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met pulp, fineer of lucifers, verzuimt olle registers open te trekken. Reeds in

e:populier bekend ols een vermqörd geneesmiddel. De zolf von de knoppen bezit biino
en het is.niemond minder dqn Jocob von Moerlont, die ons doorover inlicht in ziin "Der

streeks 127O. Een ondere dertiendeeeuwse encyclopedist, de Engelse monnik Bortholomeus

ónderscheid russen witfe en zwqrte populieren, moor geeft verder geen detoils over een
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OUDE KRUIDENBOEKEN

hii dot doorgoons wel doet bii uit-

heemse soorten. Misschien werd niet
oltiid een onderscheid gemookt met

de mogeliik inheemse grouwe obeel

{Populus conescens) .

Bii Dodoens komen we ook meer ie

weien over het gebruik. Von de witte
wordt de bost oongewend bii pros-

tootproblemen (coude droppelpisse)

en heupiicht (sciotico), terwiil de

zworte populier het moet hebben von

ziin welriekende bottekes. Von deze

looiste wordt een befoomde zol[ g+
mookt, die Dodoens ols een EHBO-

middeltie voor ollerlei kneuzingen en

verwondingen beschouwt. Een com-

pres von fiingestompte bloderen en

knoppen zou effectief zi[n tegen iicht
(flederciin) oon honden en voeten.

Voor het gebruik von blodsop ols

piinstillende oordruppels, ziin zowel
populieren ols obelen dienstig.
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Het befoomde Cruiideboek von Rem-

bert Dodoens (1554) vermeldt ols

respectieveliike Brobontse nomen
obeelboom en populier (of popeloe-
re). De obeelbomen onderscheiden

zich doordot hun bloderen een witte,
wolochtige onderziide bezitten. Het
lilkt dus vonzelfsprekend om de witte
populieren te beschouwen ols witte
obeel (Populus olbo) en de zworte
ols zworte populier (Populus nigro).
Beide soorten komen hier ten londe
zeer olgemeen voor. Opmerkeli;k is

dot Dodoens bii witte obeel niet ver-

meldt dot de soort oongeplont wordï
of in ondere lqnden voorkomt, terwiil

:'i- -

i'*;ï-



.:""-' '

Abrohom Munting legt in ziin beken-

de kruidenboek uit 1ó9ó sterk de
nodruk op het gebruik von zworte
populier voor het bereiden von de

knoppenzolf. De obeel beschouwt hii

duideliik ols minder krochtig. Over

de inheemse rotelpopulier (Populus

tremulo) is in de oude kruidenboeken

niets terug te vinden.

MODERNE LITERATUUR

Recente wetenschoppeliike literotuur

over de medicinole werking von

populieren (of obelen) is biizonder
schoors. Dot blilkt uit een bevroging

von de Medline, een soort Google

voor geneeskundige ortikels (www.

ncbi. nl m. n ih. gov / enlrez/query.fcg i).

Degeliik onderzoek noor kruideng+
neesmiddelen beperkt zlch voor vele

plontensoorten tot de Aziotische lon-

den en kent niet oltiid een internotio
nole verspreiding.

Bii het gebruik von de populier in

de opotheek wordt een onderscheid

gemookt tussen de knoppen, de bost

en de bloderen.

De bereiding von de knoppen komt

oon bod in de Belgische Formqco-

pee uit I 930, een soort stondoord-

werk voor plonten met een destiids in

ruime kringen oonvoorde medicinole

toepossing. Het betreft in feite een

receptenboek voor opothekers, dot
verscheen oon de voorqvond vqn

de doorbrook von de synthetische

geneesmiddelen. De zolf met de

knoppen von zworte populier, Po-

puli pomotum genoemd, wordt zelfs

opgenomen in de liist von nieuwe

geneesmiddelen, die een werkeliik

nut schiinen op te leveren en in de

geneeskundige proktilk in België en

in Congo gewoon gebruikeliik ziin
geworden. De werking von deze

knoppenzol[ - die tevens de blode-

ren von bilzekruid en wolfskers be-

vot - komt oon bod in het compen-

dium von opotheker Von Hellemont

(1 98B). ln dit overzicht von moderne

kruidenkennis worden volgende in-

dicoties opgesomd: sederend bii
oombeien, kloven, brondwonden en

reumotische piinen.

De fysiologische uitwerking von de

knoppen bestoot volgens Von Hel-

lemont in een verloging von de uri-

nezuurbloedspiegel en een vermeer-

dering von de urinezuurofscheiding

vio de urine. Verwiidering von urine
zuur heeft een positieve invloed op

diverse reumotische toesïqnden en

iicht (zie Dodoens!). Dit effect wordt
toegeschreven oon een complex von

fenolglycosiden, dot ontstekingsrem-

mende eigenschoppen bezit en ko-

rokteristiek is voor de wilgenfomilie.
Felter & Lloyd (1898) beschouwen

populine en solicine ols de belong-

riikste geneeskrochtige com ponenten

von dit glycosidencomplex. ln de bo
men zelf fungeren deze inhoudsstof-

fen wellicht ols ofweermiddel tegen

ziektekiemen..

Het gebruik von obelenbost kriigt
geen oondocht in de Belgische for-

mocopee, wordï door Von Hellemont

ols voorbiigestreefd bestempeld en

kriigt ook in ondere moderne Euro-

pese literotuur slechts een mindere

rol toebedeeld. De Amerikoonse

kruidenboeken goon er beduidend
dieper op in, biivoorbeeld in ver-

bond met de gunstige invloed op
prostootproblemen en oondoeningen
von de urinewegen (zie Dodoensl).

Felter & Lloyd (i B9B)vermelden ook
de gunstige, reloxerende werklng bii
congestie von de boormoeder. De

bosf von de meeste populierensoor-

ten bevot in elk gevol ook solicine en

populine, mqor het is niet duidelilk

welk geheel oon stoffen nu precies

verqntwoordeli;k is voor de genoem-

de effecten op het urogenitole stel-

sel. Het koortswerend effect wordt in

verbond gebrocht met de oonwezig-
heid von solicine en is onoloog oon

de ontstekingsremmende werking

von wilgebost en ospirine. Aspirine

(ocetylsolicylzuur) is niets onders don

chemisch gemodifieerde solicine, die

oorspronkeliik uit wilgenbost gewon-

nen werd (wilg = Solix).

Alhoewel de medicinole deugden

von populierenbloderen nouweliiks

te boek stoon, bevotten deze ook

fenolglycosiden. Als regel is de con-

centrotie het hoogst in het voorioor.

ln de bost is het verloop iuist omge
keerd, mel een moximum in de win-

ter en een minimum in de zomer.;

TOT BESLUIT

Von verschillende populierensoorten

kunnen zowel de bost (bv. von 2-3-io-

rige twiigen), de ionge bloderen ols

de overwinteringsknoppen worden
gebruikt voor medicinole doelein-

den. Belongriike inhoudstoffen in dit

verbond ziin verschillende fenylgly-

cosiden en het Ílqvonorèd chrysine.

De belongriikste indicoties ziin reu-

motische syndromen (bv. door opsto-

peling von urinezuur), oondoeningen

von de urinewegen en ontstekingen

met koorts. Het is wellicht interes-

sont om te onderzoeken in hoeverre

verschillende soorten en voriëteiten

verschillen in inhoudstoffenproductie

en medicinole werking.
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