
 
 5.3. Rembert Dodoens 

 
  

Prentbriefkaart van het schilderij ‘twee jonge 
meisjes of de mooie Rosine’ van Antoine Wiertz 
(1847). Vesalius werd geprezen en verguisd. 
De publicatie van zijn Fabrica kon op veel lof 
rekenen, zelfs zo veel dat er plagiaat werd 
gepleegd. Toch oogstte de Fabrica ook veel 
kritiek. Vesalius vroegere Parijse leermeester 
Jacobus Sylvius kon de vele kritieken van 
Vesalius op de publicaties van meester 
Galenus niet aanvaarden en publiceerde zelfs 
een beledigend pamflet tegen zijn vroegere 
pupil. Vesalius zou kort voor hij Padua verliet – 
neerslachtig - letterlijk zijn verleden 
verbrandden waardoor vele documenten, 
studies, leerboeken, bereidingen, 
verbeteringen aan medicijn-recepten in de 
vlammen opgingen. In april 1564 vertrok 
Vesalius naar Palistina op diplomatieke missie 
en bezocht Jerusalem. Op de terugweg kwam 
zijn pelgrimsboot in een storm terecht en leed 
schipbreuk. Hij bracht meerdere weken op zee 
door zonder veel voedsel of drank. Uiteindelijk 
bereikte de boot het Griekse eiland Zakynthos. 
Daar werd Vesalius plots ziek en hij overleed op 
15-10-1564 vermoedelijk aan scheurbuik. Zijn 
graf werd nooit teruggevonden. 

 
Prentbriefkaart nr 3 van Dodoens uit de 
reeks ‘groote Vlamingen’, uitgeverij 
Standaard Boekhandel, niet gelopen. 
Rembert Dodoens werd geboren te 
Mechelen op 29-06-1517 of 1518 (twijfel) en 
overleed te Leiden op 10-03-1585. Hij kwam 
uit een gegoede familie en studeerde te 
Leuven geneeskunde, kosmografie, 
aardrijkskunde en aan het Collegium 
Trilingue Latijn en Grieks. Op zijn 18de 
behaalde hij een licentiaat in de 
geneeskunde. Hij was geneesheer en 
botanicus en gedurende 33 jaren 
stadsgeneesheer in Mechelen. Hij kon 
doceren aan de universiteit van Leuven, 
maar een loonconflict weerhield hem 
ervan. Hij zou lijfarts worden van 
Maximiliaan II aan het Weense hof. Op 65-
jarige leeftijd ging Dodoens colleges 
inwendige ziekten geven aan de Leidse 
universiteit en dit tot aan zijn dood op 
68-jarige leeftijd. Dodoens schreef o.a. ‘Het 
Koortsenboek’ en samen met zijn 
leerlingen een bondig boek over de 
menselijke anatomie. 



 
 

Dodoens had interesse in Plantkunde als ondersteuning van zijn praktijk als geneesheer. Zijn 
aanpak als plantkundige was revolutionair en leidde tot de publicatie van zijn plantenatlas 
‘Cruydeboek’ in 1554. Hij zocht en beschreef zelf planten, wel 1340 soorten, waarvan een 
600-tal nieuwe. Hij week af van de stelling van de kloosterlingen, die beweerden dat genees-
krachtige planten tekens hadden waarvan hun werking kon worden afgeleid. Dodoens probeerde 
nieuwe medicijnen en volgde zijn patiënten lang op om de werking ervan te kunnen onderzoeken. 
Bovendien voerde hij een classificatiesysteem in volgens uiterlijke kenmerken van planten; het 
zogenaamde taxonomisch model, onderverdeeld in zes plantengroepen. De Mechelaar Pieter 
Van der Borcht tekende 715 afbeeldingen van zijn Cruydeboeck 
 

 

Bijzonder belangrijk in het leven van Rembert Dodoens was de drukker Christoffel Plantijn uit 
Antwerpen.  Plantijn is onlosmakelijk in het leven van Dodoens verweven. Alhoewel Dodoens zijn 
eerste werken in Leuven liet drukken, was hij niet tevreden over het resultaat.  Hij trok naar 
Antwerpen, waar hij de drukker Plantijn onder de arm nam, tot zijn grote tevredenheid.  Dodoens 
en Plantijn werden uiteindelijk de beste vrienden. Dodoens werkte langere tijd samen met Plantijn 
aan de Latijnse uitbreiding van zijn Cruydeboek in 6 grote delen, het Stirpium historiae 
pemptades seks, dat hij 1583 bij Plantijn in Antwerpen liet drukken.  Op het einde van zijn 
leven schreef hij nog een werk over bijzondere en zeldzame ziekten, het Medicinalium 
observationum exempla rara, dat in 1580 werd uitgegeven bij Christoffel Plantijn te Leiden.   

