, 2e Aufl., I, bi. 81. 
•1 HxUKELS 1 Schoolflora, bi. 103. 
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maakt, dat hij in onze taa l, beha lve den naam Mi ste 1, ook nog den volksnaam Maren
takken hee~ , die reeds bij KILIAAN in de vormen Maerta c k e n en Ma rrentacken 
voorkomt, maar van zeer onzekeren oorsprong is I ). Thans wordt echter naar men beweert, 
de Mi s te l alleen nog nu en dan in Limburg gevonden. Het is zeker niet te verwo nderen, 
dat men een voor bosschen en boomgaarden zoo schade lijk gewas heeft trachten uit te roeien: 
in Gelderland zegt men mij, dat nog in een paar tuinen Miste lstruiken als curiositeit zijn 
bewaard gebleven. Den naam Miste l (dien de Duit schers vaak dooree nhaspe len met dien 
van Mi s p e 1, Mespilus Germanica, den bekenden tot de Pomaceeên behoorenden vruchtboom) 
w il men vee lal. afleiden van Mist. Hiervoor bestaat althaos eenige grond. Die afleiding 
steunt op het oude volksgeloof, dat de zaden van het Viscum (zoowel Miste I als Riem b I o e m) 
in het ingewa nd der vogelen tot rijph eid komen en opschieten uit hun op de boomen 
geva llen drek. P1rn1us gewaagt daarvan in de volgende woorden 1): ,,Omnino autem satum 
nullo modo nascitur, nee nisi per alvum avium redditum, maxime pal urn bis et turdi 3). 

Haec est natura, ut nisi maturatum in ventre avium non proveniat". Deze voorstelling, 
ofschoon thans gewoonlijk als onjuist beschouwd, was vroeger algemeen; zij ligt ook ten 
gronde aan de zonderlinge interpolatie , die VONDEL zich zoowe l in de proza- als in de 
dichterlijke verta ling van de Aeneis veroorloon, wanneer hij in de boven aangehaalde 
verzen de woorde-n: ,,quod non sua serninat arbos", vertaalt door het verklarende : ,,gebroeit 
uit sn ippemest, dat aen de schors kleeft"') . Dit volksgeloof waarop ik beneden terugkom 
geen aan genoemde afleiding eenigen schijn; maar zoolang niet verklaard is, waarvan de 
uitgang e 1 afkomstig is, kan men haar geenerlei waarde toekennen. 

De boom waarop de Mi s t e l bij voorkeur zich neste lt, is de appelboom; lang niet zoo 
dikwijl s komt hij op den pereboom voor. Hij versiert echter met zijn altijddu rend , geel
achtig groen niet enkel de boomgaarden , maar ook velerlei woudboomen, het meest wel · 
licht de populieren, maar ook de linden, iepen , eschdoorns, dennen, meidoorns en hazelaars 
en, naa r men zegt , zelfs den zelf woekerenden Loranthu.s. Enkele malen komt hij ook voor 
op de eiken; doch zoo zelden, dat men zelfs heeft in tw ijfel getrokken of de eikenmi ste l 
wel een ander dan denkb eeldig bestaan heeft. Dat deze twijfel ongegro nd is, blijkt uit 
hetgee n ik straks over de bijzondere vereering van den eiken mistel bij · de oude Galliërs 
zal mededeelen; ook verzekert Prof. BuOKll.AN in LINDLEY en MooRE's 11Treasury of 
Botany" '), dat hij dien tweemaa l persoonlijk heen waa rgenomen, eens op East nor Park 
by Ledbury in Her efordsh ire, en eens te Frampton-on-Seve rn in Glouceste rshire, t erwijl 
Dr. BULL in een in hetzelfde werk aangehaald a rtike l van het "Jou rnal of Bota n y", 
zeven, maar ook niet meer , authentieke voorbeelden van Mistels op eiken in geheel 
Engeland wist bij te brengen. Maar indien de Mi s t e 1 zich slecht s zeer zelden aan eikeboomen 
hecht, hoe komt het dan, dat men hem, niet alleen bij dichter s , maar zelfs in weten
schappelijke geschri ften, zoo vaak als bij uitnemendheid eigen aan den eikeboom heeft 

1J Zie pogingen tot verklaring in WEILANDS Woordenboek in v. en bij SLOET in "de Gids", t.a.p. bi. 423 . 
Ik weid ongaarne uit over zulke uit de lucht gegrepen etymologiên; men kan er bladzijden medo YOI· 
schrijven zonder een stap verder te komen. 

~) Bist. Nat. XVI. 93. 
') De edit. Bipontina heeft dunkt mij ten onrechte turdis. Palumbis is genit. van palumbes, en een 

genitief wordt· hier vereischt als appositie van avium. 
4

) VONDELS Werken, uitg. door J. v. LE NNEP, V, bl. 256, VIII, bi. 430. Waarom VONDEL hier, in plaats 
van lijster of boschduif , de sni p noomt 1 is moeilijk te zeggen. 

1l Art . Vi.tcum. 
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voorgeste ld. Mij dunkt, dat zal wel weder in hoofdzaak op de verwarrin g van den Mi s t e l 
met de Ri e mblo e m, den Visco quercino der Ita lianen , beruste n. Doch hier komt nog bij, 
dat voor zekere , str aks nader te beschrijven godsdienstige plechtigheden der Druïden alleen 
de eikemiste l mocht gebezigd worden , die daarom zorgvuldig in de bosscben werd gezocht. 

Het groen der Miste ls tr ekt in de wouden natuurli jk het meest de aandacht , wanneer 
de wint er de ta kken der boomen waarop zij groeien ont bladerd hee~ . Ook is het in dat 
jaargetijde, dat zij hunn e gele bloemen en glanzige witte bessen dragen, de eerste in Maart, 
de andere in April, beide omst reeks een maand vroeger dan de bloemen en vruchten van 
den Lorantlzus. De stengel van den Mi s tel bereikt de dikte van een bezemsteel en is 
onderscheidene malen gatfelig verdeeld. De wonderkrachte n die aan dezen heeste r worden 
toegeschreven , zijn daarin te zoeken dat hij nooit op den grond groeit , maar steeds op 
andere boomen, en dat het zelfs nooit gelukt is zijn zaad op den bodem te doen ontkiemen. 
Daar hij, nevens den tot Zuid-Europa beperkten Lorantilus, de eenige grootere en phanero
gamische woekerplant was , die men gelegenheid had waar te nemen , en daar men van de 
wijze waarop hij zich met andere boomen vereenigt en te hunn en koste leeft , niet het 
geringste denkbeeld had, hield men hem voor een gewas van bovennatuurlijk en, hemelschen 
oorsprong. Zeer jui st zegt de heer S LOET in zijne meergemelde Verhandeling in de Gids' ) : 
"Het kan niet anders of deze plant, die nimmer op den grond, maar stee ds op een tak 
van een anderen boom groeide, moest uit den hemel zijn gevallen, en bij dat boven· 
natuurlijk bestaa n ook bovennat uurlijk e krachten hebben." 

De wijze waa rop de Mi s t e l zich met andere hoornen vereenigt en daarin zoo stev ig 
wortelt , als ware hij er op geênt , is lang een myste rie geweest , dat slechts door het 
zorgvuldig en volhardend onderzoek der botani ci is opgelost' ). Bij den Loranthus is de 
vereeniging veel minder innig, ofschoon voor den boom waarop hij zich nest.elt niet minder 
verderfelijk. Ik zal echter daarove r niet uitweiden , maar mU tot den Mi ste l bepalen. De 
bessen worden gaarne door sommige vogels gegeten, die omstr eeks den tijd dat ze rijp 
worden de Mistelstruik en in grooten getale omfladderen. In die bessen liggen de pitte n 
bedolven , die door deze vogels worden overgebracht naar de takken der boomen waaraan 
zij zich hechten. Het oude volksgeloof, reeds boven vermeld, dat die overbrenging in den 
mest der vogels plaa ts heeft, wordt thans door vele botanici verworpen ; maar geeft toch 
de beste verklaring van de vraag hoe die zaden zich aan de ta kken hechten, en vindt een 
parallel in het geloof der Javanen , dat de beste koffieplante n gekweekt worden uit de 
zaden die gevonden worden in de uitw erpselen van den op de vruchten van den koffieboom 
azenden Moesa ng of Koffi erat (Paradoxurus musanga)' ). Men zal, dunkt mij, het best 
handelen door zich te houden aan de voorzichtige uit spraak van Prof. Ü UDEMANS ') : , De 
"vermenigv uldiging schijnt voornamelijk af te hangen van vogels, die zich met hare besse n 
"voeden en die bessen zelven of de daarin vervatte zaden op jon ge ta kken achte rlate n." 
Aan het kiemplantj e van den Mi s t e l is geen spoor van worte l te bemerken. Het onder· 
einde er van steekt een weinig uit en is meer of min schijfvor~i g gezwollen ; bij het 

1) BI. 42ó. 
1 Vooral belangrijk is het onderzoek van Dr. JonN H ARLEY , n Transactions of the Linnaean Society", 

XX IV, p. 175. De beschrijving die ik hier mededeel , is in hoofdzaak gevolgd naar H. WAGNERB 11Materîsche 
Bot.an ik", I , bi. 79. 

1) Ik sprak hierover uitvoeriger in mijne , Bijdragen tot de kennis van de voornaamsl:.e voortbrengselen 
van Ned. Ind.", 11, de Kofflj, bi. 31. 

4
) Flora van Nederland, 2e druk, D. II , bi. 202. 
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kiemen verlengt het zich en hecht zich, waarschijnlijk door het afscheiden van kleefstof, 
a,rn de schors der takken. De nog kleurlooze zaadlobben liggen inmiddels nog in het 
kiemwit bedolven, zuigen het op en voeren het als voedsel aan het groeiende deel toe. 
Nu vormt zich in het midden der zuigschijf de wortel en dringt in de schors en het 
jonge celweefsel van den tak. De wortel verdeelt zich weldra in een aantal armen, die 
zich naar alle zijden verbreiden, bij voorkeur in de lengterichting der takken groeien en 
zich soms wel een voet ver uitstrekken. Wanneer he.t celwoofsél zich reeds tot hout ver
hard heeft, kan de miste l wortel er niet meer indringen, maar blij~ onder de schors ; maar 
zoolang het nog jong en zacht is, schiet de worte l daarin eigenaardige wigvormige loten, 
die nog het best met vaat-bundels kunn en vergeleken worden. Jaarlijks herhaalt zich 
dezelfde toedracht. De meerdere of mindere diepte waarm ede de worte lscheuten in den ta k 
zijn gedrongen, toont hun grooteren of geringeren ouderdom. Een dieper groeien der wortel
scheuten wordt ten laatste door de toenemende houtvorming onmogelijk; maar in iedere 
groeiperiode zendt de wortel nieuwe uit . Heeft zich de Mi s t e l aan de onderzijde van den 
tak gehecht, dan wassen toch de wortelscheuten loodrecht in dien tak en dus in de 
richtin g naar boven. Groeit een Miste lst ruik slechts gebrekkig, of wordt hij zelfs afgehouwen, 
dan schiete n toch in zijne plaa ts uit de horizontale worteluitl oopers geheele rijen van jonge 
wortell oten uit, en is welhaast de vernietigde vijand door tal van nieuwe vervangen. 
Slechts het afsterven of de geheele verwijdering van den tak waarop hij zich gevestigd 
heeft , kan hemzelven den dood brengen. Door de verdikking der wortels en wortels cheuten 
verdikt zich ook de plek van den tak waarin zij woekeren. Te gelijker tijd vermeerdert 
hier ook de voedende plant hare werkzaamhe id en het knoestig gezwel wordt grooter, hoe 
langer de inwerking duurt. Dat de Miste ls aan de boomen waarop zij in groot aanta l 
groeien, een ras verderf bereiden I is gemakkelijk in te zien. 

Het is niet ·te verwonderen dat deze op gehAimzinnige wijze ontstaande en groeiende 
heesters eene plaats innemen in de Noordsche Mythologie. De Miste I was gewijd aan FREIA 
of FRIGOA, de gade van WöDAN. Hun beider zoon BALDER (zoo mên meent de repraesentant 
der weldadige zomerzon) werd door oude voorspellingen met den dood bedreigd. Zijne 
moeder, om dit gevaar van hem af te weren , liet door alles wat op aarde was een eed 
zweren, dat het BALDER geen leed zou doen. Zij verzuimde echter dien eed ook te vorderen 
van den Mis te 1, die niet op de aarde zelve, maar op andere boomen groeit. BALDER S bitte rste 
vijand, de wilde HODR (volgens de myth enduiders , de vertegenwoordiger van den winter· 
dood), dit wetende , maakte een pijl van een Miste ltak en doodde daarmêe den held 1). 

Vooral bij de oude Galliêrs stond de Mi ste I in hooge vereering ; in de godsdienstige 
plechtigheden waarbij hunne priesters , de Druïden, voorgingen, nam deze plant eene 
gewichtige plaats in. "Nihil habent Druïdae", zegt PuNrns') "visco et arbore in qua gignatur 
(si modo est robur) sacrati us" . Men late die woorden si rnodo· est robur niet onopgemerkt. 
De eik was voor de Galliêrs de bij uitn emendheid heilige boom, en wanneer de uit den 
hemel sta mmende Mi s t e l s zich, wat zelden het geval was, eene plaats op den meest ver· 
eerde der hoornen gekozen hadden, den boom waaraan de Druïden zelven hunnen naam 
ontl eenden 3), was dit voor hen de aanwijzing der hoogste bovennatuurlijke kracht . Doch 

1) Zie G RHdM' s Deutsche Mythologie, WuTTK.E, dor Deutsche Volksaberglaube der Gege nwart, en the 
Treasury of Botany in v. Viscum. 

1) X VI: 9ö. 
3) De naam Drulden wordt vee lal afgeleid van het Celtische derf of den,, eikeboom, eigenlijk hetzelfde 
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reeds afgescheiden van deze zeldzame vereeniging, kenden de Galliêrs aan den Mis te I eene 
hoogere geneeskracht toe, dan aan a11e andere kruiden te zamen. Zij noemden hem volgens 
PLINIUS met een naam die in hunne taal den algenezende 1) beteekende. Hij gold als een 
tegengif tegen alle vergiften en als een onfeilbaar middel tegen de onvruchtbaarheid van 
menschen en dieren, dit laatste misschien we l wegens de groote vruchtbaarheid, die de 
plant zelve kenmerkt. 

Dat de inzameling dezer plant (PLINIUS zegt het wel niet duidelijk, maar schijnt mij 
toe toch bepaaldelijk van den eikemiste l te spreken) niet zonder bijzondere plechtigheden 
kon plaats hebben, spreekt wel van zelve. Men zocht haar ijverig in de bosschen, en als 
men ze gevonden had, verzame lden zich de Druïden om haar met groote staats ie te gaan 
plukken. Dit geschiedde in den bloeitijd der plant, wanneer ze met de nog schijnbaar 
doode natuur, die haar omringde, het levendigst contrast vormde. Het snijden moest plaats 
hebben op den zesden dag der nieuwe ma..'ln van Maart, en door middel van een gouden 
sikkel. Een in het wit gekleede Druïde beklom den boom met het gouden werktuig in de 
hand, en sneed de plant, die, vermoedelijk opdat zij den grond niet zou raken, in een 
witten mantel werd opgevangen, bij den wortel af. Intu ssc hen wa.s de menigte van alle 
kanten samengev loeid en alles voor een groot offerfeest onder den door 's hemels zegen 
begunstigden boom gereed gemaakt. Onder het zingen van lofzangen ' ) werden twee witte 
st ieren , wier hoornen voor het eerst (- met bloemen? -) omwonden waren, geslacht , 
en de Godheid aangeroepen, opdat zij haar geschenk gezegend mocht doen zijn voor ben 
aan wie men ze geven zou. THIERRY meent dat de takken en vruchten der Mi ste l s door 
de Dru1den als talismans verkocht werden en een onuitputtelijke bron van schatte n voor 
hunne orde waren 3). PLINIUS besluit zijne mededeeling over deze plechtigheden met den 
uitroep: nTanta gentium in rebus frivolis plerumque religio est ." 

Het geloof aan de verborgen krachten van den Miste I heeft in Frankrijk stand gehouden 
gedurende de middeleeuwen en zelfs nog late r, niet alleen onder het volk, maar ook onder 
de geneeskundigen. Er kunnen trouwens niet alle geneeskrachti ge hoedanigheden aan 
ontzegd worden; doch daarover zal ik beneden gelegenheid hebben uitvoeriger te spreken . 

Er is in het Fransche volks leve n in sommige st reken nog een spoor van de oude 
vereering der Miste ltakk en overgebleven. Op Nieuwejaarsdag loopen daar groote troepen 
kinderen langs de st raten, kloppen aan de deuren en roepen luidskèels: ,,au gui l'an neuf", 
ook wel uitgesproken : nau gui l'an né". DucLos in zijne "Mémoires druldiques" 4) zegt 
daarover : 11Cette exclamation paraît s 'être conservée . en mémoire de la cérémonie ou l'on 
distribuait Ie gui chez les Gaulois. Le grand sacrifice du gui de !'an neuf se faisait avec 
beaucoup de cérémonies près de Chartres, Ie six ième jour de la lune I qui était Ie cornmen
cement de l'année, suivant leur manière de compter par nuit s." Hiermede stem t vrij wel 
overeen de meening van TFTIERRY ~}: nC'éta.it probablement dans cette forme que la récolte 
du gui éta it publiée chez Jes Gaulois; probablement aussi elle se pratiquait au renouvelle-

als het Grieksche if(Ji>ç. Zie LtTTRË in v. Druide en AM. THIRRRY, Histoire des Gaulois, T. II, p. _148 (van 
den Brusse lschen nadruk, 1842). Prof. KERN maakt mij opmerkzaam op de vormen denD in het Welsh, en 
daur in het Oud·iersch. 

1) Omnia Sananten~. 
1) Deze trek komt niet bij PLINIUS voor, maar is ontleend aan ee n woord van Ov101us: 11Ad viscmn 

DruTdae cant.are solebant". 
•) T. a. p. bi. 137. 
') De plaats is aang-ehaalJ bij LtTTRË, art. Gui. 
•) Aangeh. werk, II, p. 137. 
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ment de l'année, qui, dans cette hypothèse, aurait eu lieu au sixième jour de la lune 
de Mars." 

Wij wenden thans den blik van Frankrijk naar D.uitschland . Omtrent de Mist e ls in 
der Germanen volksgeloof en volksgebruik heeft de heer SLOET 1) vele bijzonderheden ver
zameld, die echter nog door verspreide mededeelingen uit WuTTKE's .Deutscher Volks
aUerglaube der Gegenwart" kunnen worden aangevuld. De Mis tel s moete n, zullen zij 
kracht hebben, geplukt worden in Augustus, wanneer de zon in den Leeuw gaat, of op 
de beide Vrouwendagen; zij mogen niet op de aarde gelegd, maar moeten in een doek 
gedragen worden. Als de zon in den Schut ter staat kunnen zij drie dagen vóór nieuwe 
maan Van den boom geschoten worden, maar moeten met de linkerhand worden opgeraapt. 
Die eene bes van den Mi ste l in zilver gevat om den hals draagt (en vaak werden in 
Duitschland de kinderen daarmede versierd) is gevrijwaard tegen tooverij. In het algemeen 
geldt de Mi ste I als een voortreffelijk middel tegen betoovering. Hij behoort tot de planten, 
waarvan men in Beieren in iedere kamer der woning het gansche jaar door een bundel 
bewaart om de heksen te weren. In Oostenrijk legt men een misteltak op den drempel, 
om bevrijd te blijven van de nachtme rrie. De Misteltakken maken dat een dief niet 
ontvlu chten kan, doen alle sloten openspringen, en dienen ook als wichelroede, waarvoor 
echter, zooals algemeen bekend is, bij voorkeur een stok van den hazelaar wordt gebruikt . 
Maar de kracht van zulk een stok is toch grooter als op den heester, waarvan hij genomen 
is, een Mistelst ruik groeit, en nog wordt geloofd dat in dit geval, even diep onder den 
grond als de Mistel daarboven groeit, een Alruin is te vinden. Eindelijk zegt men dat de 
vleugel op een misteltak gelegd alle vogels doet wegvliegen. Ik deel dit alles mede in den 
tegenwoordigen tijd, omdat er zeker nog vele sporen van bij het volk te vinden zijn. In 
hoeverre het volk thans wijs genoeg geworden is, om zich van eenige dier bijgeloovigheden 
te ontdoen, kan ik niet nagaan . 

