




  

Bezemkruiskruid
SENECIO INAEQUIDENS

●Onschuldige exoot uit Zuid-Afrika, sinds jaren '70 
bij ons als neofyt (1e: 1892), vooral op ruderale 
terreinen.

● Senecio > Lat. „senex“ = grijsaard > vruchtpluis, 
kale bloembodem
● inaequi-dens: ongelijke tanden (bladeren)



  



  

Bijvoet
ARTEMISIA VULGARIS

● > „Artemis“ Griekse godin (of meerdere Griekse 
figuren), symbool van fris & gezond; verwijst naar 
toepassing in de gynecologie.
● Romeinse soldaten legden het kruid in hun 
sandalen.
● !!! Alsemambrosia, Ambrosia artemisiifolia: 
invasieve exoot uit Nrd-AM., via kippen- & 
vogelvoer. POLLEN is sterker ALLERGEEN dan 
grassen !



  



  

Dagkoekoeksbloem
SILENE DIOICA

● > Gr. „seléné“ = maan: avondbloeiers?
● > „Silenos“, Gr. myth. figuur, vader van Dionysos 
(Bacchus), heeft „dikke buik“ > opgeblazen kelk van 
sommige srtn.

● Di-oica = tweehuizig



  



  

Duizendblad
ACHILLEA MILLEFOLIUM

● > Achilles, Griekse held uit de Ilias (Troje).
Hij zou het kruid gebruikt hebben om de wonden 
van z'n soldaten te helen.



  



  

Grote wederik
LYSIMACHIA VULGARIS

● > Lysimachos, Griekse veldheer onder 
Alexander de Grote (~300 BC)

● wederik: > „Wede“ = middeleeuwse naam voor 
Wilg; wegens gelijkenis met wilgenblad.



  



  

Honingklaver
MELILOTUS

● „lotus“ = naam voor verschillende bloemen, ook 
klaverachtigen.

● „meli“ = honing: verwijst naar zoete 
„cumarine“geur.

 



  



  

Koninginnenkruid
EUPATORIUM CANNABINUM

● > Mithridates Eupator (= de „goede vader“), koning 
van Pontus (~100 BC), veldheer en kruidenkenner.
● Of is het afgeleid van „hupar“, lever?
● Oude naam van Agrimonia eupatoria (Leverkruid ! Ook in 
Cruydeboeck van Dodoens) ! Foutief overgedragen op het 
„Leverkruid“ of „Koninginnenkruid“ (naar de heilige 
Kunigunde).
Dit „Eupatorium“ werd vroeger „boelekenskruid“ genoemd 
ivm behandeling tegen „SOA's“.



  

Koninginnenkruid
EUPATORIUM CANNABINUM

(Vervolg)

●„argemon“ = oogziekte (= witte vlek op hoornvlies)
 Papaver argemone werd gebruikt tegen ooglijden.
●Linnaeus gebruikte de soortnaam „Argemone“ om hiermee 
een „geslacht“ uit de papaverfamilie te noemen. Dat genus 
heeft dan niets meer te maken met leverkruid, Eupator, 
Agrimonie, oogproblemen...
●en „cannabinum“?: gelijkenis met blad van Canabis (Hennep)



  



  

Kropaar
DACTYLIS GLOMERATA

● > Gr. „daktulos“ = vinger > vertakkingen van de 
bloeiwijze.

● „glomus“ = kluwen, kropjes > kropvormige aartjes.



  



  

Reukeloze kamille
MATRICARIA MARITIMA

● Lat. „matrix“ = baarmoeder > werking bekend 
voor allerlei gynecologische ongemakken. Maar dat 
was Moederkruid, Tanacetum (Chrysanthemum) 
parthenium ! (heeft bloemhoofdjes zoals Kamille).
Gr. „parthenos“ = maagd (Parthenon in Athene !)(*)
● Moederkruid is verwant aan Boerenwormkruid, 
Tanacetum vulgare.
●Andere genus-naam: Tri-pleuro-spermum: zaden 
met 3 ribbels (zie onder bino !)



  



  

Reukeloze
   Schijf-
      Echte



  

Moederkruid
Dodoens, Cruydt-Boeck, Nederlandse herdruk 1618:
„Moederkruyt is de ghebreken ende cranckheden 
des moeders seer behulpelijck: het verwect de te 
langh achterblijvende ende dralende maent-
stonden: jaegt ende drijft aff de naegeboorten 
ende de doode vruchten, alsmen het water drinct 
daer dit cruydt in gesoden is gheweest, oft 
alsmen dat selve cruydt in de badstove doet, oft 
alsmen dat als een pap oft plaester op den buyck 
boven de schamelheyt legt.“



  

en de mannen ???

Dodoens, Cruydt-Boeck, Nederlandse herdruk 1618:
Over Sla (Lactuca sativa) en Kompassla (Lactuca serriola):

„Tsaet van dese Wilde Lattouwe (= kompassla) 
belett oock de oncuysche droomen ende beneemt 
den lust van bijslapen ende is van crachten den 
sade van de Tamme Lattouwe (Tuinsla) heel 
gelijck.“



  

Schapenzuring
RUMEX ACETOSELLA

● Lat. „rumex“ = spies, lans > vorm vh blad

● of Gr. „rhyma“ = stroom (rheo, Rijn...); verwijst 
naar vochtige standplaatsen



  



  

Sint-Janskruid
HYPERICUM PERFORATUM

● Gr. „hypo“ en „ereiki“ = gelijkend op heidekruid 
(Erica !)

● „perforatum“: verwijst naar de bladgroenloze 
doorschijnende plekjes (dus géén gaatjes !) in het 
blad, alsof het geperforeerd is.



  



  

Wilde peen
DAUCUS CAROTA

● > Gr. „daio“ = verwarmen, wegens verwarmende 
effect van de zaden.
● carota: > saffraanachtige kleur van de penwortel? 
(zie ook: karoteen: gele tot rode kleurstoffen)

● Volkse naam: Vogelnestjes: zie uitgebloeide 
bloemschermen!



  



  

Zilverschoon
POTENTILLA ANSERINA

● Lat. „potens“ : krachtig > wegens medicinale 
eigenschappen.

●Zilverschoon is rijk aan looistoffen
gebruik als „ganzenvoer“ > „Ganzerik“



  



  

 Zwarte nachtschade
SOLANUM NIGRUM

● Lat. „solari“ = verzachten (soelaas !), reeds 
bekend bij Plinius de Oude (23-79 AC).

● of Lat. „sol“ = zon, wegens open zonnige 
groeiplaatsen.



  



  

Ook verzameld langs ringdijk Kruibeke, 
Bazel, Beekdam, Kallebeek...:

Watermuur, Myosoton aquaticus
Lidrus, Equisetum palustre
Groene naaldaar, Setaria viridis
Gewone spurrie, Spergula arvensis
Herderstasje, Capsella bursa-pastoris
Amerikaanse kruidkers, Lepidium virginicum
Witte en Rode klaver, Trifolium repens en pratense
Zachte dravik, Bromus hordeaceus
Italiaans en Engels raaigras, Lolium multiflorum en perenne
Geknikte vossenstaart, Alopecurus geniculatus
Vogelmuur, Stellaria media ssp media
Kroontjeskruid, Euphorbia helioscopia
Ruwe bies, Scirpus tabernaemontani
Beklierde duizendknoop, Polygonum lapathifolium
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