 
 
 
 

Prentbriefkaart 
van Dodoens, 

ontwerper 
G.Taevernier, 
uitgeverij Nels, 
verdeler Van 

Melle Gent, niet 
gelopen. 

 
 
 
 
 
Prentbriefkaart 
van Christoffel 

Plantijn, 
uitgeverij De 
Graeve Gent, 
niet gelopen 



 5.4. Joris Helleputte 

 

Gregorius Augustinus (Joris) Helleputte werd geboren te Gent op 31-08-1852 als jongste van zes 
kinderen uit een bakkersgezin. Hij overleed te Leuven op 22-02-1925 na een rijk gevuld leven. 
Hij studeerde af als ingenieur en architect, was hoogleraar aan de Speciale Scholen voor 
Ingenieurs, decaan van de faculteit wetenschappen, volksvertegenwoordiger voor de Katholieke 
Partij, Minister van Spoorwegen, Post en Telegrafie, Minister van Landbouw, Minister van 
Openbare Werken, Minister van Staat, Voorzitter van de Belgische Boerenbond en Voorzitter 
van het Davidsfonds. In 1882 huwde hij met Louise Schollaert, zus van Frans Schollaert die van 
1908 tot 1911 premier was van België. Helleputte was uitermate katholiek, pausgezind en 
flamingant. Het Joris Helleputteplein te Leuven verwijst naar deze veelzijdige man. 

 

 

Te Leuven zou Helleputte niet alleen op de oude medische campus zijn architecturale stempel 
drukken. Ook het ontwerp van het H. Hartinstituut, de feestzaal van de Société Générale des 
Etudiants en de eerste ontwerpen van het Landbouwkundig Instituut kwamen van zijn hand. Hij 
was overtuigd flamingant en pleitte voor de vernederlandsing van het middelbaar onderwijs. Hij 
nam het initiatief tot de wet betreffende de invoering van een Nederlands examen strafrecht en 
strafvordering voor iedereen die een rechterlijk ambt vervulde.  Hij diende mee een wetsvoorstel 
in tot de publicatie van wetten in het Nederlands en het Frans. Tijdens WOI vroeg Helleputte 
tevergeefs voor de samenstelling van Vlaamse eenheden in het leger. Hij kon op bouwkundig en 
sociaal maatschappelijk vlak veel realiseren, al kende hij ook veel tegenkantingen. Heftig verzet 
van de Waalse Beweging was hiervan de belangrijkste.  

 

Prentbriefkaart 
van Minister Joris 
Helleputtte (met 

witte baard) die op 
21-05-1908 een 

bezoek brengt aan 
de gewonden van 

het 
verschrikkelijke 

spoorwegongeluk 
te Kontich, 
uitgeverij 

Phototypie H. 
Climan-Ruyssers 
Antwerpen, niet 

gelopen. 

 
 
 
 

Prentbriefkaart 48 
van de voorgevel 

van het 
Heilig-Hartinstituut 
te Heverlee, zonder 

vermelding 
uitgeverij, niet 

gelopen. 



6. PLANTEN EN HUN GENEESKRACHTIGE WERKING 

REEKS MEDICINALE PLANTENKAARTEN UITGEGEVEN ONDER ‘LES PLANTES UTILES’ 
DOOR G. ET COMPAGNIES EDITION D’ART PARIS 

Het betreft een reeks prentbriefkaarten over ‘nuttige planten’ met medicinale eigenschappen. 
De prentbriefkaarten behoren tot de serie ‘Les plantes utiles’ van de uitgeverij G. et Cie édit. 
D’art Paris en tonen allen het logo van de zaaiende Marianne, het nationale symbool van 
Frankrijk; Ze hebben geen van allen gelopen. 

 

Op deze 20 prentbriefkaarten worden aan de voorzijden bovenaan niet alleen korte 
beschrijvingen van de planten gegeven, maar eveneens de grondsoorten en de 
omstandigheden waarin ze goed gedijen, samen met de manieren waarop ze kunnen 
aangewend worden om bepaalde kwalen te helpen genezen. Onderaan de prentbriefkaarten 
worden de Franse plantnamen teruggevonden, net zoals de Latijnse, samen met de familie 
waartoe ze behoren. 

Per getoonde plant wordt vermeld voor welke aandoeningen en onder welke vormen deze 
planten kunnen aangewend worden; alvast een beknopt overzicht hieronder: 

Kaart N° 34  Zilverschoon  tegen wonden, krampen, tandpijn, als aftreksel 

Kaart N° 39 Bijvoet tegen koorts, wormen, urineweginfecties, door in schoeisel te 
leggen, in soepen, salades, gedroogd en geperst 

Kaart N° 51 Asperge tegen hartproblemen, duizeligheid, insectensteken, door eetbare 
wortels en jonge stengels 

Kaart N° 63 Grote klit tegen ontsteking bij eczeem, bloedzuiverend, vochtafdrijvend, 
door de wortel te oogsten en te drogen 