Omtrent de geneeskracht van den Mi ste l, die misschien niet volstrekt kan ontkend 
worden, in zooverre de schors en de bittere bessen een adstringeerend vermogen bezitten, 
vindt men weder vooral bij de Duitschers de buitensporigste voorstellingen . Zij openbaarde 
zich o. a. in het voorkomen van miskramen, ten welken einde de takken met de schors 
om den arm werden gewonden ; ook maakte men er vingerringen van als behoedmiddel 
tegen de vallende ziekte . Doch ook in Frankrijk, zooals reeds werd opgemerkt, en evenzoo 
in ons vaderland en in Engeland werd aan die geneeskracht veel gewicht gehecht. Onw 
DoooNAEUS leert ons, dat men als middel tegen de epilepsie ,·an miste ltakken heften voor 
messen maakte, die door de hitte der handen op het lichaam inwerkten. Maar nog veel 
late r werd ook, zij het dan op minder phantast ische wijs, door geneeskundigen van groot 
geiag de Mis tel tegen vallende ziekten en andere zenuwaandoeuingen aanbevolen, in 
Engeland door RAY (omstreeks 1700), in Nederland door BoERHAAVE (omstreeks 1720) en 
zijn voortreffelijken , later te Weenen gevestigden leerling VAN Sw!ETEN (omstreeks 1745). 
Het is zeer mogelijk dat deze laatste aanwending oorspronkelijk nog op eene bijzondere 
Signatu ur der plant berustte. Ten minste is dit het gevoelen van Prof. BucKLAND, die 
zich daarover uitspreekt in deze woorden'): "It is easy to 800 that what gave countenance 
to this idea , has been the fact , that the parasite grows from the under part of the foster 
parent, with its head downwards." Dezelfde schrijver leert ons nog, dat, ook als genees-

1
) In "de Gids", t. a. p. bi. 423. ') T. II. p. 290. 
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middel, in enkele gevallen aan den eikemistel hoogere kracht werd toegeschreven. Het 
beroemde Lignum sanctae crucis, waaraan zoo groot vermogen werd toegeke nd om aan de 
gebreken en zwakheden van den ouderdom te gemoet te komen, was niets dan de tak 
van een eikemistel. Die hoogere waarde aan den eikemiste l gehecht, mist echter allen 
rede!ijken grond, daar hij van de Miste ls op andere boomen groeiende in geen enke l 
opzicht verschilt. 

Thans is de vroeger om zijne geneeskracht zoo hoog geeerde Mistel geheel uit de 
Pharmacopoea 's verdw enen. CAUVET zegt zelfs in zijne ,.Eléments d'Histoire naturelle 
médicale" ') : "La familie des Loranthacées ne nous offre aucun intér êt". 

Uit hetgeen boven over het ont staan en de ontwikkeling der Miste ltakken gezegd is, 
blijkt genoeg dat zij hoogst nadeelig moeten zijn voor de hoornen waarop zij groeien. 
De parasiet brengt aan de takken waarop hij woekert, een langzamen maar zekeren dood, 
maar graaft daarmede ook zijn eigen graf. Het verschrompeld en verwrongen voorkomen 
der stompen door de Miste ls gedood, maakt een somberen indruk. Hieruit laat zich de uit
drukking verklaren in SHAKESPEARE's Titu s Andronicus'") : ,,The baleful mistl etoe". -
"How could SHAKESPEARE call it the baleful mistletoe? " roept SANDYS uit in zijn aardig 
boekje over het kersfeest 8) . Inderdaad zijn met den Mi s tel, in verband met de engelsche 
kermisviering slechts aangename voorstellingen verbonden, en is hij voor den mensch 
rechtstreeks in geen enke l opzicht schadelijk, zoodat de vertaling van baleful mistletoe, 
door giftige Mi s te I , die ik in het doorgaans zoo aanbevelenswaardig Engelsch-Duits ch 
Woordenbo ek van N. I. LucAs ') vond, stellig is af te keuren. Beter is de vertaling booze 
Mistel bij BuRGERSDIJK. TA><ORA klaagt dat zij gelokt is in 

,,oen woest, afschuwlijk dal, 
nDe boomen 1 trots den zomer, schraal, ontblaard, 
11Geheel met mos bedekt en boozen mistel.'' 

In de beschrijving van dit afschuwelijk dal is de toespeling op de vernielende werk ing 
die de Mistel op de hoornen oefent, geheel op hare plaats . 

Is de Mi ste l voor alle b0omen nadeelig, hij is het in veel hooger mate voor de vrucht
boomen, waar de ongestoorde vorming en rijpwording der v ruchten geheel op de werk
zaamheid van takken en twijgen berust, dan voor de woudboomen, wier waarde hoofd
zakelijk van den stam afhangt. Men zou dus verwachten dat overa l deze parasieten met 
de grootste zorg uit de boomgaarden zouden geweerd worden. Het zal wel daaraan zijn 
toe te schrijven dat hij in ons land zoo zeldzaam is geworden. En toch is in sommige 
streken het tegendeel het geval. In Engeland zijn geweste n, waar de Mi ste I opzettelijk op 
de appelboomen geênt wordt; vooral komt dit voor in Herefordshire, waar de appel
boomgaarden met Miste lst ruik en overladen zijn. De vermenigvu ldiging geschiedt zeer 
gemakkelijk. Men heeft slecht s een kleine insnijdi ng te maken aan de onderzijde van een 
boomtak, en daarin eene zaadkorrel te ste ken, alleen zorgende dat deze ongeschonden is, 
en zoodanig geplaatst dat de embryo gericht is naar den tronk van den boom. Een ander 
middel is een rijpe Mistelbes te kneuzen tegen de onderzijde van den tak waarop men 
den heeste r wil doen groeien. Het zuigschijfje blijft daaraan kleven en na twaalf maand en 

1) T. Il, p. 290. i) Act. II. Se. 3. 
' ) W. SANDYs, nChristmns-t.ide, its History, Festiviti es and Carols" p. 12. 
~) In voce baleful. Dit woord kan zeker somtijds door giftig vertaald worden 1 maar de ware beteekenis 

is steeds: akelig, schrikkelijk, ellendig. 
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brengt het jonge plantje bladeren voort '). Ook in die dooien van Frankrijk waar de cider 
als gewone drank den wijn vervangt, en dus uitgestrekte appelboomgaarden worden aan
getroffen, zooals in Bretagne en Normandie, wordt de Mis te I niet slechts niet geweerd, 
maar ga.:1.rne gezien. De oorzaak daarvan is gelegen in het algemeen gebruik der mistel
takk en in Engeland tot versier ing der woningen bij het daar met zooveel bijzondere 
gebruiken gevierde Kerstfeest . Men zegt dat uit Herefordsbire jaarlijks meer dan honderd 
ton misteltakk en naar Londen en andere groote steden wurden uitgevoerd. Ook uit Nor
mandiê worden daarvan verbazende hoeveelheden aan de overzees che naburen gezonden. 

Het is bekend dat de viering der geboorte van den Heiland door de Christenkerk der 
eerste eeuwen op den 25sten December gesteld werd, gedeeltelijk wel op grond eener oude 
overlevering, maar toch ook, daa,r deze in de hoogste mate onzeker was, omdat die dag 
reeds een groote feestdag was bij de Heidenen. Hij was namelijk de dag van het Joel- of 
Yulefeest, het feest van de wint er-zonnewending 2), het begin der vernieuwing van de 
levende kracht des zonnelichts . , Aan zulk een feestdag", zegt Prof. MoLL '), ,,hechtte zich 
van zelf de dankbare herinnering van de komst des Heeren, die het geestelijk Licht der 
menschenwereld is... . Toespelingen op deze harmonie van het natuurlijke met het gees
telijke worden dan ook dikwijls door Christelijke redenaars en dichters gemaakt, en somtijds 
krachtig en schoon. Men oordeelde het goed, dat de dag van 'sHeilands geboorte dag der 
nieuwe zon werd genaamd, omdat door des Zaligmakers komst het heil van het 
menschelijk geslacht vernieuwd was." Voor zoover men de heidensche plechtigheden van 
het Joelfeest geestelijk duiden kan , werden zij door de Kerk niet alleen toegelate n, maar 
zelfs aangemoedigd, en het natuurlijk gevolg was , dat menig gebruik van heidenschen 
oorsprong in het Christen-kersfeest bewaard bleef. 

Hier toe behoorde nu, in Engeland althans, het ophangen der misteltakken in de 
woningen. Men moet niet uit het oog verliezen dat in de heidensche feesten altijd hulde 
gebracht werd aan de voortbrengenrte natuurkrachten, waarvan ook, zooals ik reeds vroeger 
opmerkte, de aan vruchten zoo rijkA misteltak een symbool was. Een nieuw bewijs daar
voor is, dat het in Worcestershire eenmaal de gewoonte was, misteltakken, die met 
graagte door schapen en koeien gegeten worden , te geven aan de koe die het eerst in het 
nieuwe jaar kalfde, waarmede men zich van de vruchtbaarheid der geheele kudde ver
zekerde') . Waarschijnlijk werden dus in Engeland reeds in den heidenschen tijd op het 
J oei feest mistel takken boven de deuren opgehangen, werd reeds toen geloofd dat ieder 
meisje dat er onderdoor ging, zeker kon zijn van een talrijk kroost, en hadden reeds toen 
de jonge mannen de vrijh eid ieder mei8je onder den Mi ste I een kus te geven I alles gelijk 
dat nog heden gebruikelijk is. Zeer juist is wat Dr. MASTERS in "the Trea s ury of botany" 
over dat kussen onder den miste ltak opmerkt : uLike many other customs, its original 
significance is only guessed at. If known, perhaps the innocent merriment now associated 
with the plant would be exchanged for a feeling of stern disapproval, and the mistletoe 
would be banished from our homes". 

1) J. Tu.tBs, Something for every boay, p. 139. De eerste manier beschrijft Dr. MA STERS in het vaak 
aangehaald art. Viscum in "the Treasury of botany". 

') Wij zeggen gewoonlijk zonnestilstand, ontleend nan het Latijnsche Solstitium. Daar de zon 
echter niet werkelijk, ma.ar slechts suhijnbaar st ilstaat, is het juister zonnewending of zonswending to 
bezigen, zooals men ook in het Duitsch Sonnemoende zegt. 

1) Geschiedenis van het Kerkelijk Leven der Christenen in de VI eerste eeuwen, D. IL bi. 145. 
4) TtMBS, a.w., bl. 139. 

! . A. f. E. VII. 15 
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In het lieve boekje van Dr. J. H. MARONIER "Het Kerstfeest, eene historische schets"') 
las ik met eenige bevreemding, dat zij die een meisje onder den Miste I kussen, te gelijk 
eene der bessen die hi.i draagt moeten afplukken, en het recht tot kussen vervalt als alle 
bessen verdwenen zijn. Ofschoon ik dikwijls over de Engelsche gebruiken op het Kerstfeest 
geleze.n had , waaronder ik mij vooral met genoegen de fraaie schets in W ASHINOTON 

IRvu,o's "Sketchbook'' herinner, was mij die bijzonderheid nooit voorgekomen, en achtte 
ik ze zelfs onwaarschijnlijk, omdat, gelijk vroeger vefmeld is, de bessen eerst in :Maart 
rijp worden. Nogtans wordt die bijzonderheid ten volle door het hierboven aangehaalde 
werk van SANDYS bevestigd. Na te hebben opgemerkt dat bij de oude Galliêrs de Mistels, 
om den hals gehangen, een onfeilbaar behoedmiddel tegen de heksen vormden, gaat de 
schrijver dus voort : "In modern times it has a tendency t.o lead us towards witches of a 
more attractive nature; for, as is well known, if one can by favour or cunning ·induce a 
fair one to come under the Mistletoe, he is entitl ed to a salute. At the sa.me time he 
should wish her a happy new year, and present her with one of the berries for good luck. 
Each bough, th erefore, is only Jaden with a limited numher of kisses, which should be 
well considered in selecting one. In some places people try lots by the crackling of the 
leaves and berries in the fire". Een en ander wat hier gezegd wordt, is, dunkt mij, 
slechts mogelijk, wanneer men de bessen droogt en den zomer over bewaart. 

Tegen het laatste kerstfeest vond ik door sommige bloemisten in de dagbladen gead
verteerd, dat maren takken bij hen te bekomen waren. Hieruit blijkt dus dat, evenals de 
duitsche kerstboom, ook de engelsche mistletoe bij het vieren van dit feest tot ons is door
gedrongen. 

Het verdient opmerking dat, terwijl in Engeland zoo verbazend veel werk gemaakt 
wordt van de versiering der kerken op Kerst mis met allerlei bloemen en evergreens, 
daarbij van den Miste 1 geen gebruik wordt gemaakt . TIMES weet ons zelfs te verbalen '), 
dat een koster die , voor opluistering zijner kerk Mis te 1 s wilde snijden, uit den boom 
viel en zijn been brak, wat als een welverdiende straf werd beschouwd. Men schijnt 
hieruit te kunnen opmaken dat het besef van den heidenschen oorsprong der mistel
versieringen niet geheel gestorven is. Maar daarentegen verzekert dezelfde schrijver dat in 
de vorige eeuw op Kerstavond te York Mi stels naar het hoogaltaar der Kathedraal 
werden gebracht, terwijl een algemeene vergiffenis van zonden aan de poorten der stad 
naar de vier hemelstre ken werd uitgeroepen. / 

IV. 

DE VARENS. 

Tot de wondermiddelen behoort ook eene groote familie der Acotyledonen of Krypto
gamen, de Filices of Varens. De wonderdadige krachten worden niet slechts aan enkele 
leden der familie, maar aan de familie in het algemeèn toegekend; want zij berusten op 
de bijzondere wijze waarop zij ontstaan en zich ontwikkel en, die bij alle varens in 
hoofdzaak dezelfde is. Er zijn echter onderscheidene soorten, die vroeger als specifieke 

1) BI. 49 v. 1) A. w. bi. 188. 
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middelen tegen bepaalde kwalen of ziekte n of tot bereiding van zoodanige middelen werden 
aangewend , en daaronder enkele die nog niet geheel in onbruik zijn geraakt . Daartoe 
behoort uit de groep der Polypodiaceeiin: Po/ystichum fi,li:c mas DEC. (thans veelal A spicli1t1n 
fi,li:J: mas SwARTZ) , de Ma nn e tj esbosc h va r e n (Duitsch W urmfa rn ), waarvan de 
worte lstok eeue ste rkri ekende olieachtige hars bevat, die nog altijd geldt -als een der beste 
middelen tegen den lintwor m (Bothriocephalw, 1)); - Athyrium fi,li:,; femina ROTH, de W ij fjes 
b os c h v a r e n, die eene dergelijke 1 maar minder krachtige olie opleve rt, eertijds ook als 
plaatsver vangste r der vorige gehruikt, maar thans niet meer in tel ; - de ade l aa rsva re n 
(Pteris aquilina L.), bekend door de zwartac htige teekening, gevormd door de van donkerder 
gekleurd celweefsel omgeven vaatbundels, die zich vertoont als men het verdikte worte l
einde van het blad scheef doorsnijdt en op een dubbelen adelaar gelijkt; wegens zijne 
menigv uldigheid, vooral in Engeland, als een last ig onkruid gevreesd, en niet meer om de 
hars va n den wortel, waarvan de onwe rkzaamheid erkend is, geacht; - de e i kevaren 
of boo m v ar e n (Polypodimn vulgare L.) , dus genoemd omdat hij veelal op eike- en andere 
boomen groeit (en dus vooral niet te verwa rren met de boomvarens der tropische 
geweste n 1 die zelve boomen zijn), en vroeger in de Pharmacopoea's vermeld, omdat zijn 
st inkende , maar zoetachti g smakende worte l , het als laxeer middel gebruik te "E n ge l zoet" 
oplevert; - het V e nu s h aar (Adiantwn Capülus Veneris L.), algemeen in rotsachtige 
st reken van Zuid-Europa, en waa rvan de bladeren worden gebruikt tot bereiding van den 
S i r o p cap il la ir e, die in Fra nkrijk zooveel als borstmiddel wordt aangewend. Uit 
andere groepen van varens kan men hierbij nog de Osmunda regalis L. voege n , de eenige 
soort van Pluimvaren die bij ons voorkomt en die vroeger a ls middel tegen de Engelsche 
ziekte (Rhachitis) en tot genezing va n eenvoudige breuken we rd aanbevolen 1) . 

De aanwe nding der va rens als geneeskracht ige kruiden placht dus in een aantal 
gevallen voor te komen , maar schijnt in alle aangehaalde voorbeelden te berusten op 
overlevering of ervaring; van S i g n a.t uur is daarbij geen spoor te ontdekken. Dit zou ik 
echte r niet durven beweren van de Asplenium- of st r ee p varen-soorte n die als medicinaal 
worden opgegeve n. De varens dezer groep, zooals de stee n b ree k (Asplenimn Trichomanes L.), 
de s t ee n r ui t of muu r rui t (Asplenium ruta muraria L.); de H e r ts t o n g (Aspleniu1n 
scolopendrium L., &olopenclrium officinale SMITH) en het Mi I t krui d (Ceterach offi,cinarnm L.), 
eene Zuid-europeescbe varensoort, die echter ook bij Paterswolde in Groningen gevonden is :i), 
en die, ofschoon eenige moeilijkheid in de classi ficatie opleverende, het meest metAsplenütm 
ove reenkomt en door L1NNAEUS daarbij. gerangschikt is, - deze allen vindt men gewoo nlijk 
op muren , ru1nen, rotsen en stee nachtige gronden , wier ontbinding en verbrijzeling ze 
bevorderen , en kunnen dus , volgens de leerste llingen der Signatuur, door hunne groei
plaa tsen zeer goed als verbr ijzelaars van den stee n in de blaas gesignaleerd zij n. 't Is 
waar dat het Mil t k rui d meer nog als middel tege n zwe lling en verharding van de milt, 
dan als middel tegen den steen wordt aangeprezen; maar men heen de gevallen misschien 
als eenigsz ins analoog beschouwd 1 en in allen gevalle zegt CAUVET 4) van de Ceterach: 

1) Volge ns ÜAITT"ET, Histoire naturelle médicale, I, 509 , is die olie, in strijd met eene zeer verspreide 
meen ing, even werkzaam tegen de Taenia als tegen den Bothriocephalus. 

1) Van het Ophiogloss1im vulgatum L. {de Adde rtong), wordt bij het Duit.scha volk nog geloofd, 
dat ee n paard des morgens aangezet met eene zweep waaraan deze varen gebonde n is, den gansc hen dag 
gee ne aansporing meer noodig heeft. Zie SLOET, Gids, t.a . p. bi. 426. 
• 1) HEUKE LS, Sc h oo lfl ora , bi. 6. 

