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Dodonaeus over de Populier

Bij het afsluiten der eerste kursus Populierenteelt aan de Praktijkschool voor Bosbouw en Cultuurtechniek hebben wij eens
nage1 a , wat Dodonaeus in zijn Cruyde-boek anno 1554 over
de populier meedeelt. Het beste kunnen wij dit aan de lezer
doorgeven door het hoofdstuk 68 over de populier uit het zesde
en laatste deel van dit standaardwerk over te nemen.
Tot beter begrip echter eerst iets over Dodonaeus zelf. Rembert

Dodoens, op 29 juni l5I7 te Mechelen geboren, studeerde te
Leuven, waar hij in 1535 het licentiaat in de geneeskunde verwierf. Van !54I tot L574 was hij stadsmedicus van Mechelen.
Korte tijd is hij lijfarts aan het Keizerlijk hof te I7enen geweest. In 1582 werd hij hoogleraar te Leiden. Hij stierf aldaar
op 10 maart 1585 en werd er begraven in de Pieterskerk.
Het Cruyde-boek is het eerste plantenboek in de nedetlandse
taal. Dodonaeus gebruikt weliswaar eerder in Duitsland gepubliceerde stof, maar werkt die om eo voegt er 300 plantensoorten aan toe met 200 nieuwe afbeeldingen. Dat maakt zijn
Cruyde-boek tot een geheel eigen verschijning. Ook borduurt
hij niet voort op het werk der klassieken, maat hij toetst hun
geschriften aan zijn eigen kennis en waarneming en bewandelt
zodoende een nieuwe weg. Hij is één der eersten, die natuutgetrouwe beschrijvingen van de planten geeft.
Hij schrijft zijn boek omdat er in dezen lande nog niemand is
geweest, die over kruiden iets geschreven of gepubliceerd heeft,
ofschoon hier veel ,,schoone ende seer profijtelicke" kruiden
groeien, die slecht en weinig bekend en toch ten volle waard

zijn om onder de aandacht der dokters - ziin vakgenoten - te
worden gebracht. Hij schrijft in het nederlands opdat alle liefhebbers van kruiden, niet alleen geleerden, maar ook leken van
dit werk zouden kunnen profiteren. Nu, dat hebben we op
3 mei j.l. gedaan en dat zullen nog velen doen, kunnen doen,
dankzij de fraaie facsimile-herdruk door de uitgeverij'De Forel
N.V. van dit zeldzame boekwerk. Bovenstaande gegevens zijn
ontleend aan de Inleiding op die herdruk van de hand van D.

A. \íittop Koning.

Dodonaeus was medicus en heeft de planten vanuit deze gezichtshoek beschreven. I7e zullen dus geen bosbouwkundige of
houtteeltkundige beschouwingen mogen verwachten. Steeds be-
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(van belang voor het winnen van artsenijkundige

zaken)
de naam
de aard

de kracht en de werking.

De waarde van de populier ligt voor ons wel allerminst op het
gebied der geneeskunde, op welke kwaliteit Dodonaeus het licht
deed vallen.

Nochtans hij en wij kunnen gelukkig schrijven, dat de populier
hier te lande ,,seet ghemeijn" is.

Van Populierboom *
Geshcht
Populierboomen sijn tweederleye/ Die eene wordt gheheeten
witte Populier/ ende die andere swerte Populier/ ende beyde
dese gheslachten sijn hier te lande seer ghemeyn.
Tfatsoen

1 Die witte Populierboom heeft groote dicke suuycken,/ van
de welcke dat hout wit es ende niet seer hert om snijden oft
wercken. Die scorssen sijn wittachtich/ sonderlinghe aan die
tacxkens. Die bladeren van desen boomen sijn ierts rondachtich/ den bladeren van Peerboomen niet seer ongelijck f maer
veel meerder,/ ende als sy oudt geworden sijn/ zoo crijghen sy
hoecken. Ende dese bladeren sijn op die eene sijde wit saecht
ende wollachtich/ ende op de andere sijde eÍfen cael ende
gruen/ ende clateren ende gheven gheluyt als sy van den winde
tseghen malcanderen ghesmeten worden.
2 Die swerte oft ghemeyn Populierboom es van struycke tacken ende hout den anderen ghelijck. Die scorssen sijn oock
effen. Die bladeren sijn den bladeren van den anderen niet onghelijck/ maer en sijn niet saecht wit oft wollachtich/ ende sy
clateren oock als sij van den winde tseghen malcanderen ghedreven worden. Ende eer dese Populiersbladeren voortcomen/
zoo bringht hy cleyne bottekens voort die seer wel rieckende
sijn/ daer geele lijmachtighe vetticheyr. in es/ ende van desen
bottekens wordt gemaeckt die salve diemen Populiersalve heet.

Naent

1 Die witte Populierboom wordt gheheeten in Griecx Leace/
In Latijn Populus alba/ In Hoochduytsch Pappelbaum/ ITeisz
Alberbaum und Veisz Popelweyden / Hier te lande Ábeelboomen/ ende daer naer van sommighen ongheleerden in Latijn
Abies niet sonder groote dwalinghen,/ want Abies es een maniere ende gheslacht van Denneboomen als wij hier naer verclaren selen.

2

Die andere Populierboom wordt ghenaemt in Griecx Aegei-

ros/ In Latiin Populus nigra/ In Hoochduytsch Alpen und
Popelweiden,/ Hier te lande Populier ende Popelaerc/ In frav
chois Peuplier.
Natuere

1 Die bladeren ende scotseen van den witten Populierboom
sijn ghetempert ende middelmatich in wermte ende coude,/

maer wat drooghe ende afvaghende.
2 Die bottekens van den swerten ende ghemeynen Populieren
sijn werm ende drooghe tot in den iersten graedt ende subtijl

van substantien.
Cracht ende uerckinghe
Die scorssen van witten Populieren in wijn ghesoden/ doen
water maken,/ ghenesen die coude droppelpisse/ ende sijn goet
ghebruyckt den ghenen die dat sciatica/ dat es pijne in die

A

in vochtighe neere plaetin beempden ende by grachten staende ende vlietende

hope hebben.
B Tsap van den bladeren versuet die pijne ende gheneest die
sweeringhen van den ooren/ daer in ghedruypt.
C Die bladeren ende ionghe bottekens van den swerten PopuIier/ versueten die pijne van dat fledercijn aen handen ende

Populierboomen botten in eynde van die Meerte ende in ApriII/
ende dan moet men die bottekens plucken daermen die Populiersalve af maken wildt.

voeten cleyn ghestooten ende daer op gheleyt.
D Die salve die van die Populiers bottekens ghemaeckt wordt
es goet tot alle verhittinghen / ende tot alle versche gheslaghen
ghestooten oÍt ghevallen buylen ende gheswillen daer op ghe-

Plaetse

Beyde dese boomen wassen gheerne
sen,/ als
watefen.

Tijt

*

,,vertaling" Dodonaeus' Cruyde-boek (zie hiernaast)

streken.