Kaart N° 81 Bernagie bij reuma, verkoudheid, bronchitis, eczeem, als aftreksel en 
zaadolie 

Kaart N° 119 Duizendguldenkruid bij maagproblemen, leverziekten, koorts en als 
antioxidant, als aftreksel en thee 

Kaart N° 138 Wilde cichorei bij maag- en leverkwalen, verstopping, eetlustgebrek, als 
gemalen wortels 

Kaart N° 154 Grote klaproos bij hoest, als siroop 

Kaart N° 176 Bitterzoet bij eetlustgebrek, depressie, koorts, huidaandoeningen, als 
gedroogde bladeren 

Kaart N° 200 Framboos zweetbevorderend, bij keelontsteking en verteringsproblemen, 
de bloemen als medische bereiding, gedroogde bladeren als siroop 

Kaart N° 229 Heemst bij luchtweginfecties en hoest, als aftreksel, afkooksel en siroop 

Kaart N° 294 Groot kaasjeskruid bij darm- en baarmoederproblemen, als thee 

Kaart N° 295 Laag kaasjeskruid bij ontsteking urinewegen en bronchitis, als tintctuur 

Kaart N° 314 Koningskaars bij ontsteking ademhalingswegen slijmoplossend, 
gedroogde bloesems en als kruidenmengsel 

Kaart N° 334 Walnoot tegen te hoge cholesterol, als verse eetbare vrucht of gedroogd 

Kaart N° 364 Driekleurig viooltje tegen hartkwalen, borstvliesontsteking, luchtweg-
infecties, huidaandoeningen, eetbare bloemen, thee, gedroogd, tinctuur 

Kaart N° 385 Grote weegbree tegen jeuk, brandnetelblaren, als thee, gedroogd, verse 
bladen en als afkooksel 

Kaart N° 386 Ruige weegbree tegen kies- en keelpijn, jeuk, vers blad, siroop, gedroogd 

Kaart N° 422 Gewone braam tegen buikloop, aderverkalking, vers, thee, gedroogd 

Kaart N° 488 Hollandse linde tegen verkoudheid, hoofdpijn, hoge bloeddruk, als thee, 
gedroogd en siroop  

 
 



 

 
 

 

Prentbriefkaart N° 34 van de serie ‘Les 
plantes utiles’. De afgebeelde plant is de 
Potentilla anserina L. ofwel zilverschoon 
en behoort tot de rozenfamilie. De bloem is 
geel en bevat 5 afgeronde kroonbladeren, 
veel meeldraden en 10 kelkbladeren. De 
bladeren zijn afgebroken geveerd en 
bestaan uit zes tot twaalf deelblaadjes. 
Deze deelblaadjes zijn diep gezaagd. De 
onderzijde van het blad is witviltig behaard, 
maar soms ook de bovenkant. Zilver-
schoon draagt een hoofdje van onbe-
haarde vruchtjes. De plant komt vooral voor 
langs rivieroevers en sloten, in holle wegen 
en op vochtige zandgrond. De wortels en de 
bladeren kunnen gebruikt worden als 
aftreksel of als afkooksel. Het middel is 
wondhelend, krampstillend, geneest 
oogontstekingen en kan gebruikt 
worden als gorgeldrankje bij tandpijn. 

 
Prentbriefkaart N° 39 van de serie ‘Les 
plantes utiles’. De afgebeelde kruidachtige 
vaste plant is de Artemisium Vulgaris L. 
ofwel bijvoet of citroen alsem en behoort 
tot de asteraceaefamilie. Het is een plant 
met veel bloemen, een rechtopstaande 
stam, zeer vertakt en vaak rossig van kleur. 
De roosjes die in het midden van de 
bloembodem zijn, hebben 5 tanden, 
diegenen die in omtrek zijn hebben 3 
tanden. De bladeren van deze plant zijn 
katoenachtig en bleek aan de onderzijde en 
bloeien voornamelijk in de maanden juni en 
juli. Deze plant groeit meestal aan 
wegbeemden, poelen en op verlaten en 
verwilderde heuvels. Het is koorts-
verdrijvend, krampstillend, worm-
afdrijvend en regelt de menstruatie-
cyclus tijdens de menopauze. Citroen 
alsem wordt ook gebruikt om urineweg-
infecties te behandelen. Bij orale inname 
in hoge dosis kan deze plant giftig zijn. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9brifuge
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9brifuge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antispasmodique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vermifuge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vermifuge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Menstruations
https://fr.wikipedia.org/wiki/Menstruations
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infection_urinaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infection_urinaire


 
 

 
 

Prentbriefkaart N° 51 van de serie ‘Les 
plantes utiles’. De afgebeelde plant is de 
Asparagus Officinalis L. ofwel de wilde 
asperge en behoort tot de aspergefamilie. 
De plant bevat verspreide bladeren zo fijn 
als haar. De klokjesachtige bloemkelk is 
verdeeld is 6 insnijdingen, de bloemkroon 
bestaat uit 1 enkel stuk met 6 groenachtig 
gele verdelingen en er zijn 6 meeldraden. 
De vrucht is een rode bes en bevat 3 cellen. 
De wortels en weerhaken hebben een 
slijmerige, zachte smaak, zijn 
eetlustopwekkend en bevorderen de 
urineafscheiding. De jonge stengels zijn 
eetbaar en geven een expliciete geur aan 
de urine. Het wordt gebruikt als 
afrodisiacum en als medicijn tegen 
insectensteken, hartproblemen, duize-
ligheid en tandpijn. 