4) A. w., 1, p. 61. 
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"Cette espèce a joui d'une certaine célébrité comme lithonhiptique, et contre les maladies 
du poumon", terwijl hij van haar gebruik to t genezing der miltkwalen geheel zwijgt. Dit 
zwijgen is intu sschen verrasse nd , wanneer men de volgende plaats van den Engelschen 
botanicus GEHARDE (1545- 1607) vergelijkt, die, ofschoon de schrijver zelf het geloof aan 
de kracht der Ceterach tot genezing der miltziekten bespot, toch van de algemeenheid 
daar van een sprekend getuigenis geeft: "There be empiricks or blinde practitioners of this 
age who teach that with this herbe , not only the hardness and swelling of the spleen, 
but all infirmities of the liver may be effect ually and in a very short time removed. 
Bul this is to be reckoned among th e old wives' fables, and that also which D10sc0R1m:s 
telleth of touching the gathering of Spleenewort in the night and other most vaine thin gs 
which are found here and there scattered in old books". '). 

Meer treden de denkbeelden in de leer der S ignatuur uit gedrukt op den voorgrond, 
wanneer wij Je oude meeningen, niet over de bijzondere varensoorten, maar over de gansche 
groep of althans over de gezamenlijke Polypodiaceeèn, waarto e de aanzienlijk ste, meest 
verbreide en meest bekende Europeesche varens allen behooren, in beschouwing nemen. 
De reden van de toekenning van geheimzinnige krachten aan deze planten , meen ik met 
den heer S10ET ') te moete n zoeken in de onbekendheid met haar ontstaan, daar zij zich 
vermenigvuld igen zonder zichtbare bloemen voort te brengen. 't Is waar dat zij in dit 
opzicht volstrekt niet alloon staa n ; maar de massa der Acotyledonen, van die laaggeplaatste 
organismen af die op de grenzen van het dieren- en plantenrijk staa n, tot aan de leve r- en 
bladmosse n toe, worden buiten wetensc happelijke kringen doorgaang niet als ware planten 
beschouwd en zelden met eenige aandacht verwaardigd, terwijl ook de Ly copodiaceeën en 
Eq uisetace&in, die met de va r e ns de groep der Vaa tplanten vormen, van ondergeschikte 
beteekenis zijn. Daarentegen zijn de va rens aanzienlijke en fraaie planten, in groote 
hoeveelheid en verbazende verscheidenheid van soort.en over de geheele aarde verspreid, 
en in de bosschen der keerkrin gslanden den hout geworden ste ngel zelfs ontwikk elend 
tot een kleinen, pal machtigen boomsta m, die zich vaak tot eene hoogte van 60 à 80 voet 
verheft. De varens zijn om hnn sierlijk loof algemeen geliefde planten, die vaak tot 
sieraad onzer tuin en worden gekweekt. Geen wonder dus dat men aan hen eigenschappen 
bemerkte, die men bij andere Kryp togamen onopgemerkt liet . 

Het bijgeloof omtrent de varens openbaart zich het meest in de meeningen omtrent 
de zaadkiemen of sporen , de voortplantin gswerktui gen die zich bij de mees te varens aan 
de onderzijde der bladeren in groote menigte tot hoopjes (sori) vereenigd vertoonen. Ieder 
op zich zelve zijn de uiterst kleine lichaampjes dezer sporen zoo goed als onzichtbaar. Bij 
alle andere planten bemerkte men bloemen, waaruit het zaad ontsto nd , alleen niet bij de 
varens. Toch begreep men dat ook de varen zaad moest hebben, onzichtbaar zaad, maar 
dat men toch aan zijne werking als we rkelijk aanwezig erkende. Dit onzichtbare zaad, 
meende men verder 1 volgens de leer der Signatuur, dat ook onzichtbaar moest maken 
dengeen die het, hetzij met of zonder zijn medewete n, bij zich had. S HAKESPEARE, die in 
alle geheimen van de Folklore ingffwijd was, verschaft ons ook hier weder een aardig voor
beeld. In het begin der 2de Acte van Kin g HENRY IV, Part . I, zegt GADSRILL, een lid 
der dieve nbende van Sir JOHN FAL STAFF , volgens BuRGERSDLlK's verta ling, tot zijn mede· 
plichtige BooTs : 

1) Aangehaald in nTr eas ury of bota ny ", ia voce Ceterach. ') Gids, t.a.p. , bi. 426. 
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n Wij stelen als achter een wal, schootvrij; wij hebben hot recept van varenzaadjes, wij zwerven 
onzichtbaar om". 

Waarop dan BOOTS antwoordt: 
"Nu, op mijn woord, ik geloof dat gij het meer aan den nacht, dan aan het varenzaa.d te danken 

hebt, dat gij onzichtbaar rondzwerft.". 

MALONE, een van SHAK..ESPEARE's Commentatoren 1 teekent bij deze plaats het volgende 
aan: "The ancients, who oft.en paid more attention to received opinions than to the evidence 
of their senses, believed that fern bore no seed. Our ancestors imagined, that this 
plant bore seed which was invisible. Hence , from an extraordinary mode of reasoning, 
founded on the fantastic doctrine of signatures, they concluded that t,hey who possessed 
the secret of wearing this seed abont them would become invisible". 

Dit geloof dat het varenzaad onzichtbaar maakt bepaalt zich niet tot Engeland. Ik 
kom er zoo aanstonds op terug bij het bespreken der wijze waarop het varenzaad ver· 
kregen wordt en van de heilzame krachten aan do varens toegeschreven. Voorloopig slechts 
nog deze door den heer SLOET medegedeelde anecdote omtrent een Westfaalschen boer 1). 

In den nacht van den langsten dag, wanneer het varenzaad rijp wordt, was hem, terwijl 
hij een weggeloopen veule'n zocht, zulk een zaadje, buiten zijn weten, in den schoen 
gevallen. Te huis komende werd hij door niemand opgemerkt. Natuurlijk verbaasde hij 
zich hierover. Maar toen hij daarop met luider ~tem uitriep : "ik heb het veulen niet 
gevonden'\ joegen deze door een onzichtbare gesproken woorden alle aanwezigen hevigen 
schrik aan. Niemand begreep recht wat er gaande was, maar toen de boer, rneenende 
dat hij in een der schoenen zaad had gekregen, dezen uittrok, viel het zaadje op den 
gronrl en werd hij plotseling weder .zichtbaar. 

Het recept voor het bekomen der varenzaden, waarvan op de aangehaalde plaats ook 
SHAKESPEARE gewaagt, wordt in een aanteekening van den heer BuROERSDIJK bij zijne 
vertaling kortelijk dus opgegeven : "Varenzaad is nagenoeg onzichtbaar en wordt als middel 
vermeld waarmeê iemand die het bij zich draagt, zich onzichtbaar kan maken. Maar het 
moest alsdan op St. Jansavond en op het oogenblik van de geboorte des Heiligen ingezameld 
zijn". Doch dit is slechts een zeer gering deel van hetgeen daarbij moet in acht genomen 
en ondergaan worden. W uTTK E 1) weet ons daarvan vrij wat meer te verhalen: "Het zaad 
is zeer moeilijk te bekomen en slechts door de hulp van den duivel. Wie het wagen wil 
het machtig te worden, mag gedurende den ganschen adventtijd niet bidden noch ter 
kerke gaan, en moet veel aan den duivel denken en duivelsche gedachten koesteren. Zoo 
voorbereid plaatst hij zich in den Kerst nacht tegen twaalf uren op een kruisweg, waar
over lijken naar het kerkhof gevoerd zijn. Nu verschijnen hem allerlei spookgestalten, 
die hem tot spreken en lachen zoeken te verleiden. Biedt hij geen wederstand, dan wordt 
hij door den duivel verscheurd, maar blijft bij standvastig, dan wordt hem een zakje met 
het begeerde zaad ter hand gesteld." Geheel dezelfde myth e vind ik ook in WAONERS 

11M a l e ris c he Bot a ni k" 3), maar vermeerderd met eene beschrijving van het 1.aad, 
zooals het volksgeloof zich dat voorstelt. ,De plant bloeit tusschen elf en twaalf uren en 
brengt onmiddellijk zijn kogelrond zaad tot rijpheid, dat dan dadelijk met zulk een groote 

1) Gids, t . a. p., bl. 427. 
1) Der Deutsche Volksaberglaubo der Gegenwart, bi. 94-. - SLOET, t. a. p., bi. 427, heeft zijn bericht 

aan WUTTKE ontleend. 
') D. l , bi. 7, D. II, bl. 247. 
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kracht ter aarde valt en verdwijnt, dat het zelfs een metalen vijzel , indien men het daar in 
poogde op te vangen , doorboren zou. Slechts in een koolzwart bokkevel zou dit gelukken." 
Volledig is deze beschrijving nog niet. Er behoort nog bij dat het varenzaad in den 
St. Jansnacht als vuri g goud vonkelt en dat het, eenmaal in de aarde verdwenen, niet 
kan worden wedergevonden 1) . 

Dit schijnt de gewone voorstelling te zijn ; er komen echter , zooals doorgaans in zulke 
gevallen , ook plaatse lijke verscheidenheden voor. Zoo leert ons W UTTKE 1) , dat men in 
Stiermarken om het vanmzaad machtig te worden , in drie nachten , Kerstnacht , Nieuw
jaarsnacht en Driekoningennacht , waken moet . In den laatste n heeft men vele aan
vechtin gen van den duivel te verduren , waartegen men zich verwee rt door te gaan staa n 
in een toovercirkel , gewapend met een kruis , vervaa,rdigd uit het hout van een op St. Jan 
nog bloeienden Crataegus (Sorbus) torminalis , een boompje verwant met onzen 1 ijs t e r bes , 
dat in Zuid-Duitschland menigvuldig , bij ons slecht s als sierplant voorkomt . Het zaad 
wordt dan opgevangen in negen doeken , zooals die bij de mis over den kelk gelegd worden. 

In andere st reken kent men eenvoudiger middelen. In Bohemen en Tirol legt men 
slechts in den St. Ja nsnacht een witte n doek (volgens sommigen moet het een kelkdoek 
zijn) bij den var e n en zamelt zw ijgend voor zonsopgang het daarop gevallen zaad in , of 
schudt ook de plant , zoodat het zaad op den doek valt , waarbij men echter zorgen moet 
het niet met de hand aan te raken , wijl het dan als dauw of neve l vervliegt. 

Wij gaan onR thans bezig houden met de geheime krachte n , die aan de v a re n s, 
met name aan de Polypodium-soorten , werden toegekend. Zij blijken al dadelijk uit 
de Duitsche volksnamen dezer planten ; behalve den in den Harz gebruikelij~en naam 
Joh a nn i s bl o em, die met den vermeenden bloei in den St . Jansnacht samenhangt, 
komen in verschillende streken de namen Irrkr a ut , Ot t e rnkr a u t en W a lpur g i s 
kraut voor. De naam Irrkr a u t (dwaa lkrui d) hangt samen met het geloof , dat wie 
zonder het te wete n op een varenplant treedt, aan het dwale n raakt, en de:n weg slechts 
terugvindt als hij zijne schoenen wisse lt of zijn voorschoot omkeert . 0 t te r n k ra ut 
(Add e rkruid) heet de plant, omdat men gelooft, dat wie haar bij zich draagt, door rle 
adders vervolgd wordt. Men verklaart dit daaruit , dat de varen, zooals wij zoo aanstonds 
zien zullen , een ntiddel is om verborgen schatte n o'p te sporen, en het bewa ren van zulke 
schatte n vaak aan de adders is toeve rtrouwd. W a I p ur g i s krui d heet de va r e n ver
moedelijk , omdat, wanneer in den Wal purgisnacht het wate.r van bronnen en stroomen 
in wijn verandert , alleen hij het scheppen kan die varenzaad bij zich draagt 3). 

Zeer groot zijn de voordeelen aan het bezit van het varenzaad verbonden ; het is 
echter de vraag of zij niet dikwij ls het heil der ziel schaden. Is het wel een ware zegen 
dat het varenzaad geluk schenkt bij het spel en bij de vrouwen ? dat de jager die het bezit 
het vermogen van rlen vrijschut te r om steeds het doel te treffen erlangt ? dat men daardoor 
van den duivel een wisse ldaalder kan krijgen, die, eenmaal in de beurs gesto ken, teweeg brengt, 
dat zij nimmer ledig wordt? dat nlfm in den St. Jansnacht, met een varenzaad in de hand 
een bergjuk bestijgende, steeds een goudader vindt? dat het varenzaad liet \"ermogen bezit 
hem, die het bij zich draagt. door blauwe uit den grond st ijgende .vlammen de plaatse n aan 
te wijzen , waar schatte n verborgen liggen ? dat, in één woord I ieder dien het gelukt is 
het meeste r te worden, al zijne wenschen vervuld ziet, over alle schatte n der aarde beschikken 

1) WU TTKE, A. W., bl. 94. ') A. w., bi. 95. 1) W UTTKE, A. W. 1 bi. 73. 
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kan? Wanneer men overweegt, dat het varenzaad slechts met de hulp van den Booze 
kan verkregen worden, moet men dan niet aannemen dat dit alles slechts listen zijn, 
door den aartsvijand des menschdoms aangewend, om de zwakke zielen der menschen in 
zijne macht te krijgen? 

Maar er zijn toch ook minder dubbelzinnige weldaden aan het bezit van het varenzaad 
en andere deelen der varenplant verbonden, die doen vermoeden dat niet alle daaromtrent 
beerschende voorstellingen uit dezelfde bronnen zijn gevloeid. Het varenzaad wordt soms 
geprezen als een wondermiddel, een panacee tegen alle kwalen, een middel dat de krachten 
des lichaams twintigvoud vermenigvuldigt, en onverstoorbare gezondheid schenkt, ver
bonden met onverwelkelijke jeugd. 

De heilige HrLDEOARDIS beweert in hare "P h y·s i ca", dat daar, waar varens groeien, 
de duivel zijne kunstgrepen (illusiones) zelden vertoont; dat hij het buis en de plaatsen 
waar zij zich bevinden vreest en mijdt; dat daar zelden de bliksem inslaat of hagel den 
oogst vernielt . 

Tot de weldaden door de varens verleend, behoort nog dat wie ze bij zich draagt op 
reis geen ongeluk krijgt. De heer SLOET ') verhaalt ons dat voN PEROER, de schrijver der 
"Deutsche Pflanzensagen", die meermalen opmerkte dat aan de voertuigen, die 
een steilen weg opreden, varens verbonden werden, niet verkrijgèn kon, dat hem het 
doel, waarmede dit geschiedde, werd bloot gelegd. Men scheen zich over het bijgeloof te 
schamen, in weêrw il dat men gehoor gaf aan zijne stem. Bloeiend varenkruid boven de 
huisdeuren te hechten brengt aan de woningen geluk en zegen. Het opgeschuurde graan 
wordt door varenkruid voor de muizen beveiligd. DE GUBERNATIS verhaalt in zijne 

71Mythologie des Plantes" 1
) van een boer in Klein·Rusland, wien, toen hij zijne verlonm 

ossen zocht I de plaats waar zij te vinden waren, door in zijn schoen gevallen varenzaad 
werd aangewezen. 

Met een woord moet ik nog in het bijzonder van de kracht der worte l s van het 
Polypodium gewagen. Zij worden op St. Jansdag op den middag uitgegraven en in de 
open lucht gedroogd, waarbij echter elke zonnestraa l zorgvuldig moet geweerd worden. 
Dit geschiedt omdat zij tegen het onweder beveiligen, ook al aan rijkdom helpen, en 
vooral omdat zij het vee tegen hekserij beschermen, waarom men in de sta llen de ruiven, 
hetzij voor zonsopgang of drie dagen voor nieuwe maan, daarmede bestrijkt. Ook begraaft 
men wel zulk een wortel onder den drempel der staldeu r. Maar met deze wortels wordt 
veel bedrog gepleegd. Men snijdt daaruit de zoogenaamde Johanneshand, die men zegt dat 
op St. Jansdag tegen den middag plotseling uit den grond opschiet. Zij heet dengenen die 
ze bij zich draagt geluk aan te brengen, en lijdende lichaamsdeelen die men er mede 
bestrijkt te genezen'). De beer Scm1ELTZ deelt mij mede, dat hij zich het gebruik der 
Johanneshand als geluk aan brengend voorwerp nog uit zijne jeugd, als te Hamburg heer· 
schend, herinnert, en dat op St. Jansdag boerinnen uit de boschrijke omst reken in de stad 
kwamen , om. zulke voorwerpen te verkoopen I van welke, nu omstree ks 15 jaar geleden, 
nog een exemp laar als curiositeit door-zijne vrouw gekocht werd. 

') Gids
1 

t.a.p., bi. 426. 1) Aangehaald door SLOET, t.a.p. bl. 428. s) W•JTTKE, a.w. bi. 76, 95. 

/ 
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v. 
VERSCHILLENDE ALS SPECIF IEKE MIDDELEN GEBRITIKTE PLANTEN. 

De Varens zijn niet de eenige kr yptogamische planten die bijdragen tot de Materies 
medica leveren; men vindt er onder alle familiên waaruit deze groep is samengesteld. 
Inzonderheid bekend zijn onder de wieren (Algae) het I e rs c h e mo s of Carragheen (Chondrus) 
[Sphaerococczts] crispus), en onder de korstmossen (Lichenes) de IJs Ia n d se he mo s (Getraria 
Islandica). Van de eerste bereidt men een heilzame gelei voor herste llende kranken; de 
andere , die in de poolgewesten een nuttig voedsel oplevert, wordt nutti g geacht voor 
teringlijders . De slijme rige , kleverige, gemakkelijk oplosbare zelfstandighe id dezer planten 
beval ze onmiddellijk aan voor het gebruik waarvoo r men ze nog aanwendt; ook heeft 
men voor laatstge noemde nog twee andere Liclums als plaatsvervangers, de Cenomyce 
piX?Jdata en de Sticta pulmonacea of Long v Ie c h t . Deze laat ste verdient hier afzonderlijke 
vermelding als een middel dat bij het volk in hoog aanzie n staat, ongetwijfeld op grond 
zijner Signatuur. De longvl echten bestaan uit groote bruinachtig groene, zich over oude 
boomstamme n 1 vooral beuken en eiken , uitbreidende vliesachtige, netvo rmige lappen, 
geteekend met bruine , harige kuiltj es, die eenige overeenkomst hebben met de holten in 
de long der teringzieken. "Het is hieraan", zegt CA UVET l ) , "dat zij hun naam en hun 
gebruik verschuldigd zijn". HARALD LF.NZ leert ons dat in Duitschland de landlieden en 
Loschbewoners deze vlechten met Breuk kruid (Sanicula e1.1,ropaea L.) en honig in bier koken, 
en den dus verkregen dra nk aan de borstlijders te drinken geven '). 

