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MAASTRICHT Ook mantel van de Onze Lieve Vrouwe ̀Sterre der Zee' getoond
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Ziek? Dan ga je naaz de huis-
arts en vervolgens naar de apo-
theek. Vroeger deed men een
beroep op kruiden. Verzamelde
lauidenwijsheid is eeuwenlang
vastgelegd in kruidenboeken.

Door Jack Fildew

Voor de eerste keer worden nu de
mooiste en interessantste histori-
sche kruidenboeken uit de collec-
ties van het Cen~e Céramique, het
Natuurhistorisch Museum en de
Universiteitsbibliotheek getoond.
Dat is mogelijk gemaakt door het
werk van drie studenten van de
Universiteit Maastricht: Jack Fil-
dew, Tijs Adams en Nabilah Noor-
din. Nadat zij de collecties lmii-
denboeken van Cen~e Céramique,
Natuurhistorisch Museum en de
Universiteitsbieb hadden geïnven-
tariseerd, werd unaniem dat deze
kostbare boeken bewonderd moe-
ten kunnen worden voordat ze
weer in depot zouden worden op-
geborgen. Resultaat: drie mini-ex-
posities `Kruidenrijk', met ieder
een andere ínvalshoelc.

Universitair hoofddocent Pieter
Caljé over het belang van het tonen
van de boeken: "sommige boeken
uit de collecties zijn 500 jaar oud.
De studenten loonden via de in-
houd van de boekenlcernthema's
als de Verlichting, de niet-Europese
culturen en tegenwoordig de we-
tenschap in de vroeg-moderne tijd
bestuderen. Doordat die boeken nu
tentoon worden gesteld, krijgen ze
ook waarde voor de samenleving.
De samenwerking tussen de drie
instituten is heel belangrijk."
In de tentoonstelling in Centre
Céramique wordt een tijdlijn van
de geschiedenis van laaiden ge-
presenteerd aan de hand van een
aantal van de meest invloedrijke
boeken, waaronder het oudste
boek uit alle drie de Maastrichtse
collecties: de Hortus Sanítatis uit
1497. Niet alleen komen bezoekers
meer te weten over de belangrijkste
schrijvers van kruidenboeken, ook
de verhalen die kruiden omgeven
worden toegelicht.
Altijd al willen weten hoe het zit
met de schreeuwende alruin-wor-
tel uit Harry Potter? In Centre Céra-

mique wordt dat uit de doeleen
gedaan. Kruiden wordén ook in de
kerk gebruikt, bijvoorbeeld op de
feestdag van Sint Marie. Bijzonder
is dat een van de mantels van het
genadebeeld van de Onze Lieve
Vrouwe ̀Sterre der Zee' te zien is.
Natuurhistorisch Museum doet de
geneeskrachtige effecten uit de doe-
ken van een kruiden die in de la~ui-
denboeken aanbevolen worden, en
behandelt de geneeskrachrige krui-
den die nu (weer) in de Hoge Fron-
ten in Maastricht kunnen groeien.
De tentoonstelling in de Universi-
teitsbibliotheek is gericht op krui-
denboeken en de internationale
uitwisseling van kennis.

`Kruidenrijk' laat de mooiste his-
torische l~uidenboeken van Maas-
trichtse collecties zien in drie mi-
ni-exposities, van 14 maart tot 18
juni. Centre Céramique (tweede
verdieping), Avenue Céramique 50
(toegang gratis) Natuurhistorisch
Museum Maastricht, De Bosquet-
plein 7 Universiteitsbibliotheek
(Centr-um), Grote Looiersstr~aat 17
(toegang gratis).
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Student Jack Fildew tijdens de inrichting mini-expo Kruidenrijk. (Foto Marianne Lubrecht)
Inzetje: één van de geëxposeerde kruidenboeken (Inge Davis)