 
Prentbriefkaart N° 63 van de serie ‘Les 
plantes utiles’. De afgebeelde plant is de 
Arctium Lappa L. ofwel grote klit en 
behoort tot de composietenfamilie, ook 
samengesteld-bloemigen genoemd. Het is 
een tweejarige plant. De plant heeft een 
duimdikke zwartachtige wortel aan de 
buitenzijde en is witachtig aan de binnen-
zijde. De gegroefde takachtige stengel kan 
1 m tot 1.50 m hoog worden. De bladeren 
zijn onderaan katoenachtig en worden naar 
de wortel toe heel groot. De rode bloemen 
zijn vastgehecht op een gemeen-
schappelijke steel. De bolvormige kelk is 
groenachtig met veel dakpansgewijze 
kroonblaadjes die eindigen op een gebogen 
punt. De dopvruchten zijn stekelige nootjes 
die op de bodem vallen. De wortel wordt 
beschouwd als bevorderend voor de 
urineafscheiding en als bloedzuiverend 
medicijn en zou ook ontstekingswerend 
zijn bij eczeem.  Door de kalihoudende 
stoffen kan het ook gebruikt worden als 
zeepkruid om linnen te wassen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Medicijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kiespijn


 
 

 
 

Prentbriefkaart N° 81 van de serie ‘Les 
plantes utiles’ De afgebeelde plant is de 
Borrago officinalis L. ofwel bernagie of 
komkommerkruid genoemd en behoort tot 
de boraginaceae familie, de ruw-bladigen. 
Het is een kruidachtige plant. De bloemen 
zijn felblauw met een wit hart, met fijne 
kroonblaadjes en zwarte helm-knoppen. De 
dikke stengels zijn vertakt en hol. De 
onderste bladeren zijn eirond, de bovenste 
langwerpig en stengelomvattend. De 
hangende bloemen staan in schichten aan 
het eind van de stengel. De zaden bevatten 
olierijke mierenbroodjes die, versleept door 
mieren, de bestuiving creëren. De plant 
bevat een kleverig en smaakloos sap. Een 
aftreksel bevordert de urineafdrijving, 
werkt verzachtend en zweetbevorderend 
en kan gebruikt worden als toepassing 
bij reuma, verkoudheid en bronchitis. De 
zaadolie kan uitwendig gebruikt worden 
bij verschillende vormen van eczeem. 

 
Prentbriefkaart N° 119 van de serie ‘Les 
plantes utiles’. De afgebeelde plant is de 
Centaurium Gentiana L. ofwel duizend-
guldenkruid en behoort tot de 
gentiaanfamilie. De grondbladeren vormen 
bij veel soorten een rozet. De gaafrandige 
bladeren aan de holle stengel zijn steeds 
kruislings tegenoverstaand. De zacht tot 
stevig roze gekleurde bloemen zijn los 
trosvormig gegroepeerd. De voornaamste 
bloeiperiode loopt van juni tot september. 
De uit vijf kroonblaadjes samengestelde 
bloemen openen zich bij zonneschijn. Deze 
plant is een van de meest gewaar-deerde 
bitters. Men de bloeiende toppen van 
duizendguldenkruid fris laten trekken 
waardoor de drank in de zomer een 
prima dorstlesser is. De thee is een 
sterke antioxidant en helpt bij 
maagproblemen en leverziekten. Het 
bevordert de spijsvertering en helpt bij 
koorts. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bladrozet


 
 

 

Prentbriefkaart N° 138 van de serie ‘Les 
plantes utiles’.De afgebeelde plant is de 
Cichorium Intybus L. ofwel wilde cichorei 
of wegenwachter en behoort tot de 
composietenfamilie. De wilde cichorei heeft 
een lintbloem waarbij de bloemkroon is 
vergroeid tot een enkel bloemblad. De 
oorspronkelijke vijf bladen zijn nog te 
herkennen aan de tandjes aan het uiteinde. 
Het bloemblad vormt het lint waarnaar dit 
bloemtype is genoemd. Op de plek waar de 
bloemkroon is ingeplant bevindt zich vaak 
een rij haren of schubben. Deze wordt de 
pappus genoemd en is in feite de 
gereduceerde kelk. Het hoofdje is enkel in 
de ochtend geopend. De vruchten zijn 
nootjes en hebben een schubbig pappus. 
De plant bloeit in juni. De gemalen wortels 
werden in WO II gebruikt als 
koffiesurrogaat. Cichorei wordt in de 
plantgeneeskunde gebruikt bij maag- en 
leverklachten, verstoppingen en een 
gebrek aan eetlust. 