Nog eene andere plant, geene acotyledonische, maar eene die tot het tweezaad lobbig 
geslacht der Boragineeën of Asperi{oliaceae (ruwbladigen) behoort, had om eene soort gelijke 
reden, als middel tege n dezelfde ziekten eenmaal een grooten naam; ik bedoel de Pubnonaria 
o{ficinalis L . . of Long e n kruid. Deze in ons land vrij zeldzame plant werd vroeger in 
groote menigte aangetroffen op het than s gesloopte en in tuingro nden voor villa's gesplitste 
landgoed Hulke ste in bij Arnh em, waar ik mij herinner dat zij jaren geleden mijne aandacht 
trok door de witte vlekke n op hare bladeren , die den wensch bij mij decten ontstaan, dat 
zij ·mocht veredeld en tot eene bontbladerige sierplant voor onze tuine n aangekweekt 
worden. Ik wist toen niet dat zij vroeger in Engeland onder den naam van J e ru sale m 
co w s I i p 3) juist om die gev lekte bladeren en de purperen bloemen in schier alle tuinen 
geplant werd•), en evenmin dat die gevlekt e bladeren als eene Signatu ur werden aan
gemerkt, die deze plant als een der uitsteke nàste micldelen tegen lijden der long 
aanbeval. Aan de overeen komst dier teekening met die eener tubercule use long flankt 
de plant haren naam en hare plaats in de Pharmacopoeên; nauwelijks is er eene tw eede 
Signatuur die zoo algemeen bekend is, zoodat zij bij schrijvers, die daarvan slec hts opper
vlakkig en in het voorbijgaan gewagen, gewoonlijk als voorbeeld geciteerd wordt 6). De 

1) Hist. Nat. Médic. 1 1, p. 6CX>. 
') Gemoinnützige Natnrgeschichto, I V, bi. 164 u. 608. 
1) De Fmnsche volksnaam is "Sauge do J é rusa l em". Zie LITTUÉ in v. Saug o. 
') Treasury of Botany in v. Pulmonciria . 
J) Zie o.a. CAUVKT, die in zijne Eléments d'Histoire naturelle médicale, alleen naar aanleiding dezer 

plant van do Signatuur met name i;:-ewag maakt (V. II, p. 434). WAONER, Mal e r. Bota nik , II, 246, schijut 
in een dwali rtg te verkeeren, als hij zegt: ,,Das Lungenkraut bralt wegen der Färbnng seiner Blüten als 
Mittel gogen Lungonübel". Missc hien is Blüton slechts ee n schrijf- of drukfout voor B lätt or. 
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beroemde stichter der Linnaean Society, Sir JoHN EDWARD SxJTH, zegt er van: "Every 
part of the plant is mucilaginous (slijmig); but its reputation for coughs arose not from 
this circumstance, but from the speckled appearance of the leaves resembling the lungs;"
en Prof. BucKMAN maakt de opmerking: "The L u n gw ort offers an inter esting insta nce 
of a plant, which, though ha ving been used as a remedy from the most superst itious 
motives, yet fortunately possessed those demulcent qualities, which from their beneficia! 
effects were conflrmation of th e belief in a wrong theory." 

In het geheel zijn er onder de ruwbladige planten of Boragineeén vele die slijmige en 
samentrekkende stoffen bevatten, zoodat het aanta l dergene die vroeger of later als 
geneeskrachtig of officineel zijn aangewend, bijzonder groot is. Het is echter niet wegens de 
gesteldheid der bladeren , die bij de Pulmonaria en meer nog bij Borago officinalw (Ber n ag ie) 
ook als groente of toekruid bij salade genuttigd worden , maar wegens de zeer bijzondere 
natuur der zaden, dat eene tweede Boragin ee, het zoogenaamde Pare l kruid (Lithospermmn 
officinale L.), eene niet minder belangrijke plaats dan de Pulmonaria in de leer der Signatuur 
inneemt. Op de bijzondere hardheid dier zaden wijst zoowel de reeds bij D10scoarnES voor
komende, in de wetenschappelijke terminologie bewaanl gebleven Grieksche naam, als de 
Duitsche S t e in s a men, die daarvan de letterlijke vertaling is. Door ster ke kalkafscheiding 
zijn de nootjes, waarin de zaden besloten liggen, stee nhard ; hun eironde vorm, glans 1 

gladheid en parelwitte kleur doen ze op parelen gelijken , waarvan de bij ons gebruikelijke 
naam Parelkruid en de Fransche H erbe aux perles 1) afkomstig zijn. PLINIUS 
beschrijft ze 1

) als: "lapilli I candore et rotunditate margaritarum I magnitudine ciceris 1 

duritia vero lapidea", en betuigt dan ,dat hij onder de kruiden nooit iets met meer ver
bazing gezien heeft; zoo groot is de schoonheid der als door de kunst des goudsmids 
afwisselend met de bladeren glinsterende parelen ." Die steenachtige gesteldheid werd een 
voldoend bewijs geacht , dat zij een werkzaam middel moesten zijn tegen den steen in de 
blaas. Ook daarvan wist reeds PLINIUS te spreken. , Het staat vast", zegt hij , ,d at door 
deze steentjes, ter hoeveelheid van een drachme in witten wijn gedronken , de blaassteenen 
verbrijzeld en uitgedreven worden en de- moeilijke waterloozing genezen wordt. In geen 
ander kruid is het dadelijk op het gezicht meer blijkbaar, voor welk geneeskundig gebruik 
het in de wereld kwam. Ook de leek kan dit zonder de aanwijzing van deskundigen beoor
deelen." Ziedaar eene uitspraak, die , ofschoon ze in het Latijn wat onduidelijk is, zooals 
reeds in Hoofdstuk l werd opgemerkt, onwederspreke lijk bewijst dat de leer der Signatuur 
aan PLINIUS bekend was 3). Thans is ook dit middel in vergetelheid geraakt. ,Ces akènes", 
zegt CAUVET , ,,qu'on croyait propres à dissoudre les calculs de la vess ie, sant actue llement 
tombés dans un just e oubli ') ." 

•) Ook in het Duitsch wordt somtijds Per Ik ra ut gebezigd, gelijk men omgekeerd ook bij ons den 
naam w il d steenzaad kent. De gewone Fransche naam , Gróm il , is van zeer onzekeren oorsprong, 
maar heeft te voel overeenkomst met den Engelschen Gromwe ll of Grome ll , om niet een gemeen 
schappelijke n oorspron(! te doen vermoede n. De afleiding van gran u m mi I i i schijnt mij volstre kt onaan-
nemelijk. S) Hist . Nat. XXV II : 74. 

1) PLINIUS is een slordig en in zijne kortheid veelal onduidelijk compilator. Ik gebruik hem zelden 
zonder de vrees van hem misschien niet goed te verstaan. Daarom geef ik bier ook don latijnschen tekst 
der vertaalde zinsnede n: ,,Nee quidquam inter berbas majore quidem miraculo adspex i. Tantus est decor, 
velut aurificum arte alternis inter folia candicant ibus margaritis. . . . lis lapillis dmchmae pondcro Polis in 
vino albo calculoS frangi pellique constat et st ranguriam discuti. Neque in alia berbarum fldes est visu 
stat im, ad quam medici nam nata sit. Est au tem ejus species, ut etiam sine auctore visu stati m nosc i 
possit." - Mir ac ulum schijnt bij PuN1us meermalen verwo n de rin g, verbazing te beteekenen; zoo 
ook in "arbor digna ruiraculo", dat ciders bij hem gelezen wordt. 4) Bi st. nat. médic. II, bi. 434. 

L A. f. E. vrr. 16 
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Eene derde plant tot de familie der Boragineeën behoorende was van ouds vermaard 
als middel tegen slangenbeten. Het Echimn , waarvan de gewone bij ons in duinen en 
zandgronden menigvuldig voorkomende soort door LrNNAEUS Echium vulgare genoemd werd, 
ontleent zijnen naam aan het Grieksche echis (vr. echidna) adder 1) . Bij ons heet deze 
plant s l a n ge kruid of s l a ngekop, in het Duitsch Natter k opf , in het Fran sch 
Vip é rin e, in het Engelsch Viper's bug loss•) . Al deze namen schijnen mij ontleend 
aan de gerimpelde vruchtjes , die wel wat op den kop van een adder of slang gelij ken, 
ofschoon anderen willen, dat eer moet gedacht worden aan de vele vlekken op den ste ngel, 
die aan de huid eener adder doen denken. LITTRÉ vermeldt beide gevoe lens in deze woorden: 
"ainsi dite parce que Ie fruit ressemble à une t ête de vipère, ou p iu tot à cause des 
taches livides <le la tige". Hij geeft dus aan de tweede verklaring de voorkeur, en toont 
dit nog duidelijker door in het artikel S ig n at ur e te schrijven: ,,L' Echium v1<lgare, 
étant tacheté comme la vipère , on l'a appelé vipérine, et on l'a prescrit contre les morsures 
de eet anima!". Maar zouden niet de namen s l a n ge kop en Na tt e rkop f ste rk voor 
de eerste pleiten? Intu sschen, welke van beide ook de ware zij , het is nat uurl ijk dat de leer 
der Signatu ur aan deze, aan een adder herinnerende plant de kracht toekende om adderbeten 
te genezen, ofschoon elke rationeele grond daarvoor ontbrak. 

Aan de familie der Boragineeën grenst die der Scrophularineeen, waarin wij weder 
een paar plauten vinden bij welke wij eenige oogenblikken willen st ilstaa n: bet H e I m
k ruid en de Oogentroost. 

De leer der Signat uur heeft op de Nomenclatuur der planten veel invloed gehad. Vele 
volksnamen en eenige wetenschappelijk e die uit de volkstaa l zijn overgenomen , zooals 
s l angekop, par e l zaad, zijn onmiddellijk aan hunne Signat uur ontleend ; eenige andere , 
zooals l ongvlec ht, l ongkruid, ooge ntro ost, aan de lichaamsdeelen, welker ziekten 
of gebreken, blijkens hare Signatuur, door baar gebruik kunnen genezen worden; wederom 
andere, zooals spee nkruid, stee nz aa d , aan de ziekten zelve, welke zij volgens hare 
Signat uur geroepen zijn te genezen. Tot deze laatste behoort ook de naam Scrophularia , 
afgeleid van het Latijnsche Scrophulae, klier e n , en waarv:;n de familienaam Scrophula
rineeën of Scrophulariaceeën gevormd is. Aan Scrop/mlaria als geslachtsnaam beantwoordt 
in onze taal de naa.m H e l mkruid, in het Duitsch Braunwurz, in het Engelsch 
Figwort, in het Fransch Sc rophulaire, dat onmiddellijk uit den Lat ijnschen naam is 
afgeleid. Het geslacht omvat verscheiden soorten, waarvan twe e : &rophularia nodosa of 
het Knoopig H e lmkrui d, en Scrophularia aquatica of het Moeras -H e lm kruid , in 
ons land veelvuldig op vochtige plaatsen voorkomen. Deze planten hadden vroeger een 
grooten naam als middelen tegen kliergezwellen, in het bijzonder echter de Scrophularia 
nodosa, wier wortel zich kenmerkt door vee lvuldige kleine knobbelige uitwasse n, waarin 
men eenige overeenkomst vond met de knobbels door de gestoorde afscheiding der klieren 
teweeggebracht . Zulk een vage overeenkomst vond men ook tusschen die knobbeltjes en 
de aambeien of spenen (Haemorrholden), waarom het knoopig helmkruid ook tot bestrijding 

1) Prof. ÛUDEMANS, "Flora van Nederland'\ 2e uitg., II, bi. 37 4 , beging eene ongelukkige vergissi ng 
toen hij, op gezag zeker van het een of ander Grieksch-Duit.sch Woordenboek , ec hi s door otter, in 
plaats van adder verklaarde. In het Duitscll heeft Otte r twee beteekenisson: 1°. adder, als synoniem 
van Natter { Vipera); 28. Otter, vischotter (Lutra). 

' ) Bug loss is het Grieksche (loi ·yJ.1o1000~, d. i. Ossetong {volgens PLINIU S XXV:40 "bo um li nguae 

:~
1~!!: i~iÛ~~~'1~t z=~\:t~ tt ?~:~~i:o: kÀ;1}lfde 0«7i~i:~~~~1~;~o c~;! ~~~rdt, on waarnp E chiinn 
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van deze werd aangewend en somtijds met den naam speenkruid genoemd, die gewoonlijk 
aan P.icaria ranunculoïdes MöNCH, op welke plant ik beneden terugkom, gegeven wordt . 

Oog en tr oos t (Duitsch A ugen trost, door de Engelschen eyebrigh t genoemd) is 
bij ons de volksnaam van Euphrasia officinalis L. (ook eene Scrop lmlarinee), eene plant die 
eenmaal een groeten naam had als middel tegen verschillenrte oogziekten. Hare Signatuur 
bestond volgens Prof. PLUOGE 1) in de eenigszins aan oogen herinnerende zwarte vlekken 
op de fraaie bloemen. Bij DoooNAEUS (bi. 21) leest men, dat het merkteeken der kracht 
van dit kruid daarin gevonden wordt, dat de bloem door haar verscheidenheid van verf 
den vorm der oogen eenigszins nabootst. Hij voegt er de opmerking bij, dat die overeen
komst met de verf der oogen ook bij de violen bestaat, die echter nooit als middel voor 
de oogen gegolden hebben. In het Fransch heeft deze plant, behalve den op Fran sche wijs 
uit het Latijn vervormden naam E up hr a i s e, bij het volk ook dien van Cas se -1 u n e tte'), 
waarnevens ook die van L u minet te voorkwam, door DE SERRF.S vermeld in deze woorden: 
,,elle est aussi appellée I u minet te, pour êt re sa vertu d'illuminer et escla ircir les ye ux". 3) 

Rev. C. A. JoHNs maakt in the Treasury of Botany ') de volgende opmerkingen: , From 
the frequent mention of Euphrasy by the poets' ) it would seem to have been formerly 
held in high repute for its medica! virtues, a view which is conflrmed by the old herbalist.s, 
who recornmended its use both outwardly and inwardly, in powder and in decoct.ion, 
for cornplaints of the eye. It is st ill a rustic remedy as an eyewater, but is said by some 
to be injurious rather than beneficiaL" 

De naam Oogentroost brengt ons dien van Oo-genk l aar voor den geest , een 
der volks namen van het Chelidonium majus L., eene plant die tot de Papav eraceeen behoort, 
bij ons het meest bekend onder den naam van stinke nd e gouwe. De wetenschappelijke 
naam komt reeds voor bij DwscoRIOES 6); P1rnrns, die van de plant gewag maakt ten 
bewijze dat ook de dieren eenige plantenkenn is bezitt en'), schrijft Chelidonia. Zoowel de 
vrouwelijke a ls de onzijdige vorm, en zoo ook het Fransche C b é I i d o in e en bet Engelsche 
Celandine sta mmen af van den Griekschen naam der zwa luw, Chelidón8). Er moet dus 
een verband bestaan tus schen deze plant en de zwaluw, wat ook is uitgedrukt in den 
somtijds in Duitsche geschriften gebruikt en naam Schwa l benk r aut. 

De Ouden onderscheidden twee Cheliclonium-soorten, majus en minus, welke namen door 
LlNNAEUS behouden zijn; van beide geloofde men dat zij zich vertoonden bij de komst der 
zwaluwen en bij haar vertrek verwelkten, en dat de zwaluw in haar nest door middel 
van deze kruiden aan hare jongen het gezicht hergeeft, volgens sommigen zelfs wanneer 
de oogen uitgerukt waren'). Eene toespeling op deze legende, die zeker niet alle lezers 

1) A.W. bi. 12. ' ) CAUVET a. W., LITTRÉ in v. 
~ Aangehaald door LITTRt in v. Eufraise . 
~) Art. Eo phra s ia. 
1) Ook do Noderlandsche. Zio do citaten in het Woordenb. d. Ned. taal," art. Oo gen troost. 
•) vluJó,..o,. ,dy,1. 1) Lib. XXV. c. 60: 11.!nimaÎia quoque invenore herbas in primisquo chelidoniam." 
5) x,l,Jiii,.. De lettergreep sche l in de .Nederlandsche namen schelkruid en sc h e lw o rt ol (die 

ik o.a. bij KILIAAN aantrof) wordt door FRAt.CK1 "Et.ym. Wdbk. der Nodorlandsche taal" in v. schelkruid, 
mede voor eone verkorting en vervorming van Chelidonia gehoude n. Het bevreemdt mij dat hij daarbij niot 
den gowo nen Duitschen naam Schöllkra u t vermeldt, wat toch zeker wel hetzelfde woord is. Ik zag 
in F,,BER's Thesaurus in v. Chelidonimn, dat men oudtijds ook in het Duitsch S c h e lkraut en Schel· 
wurtz schreef. Zonder de mogelijkheid dezer afleiding te weerspreken 1 zal ik echter straks eeno andere 
voorstel len. 

') PLrnIUs, t.a.p.: ,,Hac (herba) hirundines oculis pullorum in nido restituunt visum, ut quidam 
volunt etiam erutis oculis". 
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verstaan zullen, komt voor in het door BrLDERDIJK uit het Latijn van VAN RoYEN vert.aalde 
gedicht . Land ru st" 1) . 

,,De zwaluw, die nog korts om kreken pleeg te dolen, 
ltZet onder 't gastvrij dak haar' arbeid vlijtig door ; 

,, Te voren echter juicht ze , al klappend met de vlerken, 
,,Der Gouwe vrolijk aan, die 'sjongskens oogen heelt." 

Dat overigens de heilzame kracht voor de oogen zich niet alleen tot die der zwaluwen 
bepaalde, maar ook aan menschelijke lijders ten goede kwam, blijkt uit hetgeen Pr.rNruS 
nog verder zegt, dat in den bloeitijd bet sap dezer plant wor<lt uitgeperst en in een 
koperen pot met Attischen honig wordt gekookt, als een voortreffelijk middel tegen de 
verduistering der oogen 1). 

Bij de lateren wordt van de kracht van het sap der Gouwe of van het Chelidonium 111.ajus 
tot verdrijving der wratten en schellen van het hoornvlies dikwijls gewaagd; de Neder
landsche naam Oogenklaar en de Fransche Éclaire (van éc l a irer, verlichten) zijn 
er aan ontleend; misschien ook het bij KrLIAAN voorkomende sc helkruid of sc h e l
wortel, dat, naar de analogie van andere dergelijke namen, zeer goed "middel tegen de 
s ch e 11 en op de oogen" zou kunnen beteekenen. Maar bij geen der lateren heb ik het 
Chelidonium minus of Speenkruid uit drukkeli jk als middel voor de oogen vermeld 
gevonden. Het is eene plant die in vele opzichten van de Gouwe verschilt, zoo zelfs 
dat zij niet meer tot de Papav eraceeën, maar tot de Ranunculaceeën gerekend wordt. Deze 
plant is in de Geneeskunde niet minder beroemd dan de Gouwe, maar als middel tegen 
gansch andere kwalen ; wij zullen baar straks nader onder den naam van Picaria Ranun
culoïdes leeren kennen. Uit enkele bijzonderheden zou men echter kunnen opmaken, dat 
ook de nieuweren aan Ohelidonium minus tot zekere hoogte dezelfde eigenschappen als aan 
Chel·idonium majus hebben toegekend, b. v. wanneer de Franschen eerstgenoemde ook P e ti te 
Eclair e of Ec lair ette noemen; maar dit is dan geschied op het voetspoor van PLrnrns, 
wiens verwarde beschrijving niet duidelijk op het velerlei verschil tusschen beide planten wijst . 

Het gebruik der Gouwe als oogmiddel berust, naar al het gezegde , op oude over
levering; van Signatuur vind ik daarbij geen spoor. Maar toch neemt deze plant ook in 
de leer der Signatu ur eene belangrijke plaats in. Het goudgele sap, dat haar bij de geringste 
verwonding uit de stengels en bladeren vloeit, werd, ofschoon het bijtend en in hooge 
mate vergiftig is, om zijne gele kleur als een uitmunt end middel tegen de geelzucht en 
dus als een geschenk des hemels beschouwd. Dr. GLOCK zegt in zijne .S kizzen aus der 
Volksmedizin in Bosniên und der Hercegovina '): . Eine Weintinctur des Kraute s wird gegen 
die Gelbsucht benützt. DIOsCORIDES gebrauchte die Schellkrautwurz el innerlich bei der 
Epilepsie und der Gelbsucht. In Russland wird der Pflanzensaft innerlicb gegen Gelbsucbt 
und Leberleiben gebraucht. Bei der Verwendung des Schellkra utes gegen die Gelbsucht 
scheint die gelbe Farbe des Saftes die wichtigste Rolle gespielt zu haben". Ook de naam 
Gouw of Gouwe 1 soms ook Goude geschreven, en vaak met dien van Goud wortel 
verwisseld, is ongetwijfeld aan dat goudgele sap toe te schrijven'). FRANCK's afleiding van 
Caltha, eene plant die met de Gouwe niet veel gemeen beeft, schijnt mij geheel uit de 

1) RILDERDIJKS Dichtwerken, VI, bi. 200. =) Singu lari remedio contra caligines oculorum. 
1) In n Wisse nschaftlich e Mitthoilungon aus Bosni ên und der Hercego vina" von Dr. M. HoERNES, 2er Bà., 

(1894), s. 434. 
~) Zie hot Wdbk. der Ned. Taal, art. Goud wortel on Gouwe. 
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lucht gegrepen. De bijnaam st inkende, ofschoon zeer jui st, is echter geheel overbodig, 
daar geene andere Gouwe dan deze stinkende bestaat, maar het gebruik heeft nu een
maal gewild dat dit adjectief ook in den mond des volks steeds met Go u we zou ver
bonden wordon. 11Het is stinkende Gouw" is zelfs eene gewone zegswijze geworden, en 
HUYGENS stelt in den dichtregel 1) : 

n Wat gouwe stincken doet, wat roosen wel doet riecken" 

de meest door haren stank beruchte bloem tegenover de bovenal om haren geur beroemde 
bloemenkoningin. 