 
Prentbriefkaart N° 154 van de serie ‘Les 
plantes utiles’. De afgebeelde plant is de 
Papaver rhoeas L. ofwel grote klaproos 
en behoort tot de papaverfamilie. De grote 
of gewone klaproos is een eenjarige plant 
en bevat een wit melksap. De bloemen zijn 
groot en scharlakenrood met een zwarte 
vlek aan de voet van het kroonblad. De 
bloemblaadjes bevatten een stof die 
vergelijkbaar is met opium. Er zijn veel 
meeldraden, die een donkerpaarse helm-
knop hebben. Het blad is borstelig behaard 
en vierdelig met getande slippen. De vrucht 
is een omgekeerde eivormige doosvrucht 
met een deksel, waaronder uit de porierand 
de zaadjes worden verspreid. De klaproos 
symboliseert de gesneuvel-den uit de 
eerste wereldoorlog. De bloemen zijn 
onschadelijk. Als medicijn kan het 
gebruikt worden als hoest-middel en het 
heeft een verzachtende werking. 



 
 

 

 
Prentbriefkaart N° 176 van de serie ‘Les 
plantes utiles’. De afgebeelde plant is de 
Solanum dulcamara L. ofwel bitterzoet en 
behoort tot de nachtschadefamilie. De 
bladen zijn langwerpig en iets gelobd aan 
de basis. De grote paarsblauwe bloemen 
bestaan uit vijf aan de voet vergroeide 
kroonbladen. De bloemen zijn hangend en 
stervormig, met vijf kroonbladeren en gele 
meeldraden. De grote bessen zijn eerst 
groen, dan geel, later rood. Ze zijn in rijpe 
vorm zacht en eetbaar voor vogels, maar 
giftig voor mensen. De vogels spelen een 
belangrijke rol bij de verspreiding van 
zaden. De plant groeit zowel in natte 
moerasgebieden, als op droge 
braakliggende gronden, duinen, bos- en 
haag-randen. De bladeren zijn misselijk-
makend, zoet en bitter, ze bevorderen de 
eetlust en kunnen gebruikt worden als 
antidepressivum en bevorderen de 
transpiratie. De geur van bitterzoet trekt 
vossen aan. Jagers stoppen dit in het 
aas om de vossen te lokken. 

 
Prentbriefkaart N° 200 van de serie ‘Les 
plantes utiles’. De afgebeelde plant is de 
Rubus idaeus L. ofwel framboos en 
behoort tot de rozenfamilie. Het is een struik 
van 1 tot 1.50 meter hoog versierd met 
zwarte stekels. De bladeren verspringen, 
vormen 3 tot 5 vertakkingen, zijn groen aan 
de bovenzijde en witachtig aan de 
onderzijde. De struik draagt witte bloemen 
met 5 bloemblaadjes, heeft een vaste 
bloemkelk met 5 kelkbladeren, talrijke 
meeldraden en vruchten die aangehecht 
zijn aan de bloembodem (zoals een 
aardbei). De struik bevat vlezig fruit dat uit 
kleine sappige rode steenvruchtjes wordt 
samengesteld. De bladeren hebben 
dezelfde eigenschappen als de vruchten. 
Als geneeskundige toepassing kunnen 
de bloemen gebruikt worden als 
zweetmiddel. In water geplette 
frambozen of frambozen-siroop zorgen 
voor een verfrissende behandeling van 
een ontstoken keel of het 
verteringskanaal. 



 
 

 

 
Prentbriefkaart N° 229 van de serie ‘Les 
plantes utiles’. De afgebeelde plant is de 
Althea officinalis L. ofwel heemst en 
behoort tot de kaasjeskruidfamilie. De plant 
met lichtroze bloemen is fluweel-achtig 
behaard. De bloeistengels zijn naar boven 
niet vertakt. Heemst groeit in pollen. De 
bladeren zijn driehoekig, getand met drie tot 
vijf ondiepe lobben. De bloemen zijn 
tweeslachtig (mannelijke en vrouwelijke 
geslachtsorganen) en zijn langer dan de 
kelk. Ze hebben negen onderling 
vergroeide bijkelkblaadjes. De 
bijkelkslippen zijn lijnvormig. De helm-
knoppen zijn paarsachtig. Heemst produ-
ceert een splitvrucht, bloeit van juli tot 
september en komt voor in brak water, 
slootkanten en verruigde gebieden. Heel de 
plant heeft een verzachtende werking. 
Aftreksels, afkooksels en siroop van 
heemst helpen bij luchtweg-infecties en 
hoest. Het zetmeel in de wortel werd 
gebruikt bij het bereiden van 
snoepgoed. 

Prentbriefkaart N° 294 van de serie ‘Les 
plantes utiles’. De afgebeelde plant is de 
Malva sylvestris L. ofwel groot 
kaasjeskruid en behoort tot de 
kaasjeskruidfamilie. De plant heeft 3 tot 7 
lobbige handvormige bladeren. De grote, 
roze bloemen hebben veel meeldraden, die 
tot een zuilvormig uitsteeksel samen-
gegroeid zijn. De bloemen groeien met 2 of 
meer bijeen in de bladoksels. De 
bloeiperiode loopt van mei tot in september. 
De 5 roze kroonbladen zijn ingesneden en 
hebben donkere strepen. De vrucht is een 
splitvrucht. Men vindt de plant in warme 
bermen, langs wegranden, hagen en 
muren. Groot kaasjeskruid kan gebruikt 
worden als middel voor darm- en 
baarmoederklachten en tegen wespen- 
en schorpioenensteken. Het kruid kan 
de bevalling versnellen en met de 
bloemen kan thee worden gezet, die 
helpt tegen keelpijn. 



 
 

 

Prentbriefkaart N° 295 van de serie ‘Les 
plantes utiles. De afgebeelde plant is de 
Malva rotundifolia L. ofwel laag 
kaasjeskruid en behoort tot de 
kaasjeskruidfamilie. De bladeren zijn 
afwisselend aan de stengel bevestigd, 
hebben een brede driehoekige vorm met 
handvormige nerven en gezaagde randen. 
De bloem bestaat uit vijf bloemblaadjes en 
hebben een witte, bleekroze kleur met roze 
nerven. De bloemblaadjes en kelk zijn 
ongeveer even lang. Van de medicinale 
toepassingen van laag kaasjeskruid 
weten we dat de bladeren als 
verzachtend middel kunnen worden 
gebruikt om lichte pijn en ontsteking te 
behandelen van het spijsverterings- en 
urinewegstelsel. Het zaad kan gebruikt 
worden bij hoest, bronchitis, zweren en 
aambeien. Het kan ook uitwendig 
worden aangebracht om huidaan-
doeningen te behandelen. 

Prentbriefkaart N° 314 van de serie ‘Les 
plantes utiles’. De afgebeelde plant is de 
Verbascum thapsus L. ofwel 
koningskaars en behoort tot de 
helmkruidfamilie. De bovenste bladeren zijn 
aflopend tot het volgende blad. De onderste 
bladeren hebben een gevleugelde steel. De 
bladeren en de stengel zijn bedekt met een 
dichte wollige beharing. De bloemen zijn 
geel, er zijn vijf kroonbladeren die aan de 
voet zijn vergroeid, vijf kelkbladen en vijf 
meel-draden, waarvan er drie gele of witte 
haartjes hebben. De bloemen vormen een 
dichte aar. Koningskaars draagt een 
doosvrucht die kleine zaadjes bevat. De 
plant bloeit  op duin- en kalkgrond van juli 
tot de herfst. Een bloeiende plant kan een 
lengte van twee meter bereiken. De 
bloemen van de plant worden gebruikt 
om het ophoesten te bevorderen bij 
problemen met de ademhalingswegen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kroonblad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kelkblad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meeldraden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aar_(bloeiwijze)


 
 

 

Prentbriefkaart N° 334 van de serie ‘Les 
plantes utiles’.  
De afgebeelde plant is de Juglans regia L. 
ofwel walnoot of okkernoot en behoort tot 
de okkernootfamilie.  
De bladverliezende boom kan een hoogte 
tot 30 m bereiken en heeft lange oneven 
geveerd samengestelde bladeren met 5 tot 
9 deelblaadjes per samengesteld blad. De 
drie grootste deelblaadjes bevinden zich 
aan het uiteinde, diegenen aan de basis zijn 
kleiner. De mannelijke bloemen zijn 
hangende katjes van 5-10 cm. De 
vrouwelijke bloemen vormen zich in 
clusters van 2 tot 5. De vrucht is een bolster 
met een gladde, groene schilkleur met witte 
spikkels. De bolster bevat een bruine noot, 
licht geribbeld en eetbaar. Walnoten 
werken gunstig in op hart- en bloedvaten 
en brengen het cholesterol-gehalte op 
een beter peil. Insecten mijden 
walnotenbomen. Een walnoten-boom bij 
het raam houdt de muggen uit de 
slaapkamer. 