Ten slotte merk ik nog op dat de namen Oogentroost en Oogenklaar dikwijls 
met elkander verwi sseld worden. 

Ik kom thans terug op Chelidonium minus, onder opmerking dat men, toen men deze 
plant geheel van Chelidoniwni majus scheidde, en naar de Ranunculace,ein verwees, wel zou 
hebben gedaan met den soortnaam van Che.lidonium malus te veranderen , die alleen in 
tegenstelling met minu.s zin heeft. Het gedurig veranderen van namen ten gevolge der 
steeds verder gedreven splitsing der geslachten en soorten geeft tot zulke dwaasheden 
aanleiding. Van die veranderingen geeft ook de hier te bespreken plant een voorbeeld. 
Eerst bracht men haar tot het geslacht Ranunculus in de familie der Ranunculace&n, en 
noemde haar Ranu:nc-ulus ficaria; later bemerkte men dat zij in eenige opzichten nog al 
van de andere Ranunculi verschilde, en maakte van haar een afzonderlijk Genus, voor welks 
naam men haren vroegeren soortnaam Ficaria koos ; en ofschoon men tot dusverre geene 
tweede Ficaria -soort hee~ gevonden, moest toch die eenige ook een soortnaam hebben om 
op het ste lsel der binaire benamingen geen inbreuk te maken , en men koos daarvoor 
ranun culoïdes . In het Nederlandsch heet deze plant S peenkruid (zie b.v. DoooNAEus, bl. 21), 
in het Engelsch Pil e wort, over de Fransche namen heb ik reeds bij Chelidonium maj 1'8 
gesproken , onder de Duitsche vind ik Feigen-Ranunkel en Sc b a rbo c k '). Het laats te 
moest eigenlijk Sc h a rbo c k s kraut luiden en teekent de Ficaria als middel tegen de 
Sc heurbuik 3) , welke ziekte in het Duitsch door verbastering van dit, wel is waar in 
zijn oorsprong onbekende, doch zoo het schijnt uit Nederland afkomstige woord, Sc h a r· 
bock genoemd wordt. Deze naam Scharbock wordt intu sschen ook aan het lepelblad 
en andere, tegen de scheurbuik heilzaam geachte kruiden gegeven , en is dus vrij dubbel
zinnig. De namen Speenkruid en Pilewort , die hetzelfde beteekenen, wijzen op 
het geloof dat de Ficaria bestemd is om de spenen of aambeien (Haemorrhoïden) te genezen. 

De "Treasury of botany" bevat over deze plant een bijzonder lezenswaardig artik el , 
dat ik hier gedeeltelijk vertaa ld zal overnemen . ,,Schoon kleine Chelidonium genoemd, is 
het onderscheid van het echte Chelidonium groot. Daar zij eene der vroegst bloeiende 
planten is, fraai goudgele bloembladen en glanzig groene bladeren heeft, wordt zij algemeen 
geliefd'). De volksnaam Spe e nkrui d (Pil e wort) is ontleend aan hare wortels, die , in 
bundels van kleine knollen groeiende , in vorm zoozeer overeenkomen met die uitwassen , 

1) Korenbloemen , I , 357. 
') WAONER, Malerische Botanik, lI. 100 . . - GRIMM' s "Deutscbes Wörterbuch" in voce. 
2) Cctte plante a étó préconisée contre les scrofules, Ie scorbut" etc. - CAUVET, Eist. nat. méd. 11. p. 198. 
1) Daar ons volk de velerlei gele bloempjes, die in het voorjaar onze weiden versiere n , in de meening 

dat de boter daarvan gee l wordt, onder den naam van bote rbl oeme n samenvat, zal het Speenkruid 
daartoe ook wel behooren. 
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die zich vertoon en in de pijillijkst e gevallen van Haemorrholclon. Onze voorva deren, die bij 
de keuze hunne r geneesmiddelen zich niet zoozeer op de kennis der eigenschappen en 
hoedanigheden van de planten verliete n 1 als op ui twendige teekenen , waardoor zij zich 
verbeeldden dat de Natuur hare ingeboren krachten aanwees 1 namen haar daarom aan als 
het specifiek middel tegen deze ziekte . Merkwa ard ig is de geestd ri~ waarm ede CULPEPPER ') 
van hare kra chten spreekt: "Hier is een ander geheim voor mijne landgenooten , mannen 
en vrouwen. Sp ee nkruid, bere id als een olie, za lf of pleiste r , geneest onmiddellijk zoo
wel de Haemorrhold en als het Koningszeer'). Zelfs a lleen het bij zich drngen va n dit kruid 
op het bloote lijf geneest die ziekten, a l komt het met de l\jdencle deelen volst rekt niet 
in aa nrakin g .... Ik genas mijne eigen dochte r met dit kruid van het Konin gszeer." Doch 
in weerwil van zulke ste llige beweringen is ook ,Ht kru id in onze dagen bijna geheel in 
onbruik geraa.kt, daar de geneeskundigen wijs genoeg zijn om te zien naar degelijker 
gronden 1 clan worden aangegeven door de leer der Signat uur. 

Tot do Primula ceeë11 behoort het G ui c h e Ik r u i cl of G ui c h e I h e i 1 (Anagallis arv ensis L .). 
Deze plant die in het Fran sch mour o n , in het Engelsch pimp e rn e l') , in het Duitsch 
Ga u c h h e i 1 is genaamd , draagt bij ons volk nog onderscheiden andere namen, die mij echter 
toeschijnen meerendeels op verwar tin g met andere planten te berust en. G u ic h e l h e i l 
is wel de zekerste en meest karakt eri~tieke naam; men vindt hem reeds bij Kn tAA~ 

1 
en 

door ste llige get uigenissen weet ik, dat hij nog bij het volk gebruik wordt. Ook vindt hij 
bevest iging in het Duitscho Ga u c h h e i 1. G ui c h is cle Nederlan dsche vonu van het 
Duitsche Ga u c h en beide l,etee kenen cl waa s, go k , cl o 1. Het bij ons geheel verouderde 
g ui c h verklaart KILTAAN door fat u u s; het Duit sche Ga u c h is in dezelfde betee kenis 
nog een dagelijks gebruikt woord. H e i I betee kent hier in beide tal en h ee I in g, 
ge n e z in g, gelijk in het Duits che A ll h o il. Wa t van do genooskra cht der Anagallis 
geloofèl wordt, geen van G auc h e lh e il de vollodige ver klar ing. De volgende plaat s uit 
NE!fNICH's Allgemeincs Polyglotte n lexicon der Naturg eschichte ') is aftloencle : , Anagallis 
arvensis, das gomeine odor rote ga u c hh e il , acko r gau c hh ei l , auch go chh e il

1 

j oc hh e il , dann gec k e nh e i l 1 narr e nh e il 1 vo rnunf tkraut, w u t kr aut, wegen 
ihrer kraft gegen dio melancholie". HI LDEBHAND voegt er bij 1100k tegen de hondsdolheid", 
en L1TTR É in v. Mo ur on noemt desgelijks clm'\e plant: 11longtemps préconisée contre la 
morsure des aninmu:x enragé~", terwij l ÜAUVET •) ,~an de roocle en blauwe Anagallis beide 
get uigt , dat zij zijn 11amers, nauséetLx, un pou O.cres, jadis prescrit s contro l'épilep~io, 
l'h yclropisie et même contre la rage" . 

Ui t dit alles volgt echter nog niet dat de Anagalli s iets met de Signat uur t.e mak en 
beeft. Er is aan de plant weinig dat bijzondere opmerkzaamheid wekt, met uitzon dering 
van de zaa.dcloozen , die kogelrond zijn, en wann eer het zoor menigvuldige zaad rijp is , 
zich in het midden splijten en de boYenhelft, die als het ware een dekse l von11t

1 
laten 

') Een bekende Eng elsche, herbo rist en as troloog (16 16- 16&4). 
~1 •rtio King 's-evil. Zoo noemt men in Engf!land de Scrofö\a or klierziekt e, omdat van ouds her aan de 

En gelscho Koningen het vermogen word toeg ekend deze ziekte door enkel e aa nraking te genezen. Zio 
daa rover MACAULAY's "History of England ", Tau chn . edit., V. p. 143 ff. 

') Niet te verwarr en met. het Nederlnndsc he Pim po rn c l or So rb e nkruid (Sanguiso rba mit101· Scor.), 
dat tot de H.osnceeên behoort. 

4) J. 266, aangehaald door HIL DEBIUND (die ook zeer verdient over Gau c h te worden nagelezen) in 
Gnnn1 "Doutsclles Wö1terbuch", v. Gauchh e il. Het Po l yglott e nl exico n van NEMNICH verschco u 
te Hamburg 1793- 1796. •) A.w. bi. 429. 
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vallen. Hierin nu schijnt men toch werkelijk eene Signatuur gevonden te hebben. In het 
art ikel over deze phant.astische leer in MEYER's Conversat ions·Lexicon wordt de Gauchhoil 
een middel tegen de dolheid genoemd "wegen der schädeltbnn igen Samenkapsel" . Misschien 
zou men het wat duidelijker dus kunn en uitdrukk en : ,,middel tegen hersenziekten wegens 
de overeenkomst der zaadka.s met den schedel als hersenka.s" . Maar ook zoo blijft het 
buite nsporig dwaas en noopt het tot de vraag, of hij die deze Signatuur uitv ond , niet zelf 
aan de aanw ending van het Gauchheil behoefte had. 

Niet minder komisch is het , dat men aan het zaad of het sap der Card1tineeën of 
dist e lplant e n , eene groote groep der Compositae, de kracht toekende van steken in de 
zijde te genezen, nat uurlijk op grond van de vinnige stekels waarmede hare bladeren 
gewapend zijn. Geen wonder zeker dat men vooral bijzondere kracht toekende aan de 
forsche en fraaie Maria- cl i s t e l (Silybu m Marianum GÄRTNER) 1), wier wit gevlekte bladeren, 
volgens eene oude legende , die kleur hadden aangenomen doordat daarop drupp elen van 
de melk der Heilige Maagd gevallen waren. 

Eene voorname rol onder de geneeskrachtige plant en komt van oudsher toe aan Verbena 
o(fk:inalis L. 1 door ons volk 1Jzer h a rd 1 door de Duitschers Ei se nkrau t, door de 
Franschen V e rv e in e (eene verbaste ring van Verbena) en door de Engelschen V e rvain 
gebeeten; - de typ ische soort der Verbenaceeën. Men heeft te allen tijde aan deze plant 
iets bijzonders gevonden. In het Kr ä u terb uch van den Dûitschen herborist HI ERONYMUS 

BocK (1' 1554) leest men daaromtrent: ,,Es ist bei uus teOtschen kaum eyn kreot lin damit 
man mehr alfenspil treibt als mit dem Verbena". Zij had misschien zelfs bij de vroeger 
behandelde algemeene geneesmiddelen eene plaats verdiend '). Bij de Egyptenar en was zij 
aan !sis gewijd ; de Drulden gebruik ten haar bij hunne plecht igheden en tooverkun ste n 3) ; 

zij genas de beten van slangen en dolle honden ; zij werd steeds gevoegd bij de kruid en 
uit welker sap de heksenzalf bereid werd; zij wees in den nacht van ST. GEORO< (23 Apri l) 
verborgen schatte n aan ; in één woord, allerlei magische en genezende krachten werden 
haar toegekend. Op grond dat zij gaarne op puinhoopen en steenachtige gronden groeit, 
werd ziL even als de stee nbr ee k en het zaad van den esscheboom (waarover st raks) 
als middel tegen den stee n in de blaas aanbevolen , en men heeft zelfs haren naam 
verklaard als samengeste ld uit de Celtische woorden fe r, verdrijven 1 en fae n, steen. 

1) Zie Wu TTKE, Abergl., bi. 802. 
1) De plaats van BocK (1, S. ó6) dank ik aan eene aanhaling door Prof. AscHERSON, Zeitsc lnift für 

Ethn ologie, J g. 1891, S. 744, n oot . Vgl. ook OLOCK, nSkizzen aus der Volksmedicin in Hosnien" (boven 
breeder vermeld) , bi. 458. 

1) Opzettelijk noem ik hier niet het gebruik der Verbe11ae te Rome , bij de zendingen der Fetial en als 
symbool des vredes, door den Verbe nari us gedragen (zie b.v . PRELLER, nRömische Mythologie", S. 218 ff.), 
omdat deze Verbenae 1 ook Sagm'ina genoe md, iets geheel anders waren dan de hier behandeld e plant. 
PuNIUS zelf zeKt, XXII. 3: 11utroqu e nomine idem significatu r 1 hoc est, gram en ex arce (d.i. het Kap itool 1 

den Kapit olijnschon berg) cum sua terra evulsum ; ac sempe r e legatis, cum ad hostes mitter entur ... unu s 
Verbenariu s vocabatur" . Dit schijnt hem later geheel ontgl'lan te zijn ; want XXV: 59 z1:1gt hij : 11Nulla 
tamen (horba) Romanae nobilita.tis plus habet quam hierobotane, aliqui periste-reo~ia, nostr i verbenacam 
vocant. Haec est quam Jegatos feJTe ad hostes indicavimu s." Hier denkt hij niet meer aan het Kapitolijnsche 
gras , maar aan de plant door D1oscoRtoES mquu,e,w~ genoemd, en in tw ee soorte n (ái,rnot en OelMt) onder
scheiden , die gewoonlijk, hetzij beide, hetzij één van beide, voor ons ]Jz e rhard gehouden worden, 
ofschoon ook hiertege n (zie FRAAS, Synopsis Florae classicae, p. 186) nog al zwarigheid besta.at. Er zijn 
overigens van Verbenae nog and ere verklaringen bij de Scholiaste n op TEREYTIUS, VIROILIOs en HoRATIUS 
te vinden, waaru it de volgende opgave der beteek enis in het Latijnsch Woordenboek van Prof. ENOELBREOT 
is samengetrok ken: ,,do bladeren en jon ge takk en van den laurier, olijf, mirt , cipres, enz., als h e ili ge 
takken , door de Fetia les, wann eer zij een verbond sloten , op het hoofd, door smeekeli ngen op de banden 
gedragen, bij offers enz. tot het bekran sen gebruikt." 
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De heldere oogjes op de corolla wezen hare bloemen, evenals die der Euphrasia , aan als 
een middel tegen de gebreken van het gezichtsorgaan . Maar nog veel grooter krachten 
werden oudtijds aan de Verbena toegeschreven. Even als de Gladiolus en het Alliu,n 
1tictoriale, waarover beneden , beschut te ook de Verbena t,,gen alle soorten van gewelddadige 
aanvall en en maakt,,, zooals W AONER het uitdruk t 1) ,schu ss-, hieb- und stichfest ". Dit 
laatst e zal wel op eene of andere wij i e samenhangen met de namen Eis e n k ra u t en 
IJz er hard , maar den oorsprong daarvan heb ik niet kunn en opsporen•). Nog lang nadat 
al die geheimzinnige kracht,,n der Verbena in vergetelheid waren geraakt, behield zij hare 
plaats in de Pharmacopoea als tonicum; maar ten laatste is zij als zoovele andere oudtijds 
hooggeschatt,, plant,,n geheel uit de rij der medicament,,n verbannen. 

Wat den naam Verbena betreft, wil ik , eer ik van deze plant afsta,p , nog opmerken , 
dat ik de vermelde afleiding uit het Celtisch voor zeer verdacht houd , t,,nzij kon worden 
aangeto ond , dat het ritueel gebruik der Verbena uit den ritu s dor Druïden afkomst ig is. 
Verbena schijnt bij de Romeinen een zeer oud woord t,, zijn; het duidt, zooals ik 
reeds opmerkt,,, in den meervoudvorm (verbenae) het heilige gras van het Kapitool aan, 
dat bij de zendingen der Fet ialen door den Verhen .ari u s werd gedragen, en ook in 
het algemeen de verschillende heilige kruiden, die bij offerplechtigheden als anderszins in 
gebruiJ{ waren. Verbena in het enkelvoud, en vooral de langere vorm 11erbenaca, schijnt de 
eigenlijke Latijnsche naam voor het ijz e rkruid geweest t,, zijn. 

Bij de inzameling der Verbena , gelijk van andere bijzonder geacht,, kruiden , moest,,n 
bijzondere plechtigheden in acht genomen en bepaalde formules gesproken worden. In 
Engeland kruist,, men de handen over het kruid en sprak daarbij : 

"Hallowed be thou, Vervein ! 
11 As thou growest on the ground; 

"For in the Mount of Calvary 
"Thera thou was first found. 

"Thou healedst our Sa.viour JEsos CeRrsT 
"And stannchedst His bleeding wound. 

"In the name of Fatber , Ron and Holy Ghost 
"I take thee from the ground ,)." 

Een ander voorbeeld geeft voN PERGER uit een HS. der Weener Hofbibliotheek van 
de 14de eeuw, waarover de heer S LOET kan worden nagelezen 4). 

Het is niet te verwonderen dat men in de vo lkstaa l de namen der kruiden waaraan 
gelijke kracht werd toegeschreven en die dus in dezelfde gevallen gebruikt werden , wel 
eens met elkander verwarde. Gelijk bij de Ned. namen Ooge ntro ost en Oo ge nkla a r 
heeft dit plaats bij de Duitsche namen: S i eg wura , Ma nn essc hil d en All e rmann s· 
harni sc h. Het best schijnt mij met Koctt , ,/l'aschenbuch der Deutschen und Schweize
richen Flora", S i eg w u r z aan te nemen voor Glacliolus en Man n es s child voor 
Andr osacc. Allium victoriale, dat KocH slechts met den, teve ns vele andere planten 
omvattend en geslachtsnaam L a uch (d. i. look) noemt , blijft dan over voor All e r
mann s h ar ni sc h of Mannsharni sc h , met welken naam de Signatu ur dezer plant 
overeenkomt. Volgens MEYER 's Conversat ions-Lexicon is zij "wegen des panzerähnlichen 
Geflecht,,s der Zwiebel, ein Schützmi tte l gegen Angriffe aller Art"•). De heer SLOET leert 

1) Malerische Botanik, II, 248. 
:) rn G!UMM's Deutsches Wörterbuch, voce E i se nkr a u t, wordt ook Ei se nhart vermeld en de oud

duitsche vormen îsar n1\ en îsa n ó na , alsmede de bij do Ouden voorkome nde namen o•J ·'le>rn; en &,e orJorá"'I, 
herba pm·a en herba ferr arici . D1oscoRrnEs vermeldt drieerlei o.J'le •nc maar in gee n dezer drie heeft. 
FRAA S, Synopsis Florae classicae (bi. 78 , 189), de Verbena officinalis erkend. lk kan met betrekking tot 
deze namen tot geen voldoend resultaat komen, en zal er dus verder ove r zwijgen. 

J) "'rreasury of Botany" in v. Verbena . ') Gids, t.a.p., bi. 121. 1) Art. S i g natur. 
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ons I), dat haar zonderling gevormde, langwerpige, scheeve, als met een netwerk overtogen 
bol , volgens een oud kruidboek , de soldaten die hem om den hals dragen onkwets baar 
maakt. In GRIMM' s Deutsches Wörterbuch , in v. All e rm a nn s h a rni sc b, wordt dit 
woord verklaard : ,,heilkrä~i ge, schOtzende Pflanze, Siegwurz , Heilwurz , aller Welt Heil , 
bald für A llium victoriale, bald für An drosace genommen." Deze plaats maakt het duidelijk , 
hoe Si eg wurz door W AONER') als de eigenlijke naam van AUium victoriale en door SLOET 

als een sy noniem van All e rm a nn s harni sc h kon worden opgevat; doch wie Gann.t's 
artikel opmerkzaam leest, zal inzien , dat hij S i eg wurz niet als een naam van het 
kruid heeft gebezigd, maar als een verklaring va.n zijn naa.m en vermeende eigenschappen, 
met toespeling op zijn soortnaam victoriale, dien LTNNA EUS aan het ten zijnen 
opzichte bestaande volksgeloof ontleent . WuTTKE, die A /tiw n victoria le, blz. 97, door Al l e r
m a n n s h a rn i sc h , en blz. 206 dit laatste door S i eg wurz vertolkt, leert ons nog dat 
de bol in de Sennehü tten wordt opgehangen tot bescherming tegen heksen , en in bed 
gelegd tot afwering der nachtmerrie; dat men dien bij zich draagt als middel tegen kramp 
en kiespijn; dat hij de dieve n bant en tegen zware onweders beschut; dat men hem tot 
bescherming van het vee onder den drempel van den sta l of in zijn drinkwater legt I en dat 
een meisje dat deze plant op Maria Hemelvaart vindt, binnen het jaar getrouwd 7,a.l zijn. 
De beer SLOET weet er nog meer van te zeggen , o. a. dat de bol werd behandeld als de 
Alruin en dat in de hofbibliotheek te Weenen twee exe mplaren daarvan bewaard worden, 
vroeger gekleed met fluweelen hemdjes en manteltjes, vervaardigd "ex subtiliss ima embry· 
onis humani pellicula". Een meisje in den Harz , die door een boozen geest vervolgd werd, 
t rok eene plant van dit look uit den grond en vond daarin afdoende bescherming tegen 
haren snooclen vervolger. All ium victoriale is eene in de Alpen en andere hooge rots· 
gebergten niet zelden voorkomende soort van look, maar behoort niet tot de Neder
landsche Flora. 

Wij zagen zooeven dat de naam All er mann s h a rni sc h ook wel aan Androsace 
wordt gegeven , een geslacht van Pr imulaceBP.n waarvan verscheiden soorten hoog in het 
gebergte groeien en enkele in de vlakten van Duitsc hland. Zoowel die naamsverwarring als 
de gewone naam van dit kruid, Mann ss child , die nagenoeg gelij ke beteekenis heeft , 
toonen ons dat ook aan deze plant een beschutte nd vermogen moet zijn teegekend ; of evenwel 
aan de plant zelve eenige daarop wijzende Signat uur werd gevonden , heb ik niet kunnen 
ontdekken. 

Eindelijk moet ik hier nog met, een woord over den Gladiolus spreken , die nevens 
den naam Si eg wurz in het Duitsch ook nog den naam Sc hw e rt e l en bij ons volk, als 
ik mij niet bedrieg , dien van Z waa rdl e li e draagt . Wie kent niet ·de prachtige , tot cle 
I rideeen behoorende en met de schittere ndst gekleurde bloemen prij kende plant , die thans in 
eindelooze verscheidenheid eene der grootste sieraden van onze tuinen uitmaakt ? Verreweg 
de meeste soorten zij n van buiten-Europeeschen oorsprong of producten der ho1t icult uur. 
Twee soorten komen in Duitschland in het wild voor , namelijk Gladiolus communis en 
Gl. pal ustris, op welke soorten de D!k'lm S i eg wurz alleen betrekking hee~ . ,,De naam", 
zegt L ENZ 3) , 11komt van het voormalig bijgeloof , dat de als het ware in een pantserhemd 
gehulde knollen tegen houwen en steken bestand maakten." In het Conversations-Lexicon 

') Gids, t. a. p.1 bl. 437. ~ Male1ische Bota nik , II., bi. 248. 
') Gemeinnütz. Naturgesc hichte, IV, 64. 

1. A. f. E. VII . 17 
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van BnocKHAUS1) lees ik: ,,Van de in Zuid-Europa inbeemsche soort G. communis L. , en 
van de ook in Duitschland veelvuldig voorkomende G. pal ustris GAun. was eertijds de bol 
als Radix victori a li s r ot un dae, door het volk All e rm a nn s h arn i sc h of run de 
Siegw urz genoemd, jn medisch gebruik ." Het komt hier weder duidelijk uit dat A/lium 
Victoriale en Gladiolus dikwijls verward en met elkander vereenzelvigd werden. Overigens 
heb ik mij wel eens afgevraagd , of niet de zwaardvormig e bloemstengels hebben mede
gewerkt om aan den Gladiolus de eer te verschaffen, van als behoedend tegen houwen en 
ste ken te worden aangemerkt. 

Het tot de Papilion aceeen behoorende Sc h orpi oe nkruid of Kr ee f tskruid komt 
bij D1oscoRIDES (IV. 195) voor, onder den naam r1xo(nr1onJi, 1 d.i. o p ee n Sc h orpioe n 
ge lijk e nd; Pumu s, XXI I: 17 ') noemt het eenvoudig Sco rpio h er ba, doch FRAAS 
(Synops. Flor. Cl. , p. 58) moet daarvoor Sc<>rpiurus, d. i. Sc h orpi oen s ta a rt , gelezen 
hebben. Thans wordt Scorpiurus gebruik t als de geslachts naam van eenige peulvru chten 
dragende planten van Zuid-Europa .. Omtrent de soort door D1oscoR m ES en P LINIUS bedoeld 1 

besta.at geen zekerheid; FR AAS denkt aan Scorpiurus sulcata L. ; maar zij kan ook wel schuilen 
in het zeer verwante geslacht Coronilla, waarvan eene soort Scorpioïdes heet. 't Beste is wel· 
licht aan te nemen , dat de Ouden al de planten die wij thans tot Scorp iurus en Cor<>nilla 
brengen , en die allen denzelfclen vorm van zaden , welke tot den naam aanleiding gaf, meer 
of min geWijzigd, met elkander gemeen hebben , onder éénen naam hebben samengevat. 
Ik vermeldde reeds in het eerst e hoofdstuk, ten bewijze dat de Ouden de leer der Signat uur 
gekend hebben , de woorden van Pumus over deze plant, die in het oorspronkelijk dus 
luiden: 11Ex argumento nomen accepit scorpio herba. Semen enim habet ad similitudinem 
caudae scorpionis . Va.let et adversus animal nominis sui." 

DoDONAEUS (bi. 21) merkt op, dat een soortgelijke vorm van het zaad ook bij de bekende 
Goudsbloem (Calendula offi.cinalis L.) voorkomt, en eenigermate ook bij den V o ge I voet 
(Omith opus pusillus L., bij ons tegenwoordig k l e in e Vog e lp oot), welke laatste 
trouwens ook zeer nauw met Scorpiurus en Coronilla verwant is. 't Blijkt echter niet . dat 
men er ooit aan gedacht heen het zaad van Goudsbloem en Vogelpoot. tegen den schor
pioensteek aan te wenden. 

Sta nd e lkrui d is bij ons de· gewone volksnaam der Orchideeén, waarbij echte r alleen 
aan cle Europeesche soorten te denken is ; de honderden prachtige soorten , die in de laatste 
jaren uit de tropische landen zijn ingevoerd, waar zij meest als woekerplanten voorkomen, 
en die thans het grootste sieraad onzer plantenkasten en den voornaamsten tak van onzen 
bloemhandel uitmaken, waren nog volstrekt onbekend, toen deze naam in algemeen gebruik 
was, en bij hetgeen ik er hier over te zeggen heb , moet alleen aan de in Europa altijd 
op den grond in weiden en moerassen groeiende soorten gedacht worden. In het Hoogduitsch 
beantwoordt aan onzen naam Ste n de lwur z , in het Engelsch Sta nd e rw o r t of Sta n· 
d e rgra s s. Al deze vormen, en nog verscheiden eenigszins afwijkende, stammen af van 
het Oud-Genn aansche sta nd a n, staa n , en zijn te verklaren uit het volksgeloof dat door 
het gebruik dezer plant het mannelijk onvermogen verholpen wordt en de erectie wordt 
bevorderd. Die zelfde meening is ook uitgedrukt in andere Duitsche, bij ons niet bekende namen, 
zoo als R agw urz (van ra g e n, opgericht zijn) en Kn a ben kr a ut 3), maar ook reeds 

') A1t. Gladiolus. ') Edit. Bipontina; in andere uitgaven XXI l :21. 
1

) HEY NE in GRUIM's Deut.sches Wörterb. in v. "Der Name mag vond en ve rli ebt en Knaben her
"rühren, die im alten Volkslied erscheinen". 
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in den Griekschen naam Orchis, waarvan Orchideeën gevo rmd is, en die in de botanische 
Nomenclat uur de naam gebleve n is van het Genus, waarto e de meeste bij ons en in het 
gehee l in Europa voorkomende Orchide.eën, zooals Orchis morio, 0. purpurea, 0. militaris, 
0. coriophora, 0. mascula enz.. gerekend worden. Die Grieksche naam Orchis, d. i. testi
culus, is toch ontleend aan den vorm der knollen of wortels , aan welker veze len twee 
ronde bolletjes of klootjes hangen. De Salep 1), die uit de gepulveriseerde wortels van 
Orchis mascula en versc heiden andere soorten bereid wordt, werd dan ook vroeger als 
aphrodisiacum beschouwd; zij wordt thans nog slechts als versterkend middel voor recon
va lesce nten voorgeschreven 1). 

Ook bij de AriJJtolochieeën wijst de naam op de voorste llingen die men zich van oudsher 
van de geneeskundige kracht en dezer plante n vormde. Het Grieksche woord AriJJtolocltia 
is eene samenstelling van aristos, best, voortreffe lijk , en locheia of lochia, beva l
li ng, k raam b ed, en wordt verklaard : »kruid waarbij de kraamvrouw en baat vinden". 
De Nederlandsche vo lksnaam Ooste rlucie ziet er uit, als hoorde hij te huis in een 
sprookje van eene schoone, uit het Ooste n gekomen Lucie, maar de vergelijking van den 
middeleeuwsc h·lat ijnsch en vorm ar i sto l oc i a en den duitsc hen Osterluz ey leert, dat 
wij slechts met eene verbasteri ng van den onbegrepen Griekschen naam te doen hebben 3). 

Er komen van het geslÛcht Ar istolochia drie soorten in Europa in het wild voor ; ons land 
bezit oorspronkelijk alleen Aristolochia clematitis, maar de meest bij ons bekende soort is 
de Noord-Amerikaansche AriJJtolochia sipho, die wegens hare groote , dicht opeenstaa nde 
bladeren vee l tot opleiding langs muren en aanleg van priêelen gebruikt wordt, en 
wegens den zonderlingen vorm harer, op meerschuimen pijpekoppen gelijkende bloemen, 
bij ons volk p -ij pk rui d heet. In Ameiika , waar cle meeste Ar iJJtolochia-soorten te huis 
behooren , worden zij tot veler lei geneeskundig gebruik aangewend; maar de Europeesc he , 
en wel clematitis in de eerste plaats , danken haren roem aan de haar toegesch reve n 
kracht tot bevordering der regelmatige zuivering en tot vergemakkelijking van het kraambed, 
waarva n men de aanwijzing in den vorm harer gy nandrische bloemen meende te ont
dekken') . Ook de Engelsche volksnaam cler Clematilis, Bir t h wort, wijst op die kracht'). 

Sa:cifraga, gevormd van de Latijnsc he woorden Saxlt1n, s t ee n , en frango, br e k e n , in het 
Fransch en Engelsch Sax ifr age, in het Hoogcl. Ste inbr ec h en bij ons stee n b r eek 
of steenb r e k e, is de naam van een ges lacht dat den typ us vormt van de familie der 
Saxifrageein. Koca somt niet minder clan 46 Europeesche soorte n op, waarvan slechts 
vier (tridactylites en granulata algemeen , hypnoïdes en hirculus zelden of in enkele stre ken) 
bij ons in het wild schijnen voor te komen. ln WAONER's Malerische Botanik, II, 246 , 
wordt dit plantengeslacht, te gelijk met het bovenbebandelde Lithospennmn, onder de 
voorbee lden van Signatu ur opgenoemd in deze woorden: 11Ste insamen und Ste inbrech se ien 
gut gegen Steinb eschwerde n 1 die erste ren wegen ihrer harten Samen , die letzte ren wege n 
ihres Sta ndortes" . W erkelijk groeien eenige soorten, voora l hypnoïdes, gaarne op rotsige 
bergen en worden in de t uinen planten van dit geslacht veelvuldig gebruik t tot bekleeding 
van rotspartijen. Maar afdoende voor W AGNERS verk laring schijnt mij dit niet. In MEYER's 

1) De oorsprong van het woord Sa l ep is uiteengezet door DozY, Oosterlingen, bi. 78. Het is 
opmerkel ijk dat hij eigenlijk testic nli vul pis beteekent. 

:) CAUVET, Hist. Nat. Med. , 11, bi. 45; WAONER1 Mal. Botanik, II , bi. 246 ; FRANCK, Etym. Wdb. der 
N. T., v. Sta nd e lkruid ; ScHWENCK, WOrterb. d. D. Spracho, v. Sten de l. 

1) GRIMM, ,,Deutsc hes Wörterb.", v. Osterluze i ; FRANK, Etym. Wdbk. in v. Oosterlucie . 
4) WAGNER, Mal. Bot. , II, bi. 246. ') Treasury o f Bot any in v. 
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Conversat ions-Lexicon worden ook Steinsa.me n en Stei nb roch als voorbeelden van 
Signatuur genoemd, maar bijeengevoegd als zijnde beiden Pflanz e n mit Kalkaus
schwitz in gen, wat ik meen dat op stee nbr ee k geheel niet past. Het kan zeer wel 
zijn, dat hier de woorden door PL1Nrus van de varensoort Ad iantu.m (die ook wel Saxifraga 
genoemd wordt) gebezigd, van toepassi ng zijn: ,Calc ulos corpore mire pellit frangitqu e, qua 
de causa potius , quam quod in sa.xis nasceret ur , sa.xifragum appellatum" . W erkelijk is dit 
het gevoelen van LrTT RÉ, die den oorsprong van den naam Saxifrage rechtst reeks verk laart 
door de woorden: ,à eause des propriétes lithontrip t iques qu' on supposait à cett e plante." 

Onder de middelen tegen blaassteenen wordt , behalve eenige varensoorten, het parel
r..aad en de stee nbreek , ook nog het zaad van den esscheboom (FraxinttS e.uelsior L.) 
verme ld. Ik vond in the Tr e as ur y of Bota ny ') de volgende plast s aangehaald van 
EvELYN (1620-1706 ), den beroemçlen schrijver van "Sylva , or a discourse on Forest t rees": 
uthe chymists exceedingly recommend the seed of a.sh to be an admirabl e remedy for stone; 
but whet her by power of magie or natu re, I dete rmine not." Professor BucKMAN vult dit 
aa n met te zeggen: uDoubtle ss from the power of it s roott., to rive rocks, and the facility 
with which this t ree will grow in stony places", en erkent hier dus een duidelijk voor· 
beeld va n Signatuur. Wann eer \VAONER schr ijft, dat de stee nbroek haren naam van den 
stee n te genezen aan haren Sta nd o rt verschu ldigd is, moet hij, dunk t mij , aan de kleine 
plantj es van dit geslacht, zij het ook in v-eel geringere mate, hetze lfde vermogen om rotsen 
to splijten , dat hier aan den mach tigen esscheboom wordt toegeschreven , hebben toege
kend; want uit de sta ndplaats alleen kan de naam stee nbr ee k niet verklaa rd worden. 
In hoeverre hij daartoe recht had kan ik niet bepalen ; maa r hoe dit ook zij, zeker is het , 
dat thans niemand er meer aan denkt, om hetz ij de stee nbr ee k of het essc h e nzaad 
als middel tegen blaassteen of gravee l te gebruike n. 

DoooNAEUS (bi. 21) vermeldt nog eene plant die geacht werd de loozing der blaas te 
bevorderen, t.w. de h alicacab u s. Deze oude naam , die ook hali cacab um geschreven 
wordt en aan het û ).,x Uxu,1o,, van DwscoRJDES (IV. 72) is ontl eend, is than s in de botanie 
vervangen door Physalis, afgeleid van het G rieksche q1ima, b Ia as I en doelende op de 
grooto bladachti ge blaas die do vruchten omgee~, zooals dit ook IJij de voor onze tuinen 
zoo gezochte Co I u tea' s en eenige andere planten voorkomt. Dit geslacht Phy salis behoort 
tot de Solaneeën, en is te huis t usschen de tropen 1 maar komt ook in Eur opa in sonunige 
soorten gekweekt voor. Bij ons is de meest bekende soort Phy salis Alkekengi L. , die zelfs 
Yerschillende volksnamen clraagt-1 zooal::i VVin te rk e rs , Bla as k e r s, ro o d e J ode nk e r s, 
Kri e k over z ee, allen wijzende op de naar een kers zweemende en eet bare vrucht. 
De fraa.i gekleurde blaas maak t de plant in het begin van don win te r tot een sieraad onzer 
tuin en. De aanwijzin g van het vooronderstolde diuret ,isch vermogen ligt natu urlijk in die 
blaas. Maar waa.rom, vraag t reeds DooONAEUS, wordt dan diezelfde kracht ook niet aan 
Cotutea toegekend? 

Ook in de algemeen bekende Hyper icacee die in de weten schap Hyp e,·icum per(oratwn L., 
bij ons St. Janskruid , in het Duitsch Johanniskraut, in het Engelsch St. Johns· 
wort en in het Fran sch Mi 11 e · per t ui s heet , heeft men eene Signat uur gevonden , 
niet evenwel in hare meest kenm erkende eigenschap, de ta lrijke doorschijnende puntjes, 
eigenlijk met vluchtige olie gevulde celletjes, die zich, als men er het licht door laat 

1) Art. Fraxinus. 
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vallen , in hare bladeren vertoonen, maar om de roode kleur, die het plantensap mededeelt 
aan het water, dat men er opgiet. In de Volksgeneeskunde van vele nati ên speelt dit 
kruid van oudsher eene groote rol , vooral als beschermmiddel tegen booze geesten en 
tooverkunst. Hier ter plaatse verdient het echter alleen vermeld te worden, omdat het, 
o. a. volgens Dr. GLOCK ' ), eertijds wegens die roode kleur als middel tegen bloedingen en 
brandw onden werd aangewend. Ik merk te reeds in het eerste hoofdstuk op dat DooONAEUS 
de hier aan dit sap toegekende geneeskracht ten stell igste ontkent. 