Prentbriefkaart N° 364 van de serie ‘Les 
plantes utiles’.  
De afgebeelde plant is de Viola tricolor L. 
ofwel driekleurig viooltje en behoort tot de 
viooltjesfamilie.  
De bloemen zijn tweeslachtig. De bovenste 
kroonbladen zijn diep paarsblauw, die aan 
de zijkanten lichter blauw. Aan de voet zijn 
ze geel. Het onderste kroonblad is geel met 
een witte rand. Ze bevatten doosvruchten. 
Na het rijpen springen de éénhokkige 
vruchten met drie kleppen open, waardoor 
de zaden worden weggeslingerd. De zaden 
zijn langlevend. Het driekleuring viooltje 
wordt gebruikt bij kinderziekten en bij 
kwalen van de luchtwegen. Het is 
pijnstillend en slijmoplossend. In 
Engeland werd het veel gebruikt bij 
hartkwalen, krampen in de borst en 
borstvliesontsteking. Ook bij huid-
aandoeningen zou het zijn effectiviteit 
bewezen hebben. 



 
 

 

Prentbriefkaart N° 385 van de serie ‘Les 
plantes utiles’.  
De afgebeelde plant is de Plantago major 
L. ofwel grote weegbree en behoort tot de 
weegbreefamilie.  
De bladeren van de grote weeg-bree 
vormen een bladrozet. De bladsteel is lang 
en geribbeld. De tweeslachtige bloemen 
zijn groenachtig geel. De stempel komt het 
eerst tevoorschijn. De helmknoppen zijn 
eerst lila en daarna geelachtig. De 
schutbladen zijn bruin en hebben een 
groene kiel en spits. De plant draagt een 
doosvrucht en elke vrucht bevat vier of 
meer donkerbruine zaadjes. Hij staat 
vooral langs wegen, weiden, gazons en 
braakliggende gronden. De grote 
weegbree wordt gebruikt om jeuk en 
brandnetelblaren te behandelen door 
met het blad over de te behande-len 
plek te wrijven. Het afkooksel van de 
plant vormt een prima gorgelmiddel. 

Prentbriefkaart N° 386 van de serie ‘Les 
plantes utiles’. 
De afgebeelde plant is de Plantago média 
L. ofwel ruige weegbree en behoort tot de 
weegbreefamilie.  
De bladeren zijn langwerpig en lopen smal 
af in een korte bladsteel. Het bladrozet ligt 
meestal dicht bij de grond. De bloemkroon 
is witachtig en de meeldraden dragen lila 
helmknoppen. De aren zijn langer dan de 
bladeren. De ruige weegbree draagt een 
doosvrucht die vier zaadjes bevat. Naast 
insectenbestuiving vindt er ook wind-
bestuiving plaats, zoals bij de gehele 
weegbreefamilie. De plant verkiest 
kalkhoudende grond en groeit op wei-
landen, dijken en bermen. De bloeiperiode 
loopt van mei tot augustus. Weegbreeblad 
kan lusteloosheid doen verdwijnen, 
kiespijn en keelpijn. Het werkt pijn-
stillend, verzacht pijn en jeuk bij 
insectenbeten en  kan gebruikt worden 
voor de bereiding van een hoestdrank. 



 
 

 
  

Prentbriefkaart N° 422 van de serie ‘Les 
plantes utiles’.  
De afgebeelde plant is de Rubus 
fructicosus L. ofwel gewone braam of 
bosbraam en behoort tot de rozenfamilie.  
De bladeren blijven tot laat in de herfst of 
het begin van de winter aan de plant. De 
onderzijde van de bladeren en de stengel 
zijn  bedekt met stekels. De bloemen zijn wit 
of roze en groeien in juli en augustus aan 
de plant. De vruchten zijn donkerblauw of 
blauw-rood en verschijnen in augustus en 
september. De vrucht bestaat uit een 
verzameling steen-vruchtjes. De bosbraam 
komt vooral voor in de stikstofrijke grond 
van berken- en beukenbossen, langs bos-
zomen en wegranden. Van de bosbraam 
worden vooral de vruchten gebruikt. 
Deze worden verwerkt in jam, likeur, 
saus, wijn en als garnering op taarten en 
ijs. Van de langzaam gedroogde en 
gefermenteerde bladeren kan een thee 
gezet worden tegen buikloop. 

Prentbriefkaart N° 488 van de serie ‘Les 
plantes utiles’.  
De afgebeelde plant is de Tilia europea L. 
ofwel Hollandse linde, behoort tot de 
kaasjes-kruidfamilie  
Het is een hybride, verkregen door een 
winterlinde te kruisen met een zomerlinde. 
De boom kan tot 40 meter hoog worden. De 
bladeren zijn hartvormig en de bladranden 
zijn scherp gezaagd. Het blad kleurt 
bovenaan dofgroen en onderaan 
bleekgroen. Er zijn lichte haar-bosjes in de 
oksels van de nerven. In de herfst worden 
de bladeren geel. De bloemen zijn 
geelachtig wit. De bloeitijd is juni en juli. De 
vruchten zijn eivormig, donzig en geribd 
kleverig. Lindebloesemthee wordt 
gebruikt bij verkoudheden en ziekten 
waarbij transpireren belangrijk is. Het 
werkt urinedrijvend en krampstillend, 
ontspannend, kalmerend en reinigend, 
verlaagt een te hoge bloeddruk, 
vermindert verharding van slagaders en 
brengt verlichting bij hoofdpijn. 