Ik besluit deze lange lijst van Signatuur dragende planten , met de zonnedauw, die 
in deze leer eene belangrijke en eigenaardige plaats inneemt. De soorten van zonnedauw, 
waarvan er drie , rotundifolia, angUca on intet·media, bij ons op moeras-, hei- en veen
gronden in 't wild voorkomen, vormen het geslacht Drosera , welks naam afkomstig is 
van het Grieksche woord Jt'óaoç, dauw , en dat met eenige andere geslachten ·ae familie 
der Droseraceeën of zonn eda uw ac h tig e n vormt. Zo nnedauw, in 't Hoogduitsch 
Sonu e nthau, in 't Engelsch Sundew, zijn allen letterlijke verta lingen van den ouden 
Latijnschen naam Ros solis, die , tot één woord samengetrokken, het Fransche Rosso li s 
heeft voortgebracht , en in den vorm Ro sso li de naam is gebleve n van eene ltalia.ansche 
likeur, tot welker samenste lling eene soort van Dr osera gebruikt wordt . Al die namen 
wijzen op de meest karak te1ist ieke eigenschap der plant , die daarin bestaa t , dat uit de 
klierdragende blaadj e s der bladeren kleine droppels kleverig vocht te voorschijn komen , 
die op dauwdrupp els gelijken. Het is eene bekende zaak , dat dit kleverige vocht de vliegen 
en anclere kleine insecten , clie er mede in aanraking komen, vasthoudt en de haartjes zich 
daarover neerbuigen tot het diertje vertee rd is, hetgee n aan deze plant ook den volksnaam 
vli e g e vanger heeft doen geven, en haar tot de vleeschete nde planten heeft doen rekenen. 
In de leer der Signatuur zijn die dauwdruppel s het teeken , dat dit kruid de kracht bezit 
om 's menschen eigenaardige ingeboren vocht igheid in sta nd te houden. Ook is het PARACELSUS 

gelukt , door middel van den destilleerhelm, uit dit kruid een bleek geel wat ertje te tr ekken. 
Die gele kleur, str ijdig met hetgeen gewoonlijk bij gedestilleerde wateren wordt waarge
nomen, wordt verder toegesc hreven aan een vluchtig zout, dat daarin bevat is en groot nut 
heeft om bij uittere nde of uitdrogende menschen de ingeboren vochtigheid te beware n. 
Hoe onzinnig dit alles is, werd reeds door DoooNAEUS (bi. 22) duidelijk in het licht gesteld. 

Ik heb met eenige volledigheid uit gewerkt, wat ik over de Signatuur der planten in 
mijne adversa ria vond; de stof is zeker niet uitgeput , maar ik voel mij niet geroepen 
naar meer te zoeken. 

Mocht iemand lust gevoele n meer planten op te sporen , die den naam van genees · 
krachtig te zijn aan hare Signatuur vorschulcligcl waren , hij kan daartoe, volge ns eene reeds 
vroeger gemaakte opmerking I in het bijeenzoeken der soorte n die door LIN NAEUS off i c ine e l 
genoemd werden, een gemakke lijk hulpmiddel vinden. 

Vl. 

DE SIGNATUUR DER DIEREN EN DELFSTOFFEN . 

In de eerste afdeeling van dit opstel is reeds gebleken , dat althans m sommige definities 
van de leer der Signatuur ook· van aanwijzing en voor geneesku ndig gebruik van dierlijke 

1) Skizzen aus der Volksmedicin in Bosniên und Horcegovina, in de n Wissenscbaftliche Mittlieilungen 
aus B. u. H. 2er Band, S. 438. 
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en delfstoffelijke zelfst.andigheden wordt gew,mgd ; maar de gevallen waarin zij voorkwamen 
schijnen vrij zeldzaam gebleven te zijn. Prof. PLUOGE vermeldt, in zijne meermaals aan
gehaalde rectorale oratie , een enkel in de volgende woorden: , De linkerhoef van den 
El a nd gold , onder den naam e landsklauw, voor een probaat middel tegen st uipen, 
omdat, zooals men beweerde , de Eland, gedurende een aanval van stuipen , zijn linkerpoot 
in den nek legt." Dit vreemd luidend bericht wordt eenigszins opgehelderd door eene plaats 
uit de gesc hriften van den beroemden Fran schen chirurg Au nROISE PARÉ (PAR AEUS, 15 17 -
1598) , aangehaald door LITTRÉ in v. Ela n , waaruit blijkt , dat men den Eland , als in hooge 
mate aan epileptische toevallen onderhevig, voor een hoogst ongelukkig dier hield, en zelfs 
zijn Duitsc hen naam El e n (door PARÉ tot h e l l e nd verbaste rd) daarmede in verband 
bracht, omdat men dien verwarde met El e nd (mi sè r e, e ll e n de ). Werkelijk heeft die 
elandsklatÎw als geneesmiddel eenige reputatie gehad ; C AU VET 1) zegt er van: ,,On préconisait 
contre l'épilepsie le pied gauche de l'élan (Cervus Alces L.), dont la valeur thérapeutique 
reposait sur une fable ridicule". 

Op een tw eede voorbeeld van Signatuur bij dieren maakt Prof. ScHLEOEL mij opmerk
zaam. Het wordt vermeld in eene verhandeling van DE B RI ~RE, ,,Essai sur Ie Symbolisme 
d'Orient" (Paris , 1847). Men leest daar , bl. 41: , !'Art Médical ét.ait fondé , en partie , sur 
les rapports ex térieurs des choses : la rhubarbe chassait la bile , parce que la rhubarbe et 
la bile sont jaunes ; Ie lor i ot , espèce d'oiseau , guérissait la jaunisse, parce que l'un et 
l'autre s'appellent ic t é ros en Grec. Chaque pa.rtie du corps , interne ou exte rne, trouvait 
parmi les plantes des analogues, qui , par imit a tion de la forme du membre , lui 
procuraient la guérison des maux dont il étai t parti culièrement affecté." 

Door imitation drukt DE Bn1i:RE, hier en elders (b. v. bl. 33), hetzelfde, doch uit 
een ander gezichtspunt, uit, als door mij steeds door den naam S ignatuur is aangeduid. 
Zijn voorbeeld 1 aan de r h a bar be r ontleend , welker wortel inderdaad inwendig geel 
gekleurd is , had nog wel in het vorige hoofdst uk kunnen vermeld zij n. Wat hier de 
schrijver over den vogel zegt , dien de Franschen Lori o t , de Engelschen Ori o l e 1 de 
Duitschers Pir o l, wij Goudmere l of Wi e lewaal en de Zoölogen Oriolus galbula 
noemen , is volkomen juist wat den naam i cte r os betreft. Elk goed Grieksch Woorden
boek leert ons dat rxn!-'o; zoowel een naam van de gee lzu c h t als van den Wi e l e w aa l 
is , en ieder zal gereedelijk toeste mmen , dat de schitt erend goudgele kleur, die het mannetje 
van den Wi e l e w aa l kenmerkt , aan die homonymie niet vreemd is. Doch op wat wijze 
die vogel de geelzucht geneest , meldt de BRI È.RE ons niet, en wordt ook in de meeste 
w oordenboeken niet opgegeven. In PAssow's "Handwörterbuch" (Leipzig , 1831) , wordt 
echter in v. rxnQo :; het volgende gezegd: ,,ein gelber Vogel dessen An b li c k die Gelbsucht 
gehoben haben soll. Dasselbe ward vom 1.aeaJ(!u'1ç erzählt." Op het woord 1.u'.J«J!11/i; (Lat. 
C/Jaradri us, Duitsch R e g e npf e iffer , Ne<:l. g oudpl e vi e r, - ook een gele vogel) wor<lt 
dan herhaal d : ,Sc hon sein blosser An bliek galt far ein sicheres Mittel gegen die Gelbsucht ," 
met een beroep op AELIANUS, Ri s t . a ni m. XVII. 13." 

Professor SeHLEOEL verzekert mij dat bij AELJAKUS (Rist. Anim.) een aantal voorbeelden 
van Signatuur der dieren worden aangetroffen. Ik hoop er nader op te rug te komen. 

Andere zekere voorbeelden van Signatuur in het Dierenrijk kwamen mij tot dusverre 
bij de Germaan sche volken niet voor; maar uit de volgende afdeeling zal blijken, dat er 

1) Ri st. Nat. Méd. I. p. 74. 
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merkwaardige gevonden worden onder de bevolkingen van den Indischen Archipel. Overigens 
wordt wel in MEYER's Conversations-Lexicon, onder de voorbeelden der Signat uur het ook 
door WuTTKE en SLOET 1) vermelde gebruik opgegeven om aan kinderen , die door wormen of 
maden gekweld worden , wormstek ige vruchten , zooals appelen, peren, frambozen , enz. te 
ete n te geve n, doch hier kan ik wel een voorbeeld vinden van het Similia similibus curantur , 
( - en wel een op een grove dwa ling beruste nd voorbeeld, daar de zoogenaamde wormpj es in 
de vruchten ru psjes zijn van bladrollers (Tortrice8) en tot eene geheel andere orde van dieren 
dan de ingewa ndswonn en der kinderen behooren -) ; maar de eigenlij ke Signat uur ontbree kt , 
ten ware men ze mocht willen zoeken in de uitw endige teekenen die de vruchten vertoonen 
van door insecte n aangetast of doorknaagd te zijn. Maar dit zou eene aanwijzing zijn van de 
geneeskracht der wormstek ige vruchten zelve, terwijl toch ongetw ijfeld de worm pjes, die 
met de vruchten naar binnen gaan, als het eigenlijke geneesmiddel beschouwd werden. 
Worm en , niet in de beperkte beteekenis waarin de hedendaagsche Zoölogen het woord 
gebruiken, maar in de vage beteekenis van het woord in den mond des volks, dat alle 
krui pende insekten-larven met alle soorte n van kruipende lagere dieren onder den naam 
van worm samenvat, nemen zoowe l in de pathologie als in de pharmacie der middel
eeuwen eene ruime plaats in. Knagende pijnen in verschillende lichaamsdeelen werden , 
zoo men meende, door wormen veroorzaakt en dus ook door wormen genezen. De fijt in 
de vingers, die in het Duitscb nevens den naam van Nagelg e sc hwür ook dien van 
Fing e rwurm draagt, werd, zooals uit laatstgemelden naam blijkt, aan een worm toege
schreve n; derhalve werd een leve nde regenworm om den lijdenden vinger gewonden en 
daarom gebonden gehouden, tot hij dood was. J i c h t werd eveneens aan knagende ·wormen 
gewete n , en daarom genezen door dertien regenwormen met brandewijn in te zwe lgen. 
Maar ook met allerlei andere dieren of dierlijke besta nddeelen werden tal van dergelijke 
kur en volbracht. H o nd s bete n werden geheeld door belegging der wond met h on d en
haar of berooking daarmede; k a nk e r (in het Duitsch Kr e bs, Kr e bsschaden genoemd) 
werd genezen door het opleggen van fljngestooten r i v i e rkr eefte n , enz. 1) . Maar of.choon 
dergelijke genezingen met de in dit opste l beschouwd e verwant zijn , kunn en zij er niet 
rechtstr eeks toe gerekend worden, daar zij wel op het S imili a s imilibu s berusten, 
maar eene bepaalde Signat uur ontbree kt . 

. Waar ik aan geneeskundigen inlichting en omtr ent de Signatuur of voorbeelden van 
hare toepassing vroeg , werd ik meer dan eens op zoodanige voorbeelden van het Sim ili a 
s im i l i b u s gewezen. Ik achtte het dus niet overbodig, na het reeds in Hoofdstuk I 
daarov er gezegde, ook met het oog op het.geen nog in de laatste afdeeling ter behande ling 
is overgebleve n , hier nog eens door eenige voorbeelden aan het dierenrijk ontleend, die 
zich hier, zoo het schijnt, meer dan bij de planten voordoen, aan te toonen, dat de c urati o 
sim i l i u m sim i 1 i b u s wel in vele gevallen met Signatuur verbonden is, maar in andere 
ook zonder deze voorkomt. 

Wat de Signatuu r der Delfstoffen betre~, daarvan weet ik nauw elij ks een zeker voor
beeld bij te brengen. Vooral aan de edelgestee nten werden door de Ouden allerlei fabel
achti ge eigenschappen en kracht en toegekend. PL1NIUS weet er in het XXXVIIe boek der 
Hi stor i a Nat urali s veel van te verhalen; maar er is niet veel bij dat op hun gebruik 

1
) MEYER in \'. Signatur; WUTTKE, Deutscher Volksaberglaube, bi. 302; SLOET, Gids, t.a .p . bi. 489. 

S) Zie vooral WUTTKE, Deutscher Aberglaube, bi. 301 v.; vgl. SLOET, Gids, bi. 439. 
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in de Geneeskun de wijst . Eenige andere bijzonderheden vond ik verzam eld in eene in 1873 
door de Socié t é philologique uit gegeve n verhandeling van H. DE CHáRENCEY, getite ld 
.de quelques idées symbo liques se rattacha nt au nom des douze fils de Jacob". Den hoofd
inh oud va n dit boekje, dat Prof . Sca LEOEt, mij leerde kenne n, beschouw ik als een waar
schuwend voorbeeld van geleerden onzin; maar ik dank er de kennis aan van een paar 
plaatse n uit de m ora li a va n PLUTARCHUS, die werkelijk te r zake dienen , doch die ik tot 
mijn e spijt, daar ik geene uit gave van die geschrift en ter hand heb, slechts kan mededee len 
volgens de oude franscbe vertalin g, waarvan DE C1uREN CEY zich bedient . Zij betreffen den 
a meth ys t , ove r wiens naam Prof. DE VR IES in het "Nederlandsch Woordenboek", in 
voce, het volgende schrijft : "Van lat. a m et h y s t u s, ontleend aan gr. à,«/.fJ-uaco;, een 
woord van onbekenden , - vermoedelijk ooste rsche n - oorsprong 1 maar in de volks· 
e ty mologie opgevat als gevo rmd uit de ontkenn ende ,< en .i.uO-lmP, dronk e n zi jn , omdat 
men oudt ijds aan dit gestee nte de kra cht toeschreef van tegen dronken schap te behoeden; 
eene meening die wel denkelij k uit de verdichte afleiding ze lve za l ontstaa n zijn." Op deze 
zeer oude afleiding slaan ook de woorden van PLINtus XXXV II 40: , Eas gemma s Magorum 
vanitas resistere ebrieta ti promittit , et inde appe llatas" . Nog vele a ndere bijzonderhed en 
verm eldt P1rnws omtrent de geheimzinn ige kra chten die aan de amethyste n werden toege
kend , die hij· echter alle te zamen als fabelen beschouwt, die de schrijvers "non sine con
temtu et irri su generis hum ani" hebben te boek gesteld. 

PLUTARCBUS nu spreekt in zijne verhandeling, ,,hoe de jongeling de dichters behoort 
te lezen" , van .ces pierres que l'on appelle amét h ystes, que quelques-uns prenn ent et 
se les attac hent autour du col , pour se garde r d'enyvrer en leurs ban quets ou ils boivent 
d'autant". De afleiding van û en ,ufülJwJ wordt echter door PLOTARcuus geheel verworpen, 
blijkens de volgende plaats in het eerste boek der Tafel gesprek ken: ,Qua nt à l'amé
,,thyste , tant l'herbe 1) que la pierre qui en porte Ie nom, ceux qui veulent qu'elles aient, 
,,l'une et l'autre, esté ainsi nommees parce qu'~lles empeschent l'yv resse, ils se mescomp
"tent, pour ce que l'une et l'autre à esté ainsi nommée pour la couleur , à cause que la 
"feuille n'a pas la couleur vive, ains [= mais] fade et ressomblant à celle cl'un vin pasRé 
. et usé, ou qui est fort détremp é d'eau". Hierui t, ofschoon het niet volkom en duidelijk is, 
schijnt men te moeten opma ken , dat inderdaad de wijnkleurig e tint , aa n vele amethysten 
eigen , ze, naar de leer der Signatuur , aanwees als een middel om de onaangename gevolgen 
van het overmatig gebruik van wijn af te wenden. 

Wij weten nog ui t PLrnrns (H. N. XXXVII: 17), dat de schoone groene kleur van den 
smaragd dien stee n aa nwees als een middel tot verste rking der oogen (ac i e m reficit); 
maar hiermede is dan ook all es gezegd, wat ik over de Signat uu r der delfstoffen kan mede
deelen I ten:1.ij men daartoe mocht will en rekenen de zeer curieuse mededeeling van Dr. CIRO 
TR UH ELKA, Custos van het Bosnisch-Hercegovinisch Landsmuseum ') 1 dat in sommige streken 
van Bosn iê een karakte ristie k sympat het isch middel tegen ste ken in de zijde wordt aange
wend. Men neemt drie naalden , die op zoodanige wijz e worden samengevoegd, dat telkens 
de punt der eene door het oog der andere wordt gesto ken en zij dus met elkan der een 
dri ehoek vormen. Door dezen giet men wat er in den mond, dat de lijder inzw elgt. Terecht 
zegt 'l'R UHELK A : ,,de verwa ntschap tusschen de kwaal en het geneesmiddel is hier niet te 

•) Am e t h yst is ook de naam eener bekende lipbloemige plant: Amethystea coeru1ea. 
') TR UH ELKA, ,,die Heilmittel nach volksthümlicher Ueberlieferung", in de "WissenschafUiche Mittlwi• 

lungen aus 3. u. d. H.''1 2er Bd., S. 378. 
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miskennen." Maar ofschoon ook dit voorbeeld ongetwijfeld behoort in den kring van denk
beelden, die de leer der Signatuur heeft; voortgebracht, geloof ik toch dat de oude schrijvers 
die van de Signatuur der delfstoffen gewag maken , daarbij steeds aan de grondstoffen, 
niet aan door kunst gemaakte voorwerpen gedacht hebben. 

VII . 

SPOREN VAN DE LEER DER SIGNATUUR BUITEN EUROPA. 

A priori is het hoogstwaarschijnlijk, dat bij alle menschenrassen , gelijk_ van iedere 
andere soort van volksbijgeloof, of laat mij liever in het algemeen zeggen, van iedere soort 
van levens- en wereldbeschouwing, zoo ook van de leer der Signatuur de sporen zullen 
worden aangetroffen. 11G ee n on geg r on de r waa n", ik herhaal hier een paar zinsneden 
uit het eerste deel van mijn J av al) , "cla n wa t d o or so mmi ge o pp e r v la kki ge 
et hn o l oge n is ge l eeraa rd , d at he t ee ne vo lk in r ec ht , m oraa l e n ge h ee le 
w e r e l d be sch ouwin g de a n t ip ode va n h et a n de r e z o u zijn; te n min ste 
indi e n di e s t e llin g i ets a n de r s m oet b etee k e n e n , d an dat, te n o p z i c h te 
v a n rec ht , m·o raa l e n w e r e l d besc h o u w in g, d e ve r s chill e n de v o lk e n o p 
ee n ve r s chill e nd sta n dp un t va n o nt ·wikk e lin g s t aa n , - ee n waa rh e id 
di e ni e t b e ho e ft ve rk o n d igd t e wor de n , o md at z ij doo r ni e m a nd w ord t 
in t wijf e l get r okk e n" . Juist en kernachtig is , wat ik hier bedoel, uitgedrukt in de 
. Ethn ogr ilphisch e P ara ll e l e n und V e rgl e i c h e" van RICHARD ANDREE, in de 
volgende, ook door den heer SLOET ') beaamde woorden : . De r V olk s a be r g l a ub e, di e 
Ge ist e r - und Z a ub e rmitt e l , di e Ora k e l und Omin a, w e l c h e be i uns a l s 
Ueb e rr es t e de r frOh es t e n Cul t ur e ntwicklun g uns eres Gesc hl ec h tes for t
b e st e hen , s ind k e in e mo ss i ge Erfindung , so nd e rn a llg e m e in es Eig e n
thum d e r Me n s chh e it ; s i e k e nnz e ichn e n di e Ste ll e ge ge nOb e r d e r 
Aus se nw e lt in j e ne m Ze i t ra um e, in we l c h e m ihm n o ch di e wi sse n
sch a f t li c h e Erfahrung Ob e r di e Ding e und Er e ig ni sse d e r Au sse nw e lt 
a bg e ht, w o de r Nat urm e n s ch mi t n oc h un e n t wi ck e l te n Ge i stes kr ä ft e n 
d e r W e l t ge ge nilb e r ste ht. S i e s ind de r Gl a ub e des Ni c h t wi sse n s, 
d e r all e nth a lb e n üb e r e in s timm e nd si c h z e i gt , und s t e t s fri sc h e Na h
rung in d e r Me n sc h e nnatur find e t." 

De overtuigingen hier uitgesproken 1 waren ook die van onze.n diep betreurden WtLKEN , 

wien onder de Ethnologen zeker eene der allereerste plaatse n toekomt. ,,Hij w as " .zegt 
de heer PLEYT E, in de voorrede tot zijne uitgave van WILK EN's "Handleiding tot de ver
gelijkende Volkenkunde van Nederlandsch Indiê", .ove r t ui gd, dat d e on t wikk e li ngs 
gang va n de n me n s ch éé n i s m et voo r ts tr eve n o p d e n weg t ot h ooge re 
volm a king . Wil m e n d u s de dik w ijl s a l s s u rvivals n og bes t,aa n de , h a lf 
v e r gete n, ge bruik e n d e r h oogst on t wikk e ld e n l ee r e n begr ijp e n , da n 
di e n t tot d e min st besc h aa fd e n t e wo r de n a fge d aa ld, bij wi e deze 
ze lfd e in ste llin ge n no g vee ltijd s o n ge r e p t w o r de n ge huldi gd." 

Zijn deze opmerkingen juist , dan moeten wij vervrnchten sporen van de leer der 

' ) BI. 648. 1 De Dieren in het Germaansche Volksgeloof en Volksgebruik , bi. 28. 
I. A. f. E. VII. 18 
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Signat uur ook bij de natuurv olken aan te tr effen; het meest zelfs bij diegene, die het 
minst den invloed der beschaving ondervonden hebben. Toen dus eenigen tijd geleden 
door Dr. MAX BARTELS te Berlijn de eerste afleveringen van een werk ndi a M ed i cin 
d e r Nat u r v O l k e r" werden uitg egeven, heb ik mij ten spoedigste de gelegenheid ver
schaft om met dit boek kennis te maken. Voor weinige weken werd de laatste aflever ing 
aan de inteekenaars ter hand geste ld. In het algemeen bood dit werk mij menig feit tot 
bevestiging mijner meening, dat op de begrippen dor Natuurvolken het verschil van ras 
niet veel invloed heeft , en dat het groote verschil , dat niet temin tussch en de begrippen 
der verschillende volken bestaat, uit de zeer verschillende trapp en hunn er ontwikk eling is 
te verk lare n. Maar mijne verwachting, dat ik ook sporen van de leer der Signatuur bij 
de Natuurvolk en zou vermeld vinden, is niet vervuld. Echter beschouw ik het st il2wijgen 
van BARTEJ.S nog niet als een afdoend bewijs , dat aan de Natuurv olken in het algemeen 
de voorste llingen, in do leer der Signatuur gohuld.igd, ten eenenmale vreemd zijn. Dat zijn 
werk, hoe,-ele feiten da...'l.rin ook ve rzameld zijn, nog verre van volledig is, zal men bij 
eene vluchtige in,~sge spoedig bemerken; onder anderen is eene gedeta illeerde beschrijving 
der materies medica., waarop het hier voornamelijk aankomt, gehee l daarvan buiten gesloten . 
Er blijft dus ook op dit punt den Ethnologen veel te onderzoeken over, en hen op deze 
leemte opmerkzaam te maken , werd in de eerste plaats door deze opmerkingen bedoeld. 

Wat ik bij BARTELS niet vond en ook bij andero Ethn ologen tot dusverre te vergeefs 
heb gezocht , kan ik , geheel daart oe onvoorbereid, natuurlijk zelf niet leveren; maar op dat 
Yeld der et hnologie, waaraan ik als Hoogleeraar in de Land- en Volkenkund e van Neder
landsch-Indiê vooral geroepen was mijne aandacht te wijden , heb ik toch niet geheel 
nu chteloos gepoogd eenige hier te pas komende aren to lezen , om daarvan eene kleine 
garv e aan mijne lezers aan to bieden. Doch ook daarbij ondervond ik oenige te leurste lling. 
Tevergeefs raadpl eegde ik over dit onderwerp het reeds vermelde treffelijke boek van 
Prof. W 1LKEN; wel vond ik daar in een hoogst belangrijk hoofdstuk over de ziekten der 
inlanders, maar van do inlandsche geneeskunde wordt in het onvoltooid gebleve n boek 1

) 

in het geheel niet gerept. Even te leurste llend , maar om andore redenen , was ook voor 
mij het anders zoo leerzame boek "de Ge n ees h oo r in Indi ê" van Dr. VAN DER Bono, 
waarin ik , in weerwil der zeer volledige behandeling van de mate ries medic.a., zoo inlandsche 
als Europeesc he, in het derde dee l , nauwelijk:; iets kon v inden wa t onder de rubriek 
"S i gnat uur" kon vermeld worden. Toen ik echter de vrijheid nam aan Dr. v. o. BuRo 
schri ftelijk de vraag te richten , of hem ook voorbeelden van Signatuu r in Insulinde bekend 
waren , had hij de goedheid mij op een aan ta l middelen te wijw n welker gebruik op 
het S im i I ia s i mi l i bu s schijnt te berusten, en daarond er ook op enkele, waarbij uit
wendige , licht waarneembare tee kenen (Signa) van het bestaan dier overeenkomste n 
door de inlanders schijnen te zijn opgemerkt. Ik spreek hier natuurlijk ·alleen van de 
laatste en zal met de vermelding van eenige der duidelijkste en zekerste voorbeelden 
dit opste l besluiten. 

Het zekerste voorbeeld uit het plan tenrijk verschaft ons de tot de Zingiberacoeë>i 
behoorende Ourcttma longa 1). De worte l dezer plant , die ove ral in Ned. Indië in de tuinen 

•) Het was eigenl ijk niets anders dan ee n leidraad door Prof. W1LKEN voor zijn eigen onderwijs samen· 
gesteld, ma.nr tevens bestemd om tot gronrlslag te slrokken voor eon later uit to goven Handboek. 

1) Wat hier van de Cm·cuma longa gezegd wordt, geldt gedee ltelijk ook van oenige verwante soorten, 
die or niet altijd scherp van onderscheiden worden. 
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gekweekt wordt , heeft uitw endig eene vuil geelachtige kleur , maar bevat inwendig een 
oranjegeel sap, welks kleur RUJ,!PHIUS ') met die van het fijnste goud vergelijkt en zeer· 
overeenkomstig acht met die van het sap der st inkende Gouwe (Ghelidonium majus). Het 
gebruik van dezen wortel is bij de inlanders vAlerlei '). Zij bedienen zich daarvan tot ver
vaardiging der gele zalf (boreh), waarmede zij zich bij sommige plechtige gelegenheden het 
bloot gedragen bovenlijf en de armen inwrijven; zij vermengen het sap wegens den prikkelenden 
sma.c.'\k met de meeste sausen en kerries; zij gebruiken het uitwendig bij rheumatische 
aa.ndoeningen I en bij velerlei abscessen en zwellingen ; en bereiden daarmede inwendige 
middelen tegen verstoppingen en blaas· on niersteenen . Maar wat hier vooral vermelding 
verdient , - even als het sap der Gouwe wordt ook het sap der Gurcuma , dat zelfs het 
speeksel en de ont lasti ngen van hen die het gebruiken geel kleurt, als een probaat middel 
tegen de geelzucht aangewend. Stond nu dit voorbeeld geheel op zich zelf, dan kon men 
a.:'\n toeval denken; maar daar wij I al is het getal niet groot, meerdere voorbeelden 
ku nnen bijbrengen van hetgeen Dr. VoRDERMAN ergens noemt ,de inl andsche besc h ou 
wing di e aan somm i g e p l a n te n of di e ren transm i g ree r e nd e e ig e n
schapp e n to e k e nt" 3) , maar wat niet wezenlijk van de Signatuur verschilt, acht ik 
het zoo goed als zeker , dat ook in dit gebruik der Du.reuma de Signatuur den inlander 
tot gids strekt . 

Inlanders en Chineezen in Indiê maken veelvuldig gebruik van middelen1 die de geslachts
drift opwekken en aan de impotentie te gemoet komen. Tot die middelen beboeren ook 
eenige wortels en vruchten , die waarschijnlijk door hun vorm eene vermeende aanwijzing 
tot zoodanige aanwending bevatte n. De Chineezen gebruiken tot opwekking inwendig het 
a~reksel van een wortel, die in penvormige , rolronde stukken, ter dikte van een penne
schacht tot die van een vinger, voorkomt, en bij hen den naam van DZ'i'n Som draagt. 
Het is de wortel van eene plant die in het Mandarijndialect Jin seng en bij de botanici 
Panax quinquefolimn heet en tot de U,nbelliferon behoort. De plant komt in Ned. Indiê 
niet voor en de wortel wordt dus uit China aangebracht en zeer duur betaald. Zij wordt 
ook als een probaat middel tegen de longtering beschouwd '). 

Van de inlandsche vruchten worden de Doe ri a n (Durio zibethinus), de Pinangnoot 
(Areca Gateclm) en de Bo e ah non a (Anona reticulata) als aphrodisiaca genoemd. Bekend 
is het, dat de Doerian als liefdesverklaring door vrouwen aan mannen wordt gezonden. 
Dr. v . o. BuRO acht het niet onwaarschijnlijk, dat men in de zaden dezer gewassen eene 
Signatuur vond. Zeker was daartoe niet veel noodig; ma,,.r ik dur f niets beslissen. 

Het dierenrijk, waarin, voor zoo ver mij bekend is, bij de volken van Europa de 
Signatuur zelden voorkomt, levert daa,rentegen in Indie eenige zeer merkwaardige voorbeelden. 

In mijn werk over Java deelde ik in het Hoofdst uk over de ongewervelde dieren de 
volgende bijzonderheid mede over de groote, vergiftige spinnen op dat eiland voorkomende, 
die, omdat zij soms zelfs kleine vogels tot hare prooi maken, gemeenlijk vog e l sp inn en 
genoemd worden. ,,Het harige, ruige voorkomen dezer spinnen is vermoedelijk oorzaak 

1) Amboinsch Kruidboek, D. V, bi. 164. 

Woo;d:;b~:~1~~0;· N·. 1t· i~· ; ~do~ .a~~j~ur;~r~~~n::s h~:~n d~d~;;c~!1r:a~1·dt~h ~~r~~1~t:;~~t~dm 
het Soend. konerig en in het Jav. k-Oenir heet]. 

') Nat. T. v. N. 1., D. XLIV, bi. 84. 
~) V. n. Buno, ,,de Geneesbeer in lndiê", I, bi. 241 , III , bl. 896 (onder Ging sang) . 
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van een op Java heerschend volksgeloof, dat zulk een dier in olie geweekt en over het 
hoofd gewreven den groei van nieuwe haren bevordert." Dit is een para llel van de uit
werking van harige planten tot herste l der kaalheid, waaraan men eertijds in Europa 
geloofde, zooals in het eerste hoofdstuk dezer verhandeling vermeld werd. Dr. DoLESCHALL 
die het eerst deze bijzonderheid omtrent de vogelspin (Mygale Javanensu,) mededeelde '), 
wijst daarbij reeds op het Simi li a similibus, dat inderdaad, zooals ons herh aaldelijk 
bleek , eene grondste lling van de leer der Signatuur is. 

Een ander voorbeeld van l:;ignatuur uit het dierenrijk, leveren ons de tjitjaks (Hemi· 
dactylus fraenatus en mutüatus) '), de bekende huishagedissen van In sulinde, die door de 
witte wratjes op hare huid een eenigszins lepreus voorkomen hebben, en waarschij nlijk 
om die reden als middel tegen de Lepra (Melaatschheid) worden aangewend. De diertjes 
worden als zoodanig rauw gegeten, gewoonlijk één per dag, de ééne hel~ des morgens, 
de andere des avonds . 

Het derde en laatste voorbeeld uit het dierenrijk dat ik kan bijbrengen is zeker het 
meest cur ieuse en verrassende; het wordt ons versc haft door een soort van aard worm 
(Lumbricus), wiens Signatuur best.'lat in het geluid dat hij voortbrengt 3). 

De Javaansche naam van dit zonderlinge dier is Tjatj ing Sondari •). Tjatjing beteekent 
in het algemeen A ar cl worm en Sondari, in het Soendaasch Soendari uitgesproken , is 
een Sansk riet woord, dat in het algemeen eene schoo n e vrouw , en in het bijzonder 
in de heldensage van Hindoe's en Javanen eene dochter van KRESNA, oudste gemalin van 
ABIMANJOE aandu idt. Maar die naam is ook overgedragen op een soort van muziekinstrument, 
welks tonen gelijk die der Aeolus-harp door den wind worden voortg ebracht. Het wordt 
gevormd door een langen rechtop in den grond gestoken bamboe , waarin op verschill ende 
afstand en gate n gemaakt zijn, die , wanneer de wind er op blaast, melancholische, maar 
niet onwell uidende tone n voortbrengen . Misschien wordt die zingende bamboe als eene 
gometamorphose erde schoone gedacht en is daaraan eene of andere legende verbonden. 
Hoe het zij , de naam Sondari zal wel van den zingenclen bamboe op den zingenden worm 
zijn overgebracht en dus met diens muzikale begaafdheden in verband staan. 

Deze worm, ofschoon hij tot 1882 onbeschrev en bleef, is gebleken op Jav a lang niet 
zeldzaam te zijn en dikwijls voor te komen in den humu s, die de groote nesten der 
Nidularia-vare ns in zich bevatten. Dr. VoRDERMAN zond daarvan eenige exemplaren tot 

•) Nat. T. v. N. I., D. XIII bi. 406. Zie ook VoRDERM.AN in N. T. v. N.1., D. XLIV, bl. 84; v. D. Buao, 
"de Geneesheer in Indiê", D. HL bl. 569. 

:) V.o. Buao, "de Geneesheer in lndiê", D. III. bl. 783, noemt drie soorten, en verzwijgt toch nog 
Hemidactylus {raenatus ScHLEO., die bij alle andere schrijvers als de meest gewone soort vermeld wordt. 
Misschien is Hemidactylus coctaei ROPPELL slechts een andere naam van dezelfde soo1t. Hem. mutilatus 
W1EoM. draagt daar den geslachtsnaam Peropus. De derde daar genoemde soort Platyurus Schneideriatms 
GRAY, is mij van elders niet bekend. V. n. Buao schijnt hier eene nieuw ere monographio over deze kleine 
Ascalabotae of Gecko-soorten te volgen, die mij onbekend is geble\·en. In het aangehaalde werk spreekt 
v.o. Bu&o wel over het geneeskundig gebruik, maar niot over de Signatuur der Tjitjaks, doch later heeft 
hij mij zelf op het lepreuse voorkomen dezer diertjes gewezen. 

bi. s~-°J4. viü0il:~Ae~r!:~~~~\d~v~~~fei~ :~d:i~: ~rb!1~i~g ~~:~~;~r ~g,~~~k b~.0~
11;~~?rct:\fcij~I~: 

D. XLI!, bi. 291. 
4) Een naam uit ges\achts- en soortnaam samengesteld, zooals er bij honderden in de talen van Insulinde 

te vinden zijn. Ik sprak daarover in mijn nJava", D. I, bi. 484; mijne inleiding op de "Bijdragen tot de 
kennis der Flora van Midden-Sumatra", bi. 9, en mijne nAanteekeningen over de bijen van Midden
Sumatra" , bi. 17 en 21. De beide laatstgenoemde st.ukken komen voor in het vierde deel van het groote 
werk: "Midden-Sumatra, Refaen en Onderzoekingen der Sumatra·expeditie" . 
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nader onderzoek aa.n Dr. HORST, Conservator aan 's Rijks Muse um van Natuurlijke Historie 
te Leiden , wien het bleek dat reeds vóór 182~ exemplaren van dit dier door de Natuu r
onderzoekers KuHL en VAN HA SSELT aan het Museum gezonden waren , maar daar onopge
merkt waren gebleven . Deze omstandigheden gaven den heer HORST aanleiding om de nog 
onbeschreven Lmnbrici dier uitgebreide verzameling aan een gezet onderzoek te ondE1nverpen, 
waarvan het resultaat in de bekende "Notes from the Leyden Museum" werd opgenomen. 
Hij bracht in dat opste l den Sondari-worm tot het geslacht Megascolex TEMPLETON, en gaf 
hem den soortna.:1.m musicu,s, aan de tonen die hij voortb rengt ontleend 1). 

Het ligt buiten het beste k van dit opstel, over dit cli~r, dat door de heeren VoRDERMAN 
en H ORST nauwkêurig , ook wat de oorzaak van het geluid betreft , onderzocht en 
beschreven is , in vele bijzonderheden te trede n. Alleen wat het gelnid zelf aangaat meen 
ik een paar trekken aan VüRDERMAN's beschrijving te mogen ontleenen. ,,Des nachts doen 
de wormen nu en dan een kort afgebroken schril geluid hooren, dat ik het best kan verge
lijken met het afloopen va n den wekker eener kleine klok en nagebootst kan worden door 
in een hoogen toon "kierrrrrrrrr" uit te spreken . . . . De luchttr illingen waaruit het geluid 
bestaat, worden mijns inziens teweeggebracht door plotselinge samentrekkingen van den 
spierachtigen krop en uits tooting van lucht, nagenoeg op de wijze waarop bij den mensch 
de ructus ontstaat . Mogelijk dient het geluid als lokstem bij de paring." 

En waartoe nu dezen zingenden worm hier vermeld? Ook die vraag zal ik met de 
woorden van den heer VoRDERllAN beantw oorden. nln het Tjiandjoersche wordt deze worm 
als geneesmiddel gebruikt , wanneer Ronggengs (publi eke dan sme id e n) zich bij de 
uitoefening van haar beroep schor hebben geschreeuwd. De chef van den tr oep , waartoe 
de dansmeid behoort , doet haar dan gepofte Sondari-wormen ete n, waarna de normale 
stem te rugkeert en zij weder in staat is als vroeger de hoogste tonen uit te gillen." Al 
wie ooit het gegil der R o ng ge n gs, al was het ook slechts op de Koloniale tentoon ste lling 
van 1883 te Amste rdam, gehoord heeft , zal kunn en nagaan wat dat beteekent. 

Dr. VoRDERMAN heeft niet nagelate n hierbij op te merken dat deze bijzonderheid een 
voorbeeld is van hetgeen hij als toekenning van transmigreerende eigenschappen aan 
planten en dieren door de inlanders kenmerkt, en dat ongeveer hetzelfde is als wat ik met 
den ouden schier vergeten naam van Signat uur heb genoemd. Eene le e r der Signatuur 
mag men aan de bewoners van Insulinde niet toekennen, daartoe zijn de vermelde voor
beelden te gering in getal en te twijfelachtig, maar dat er bij hen min of meer duidelijke 
::iporen voorkomen van dezelfde richting van het denkvermogen, die bij de meer ontwik
kelde Europeanen eene eenigermate systemat ische leer der Signatuur voortbracht , staat 
toch genoegzaam vast, en zal vermoedelijk bij nader onderzoek door vele voorbeelden 
beves tigd worden. 

ARNHEM, Mei 1894. 

1) Zie R. HORST, uNew Species of the genus Meyascolcx TEMPLET O:-. (Paichaeta ScmdARDA) in Notes 
from the L. M. , Deel V." 
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