REEKS MEDICINALE PLANTENKAARTEN UITGEGEVEN DOOR FUMOUZE 

Op de volgende reeks prentbriefkaarten over medicinale planten staat op de achterzijde 
steeds een reclamevermelding gedrukt van de farmaceutische instelling die deze reeks 
uitgegeven heeft : 

Boven de vermelding van de farmaceutische instelling wordt melding gemaakt van een 
bepaalde ziekte of aandoening met hiervoor het gepaste medicijn of de te gebruiken 
behandeling die de bewuste farmacie hiervoor kan aanbieden : 

Op de voorzijde van de 31 prentbriefkaarten, die elk een plaatnummer hebben, worden 
telkens verschillende medicinale planten getoond. Op de prentbriefkaarten met 
plaatnummers 17 tot en met 32 staan de naam of de initialen vermeld van de illustrator H. 
Frantz : 

Op deze 31 prentbriefkaarten werden achteraan in totaal 10 verschillende aandoeningen 
vermeld met telkens de bijhorende farmaceutische ‘Fumouze’ oplossing. De getoonde 
planten aan de voorzijde werden groepsgewijs per ziektebeeld  bewust medicinaal 
gekozen. Op elke prentbriefkaart staat een plaatnummer gedrukt ter herkenning. 

Platen 1, 5, 13, 17, 21, 25 en 29 - Tandwisseling bij kinderen. De siroop Delabarre. 
Gebruikt als zachte spoeling van het tandvlees, kalmeert het schreien van het kind, 
vergemakkelijkt het verwijderen van de tanden en voorkomt of geneest de ongemakken 
van de eerste tandwisseling. 

Platen 2 en 26 – Verkoudheden, prikkelingen, slapeloosheid. Siroop en drop Berthé met 
codeïne. 1 tot 4 soeplepels siroop per dag, onverdund of vermengd met hete drank (melk, 
kruidenaftreksel, enz.). 

Platen 3 en 19 – Hoofdverkoudheid, hooikoorts. Fumouze oplossing met jodium-
verbinding van magnesium. 1 koffielepeltje in een half glas water voor elke maaltijd. Snelle 
werking. 

Platen 4, 12, 20 en 28 – Hygiëne (intieme verzorging). Poeder Chaumel. Antiseptisch, 
verzachtend en verlichtend. Een zakje poeder oplossen in 1 of 2 liter warm water 
(aangename geur). 

Platen 6, 14, 22, 30 – Infecties van de baarmoeder, eileiderontsteking. Eitje Chaumel met 
visolie. De meest sterke ontlasting van de genitale organen. 

Platen 7, 15, 23 en 31 – Verstopping. Zetpillen Chaumel met gestolde glycerine. Effect 
bereikt na 15 minuten (zetpillen voor volwassenen en kinderen). 

Platen 8 en 24 – Astma. Papier en sigaren Barral. Het papier verbranden op 1 meter 
afstand van de zieke. De sigaren roken zoals tabacsigaretten. 

Platen 10 en 18 – Zenuwpijnen. De zalf Lartigol, gebruikt als inwrijving op de pijnlijke 
delen, verzacht snel de zenuwpijnen. Doorzichtig met een aangename geur, maakt het 
geen vlekken op de kleding. 

Platen 16 en 32 – Bolletje Fumouze jodiumverbinding van kalium, dosis van 0.25 gr. en 
0.10 gr. Dank zij de kleverige harsachtige omhulling verzekeren ze een verdraagzaamheid 
voor de maag en het gestel. 

Platen 27 en 9 – Aderverkalking. Vivassol (jodiumverbinding met kalium en sodacitraat). 
Vertraagt de veroudering, houdt de waarden van de fijne bloedvaten in de hand en 
vermindert de kleverigheid van het bloed. Te nemen vanaf de leeftijd van 35 jaar 
(1 soeplepel alle 2 dagen).  

 

 

    



 
 

 
 

 
 
 
 

Borago officinalis 
Bernagie of Komkommerkruid 
behoort tot de familie van de 

ruwbladigen 
 
 
 

(gekleurde takjes en onderste deel) 

 
a) doorsnede van de bloem 

b) meeldraad 

c) vruchtblaadjes omgeven door 

een geplooide ring aan de basis 

 
 
 

Symphytum officinale 
Gewone smeerwortel 

Behoort tot de familie van de 
ruwbladigen 

 
 
 

(gekleurde takjes en onderste deel) 
 

a) afzonderlijke bloem 

a’) doorsnede van de bloem 

b) vrucht bestaande uit 

4 vruchtblaadjes 

 


