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Meer 
mans met 
knolraap

Wees matig met eten en drank. Eet knolraap 
voor betere zaadvorming. Tabak helpt tegen veel 
kwalen. Enkele gezondheidsadviezen uit de ruim 
100 historische kruidenboeken van de 
Maastrichtse Universiteitsbibliotheek, het Centre 
Céramique en het natuurhistorisch museum. 
Enkele juwelen uit deze rijke collecties zijn vanaf 
14 maart te zien op drie exposities in Maastricht.

MAASTRICHT

‘H
MAASTRICHT
DOOR RAY SIMOEN

‘H‘H oofdpijn en
last van slape-
loosheid?
Snuif dan de
geur van een

venkel op. En als je venkel op de
huid smeert, dan ben je zo verlost
van ontstekingen. Bovendien
helpt  venkelsmeersel tegen ele-
fantiasis oftewel olifantenziekte,
die gezwollen armen en benen
veroorzaakt. En produceert een
man weinig zaad? Geef hem
knolrapen te eten. Dat bevordert
de zaadvorming. Maar voorzich-
tig! Het eten van knolrapen kan
ook de aderen verstoppen. Dat
kun je dan weer voorkomen door
knolrapen twee keer te koken en
ze dan met vet vlees op te eten.

SchatgravenSchatgraven
Een greep uit de duizenden ge-
zondheidsadviezen die te vinden
zijn in de ruim honderd, vaak 
prachtig en rijk geïllustreerde 
historische kruidenboeken uit
de collecties van het natuurhis-
torisch museum (NM), de Biblio-
theek universiteit Maastricht( 
UM) en het Centre Céramique 
(CC) in Maastricht. Een deel er-
van wordt vanaf 14 maart tot en
met 18 juni geëxposeerd op drie
mini-exposities in NM, UM en 
CC.
Drie studenten van de faculteit 
Cultuurwetenschappen, Jack 
Fildew (23) uit Engeland, Nabi-
lah Noordin ( 26) uit Maleisië en
Tijs Adams (22) uit België heb-
ben samen met conservator Ma-
rianne Lubrecht en historicus
Emile Ramakers geïnventari-
seerd hoeveel en welke kruiden-
boeken er zijn in de collecties van
NM, UM en CC. Verrukt zijn ze 
over hun ontdekkingen. „Het 
was schatgraven voor ons.
Prachtig om al die kleurenillus-
traties in het echt te kunnen zien.
Ik was vooral onder de indruk
van de ingenieuze destilleer ap-

paraten van de 16e-eeuwse Duitse 
arts en botanicus Adam Lonitzer -
Lonicerus - ”, geeft Noordin aan. 
„Mijn favoriet is Pierre Pomet, de
hofarts van Lodewijk XIV. In zijn 
werk kom je prachtige tekeningen 
van eenhoorns en walvissen tegen”,
vertelt Fildew opgetogen.
Op tafel in het souterrain van het CC
ligt een veelvoud aan topstukken uit
de rijke historie van de kruidenboe-
ken. Veelal kopieën en herdrukken 
van originele werken. Maar stuk
voor stuk juweeltjes qua belette-
ring, illustraties, tekeningen en toe-
lichtingen. De geschiedenis van
twee millennia planten- en kruiden-
leer, geneeskunde en natuurhisto-
rie ligt hier bijeen.Alle knappe kop-

pen uit de geschiedenis van de krui-
denleer, natuurhistorie en 
geneeskunst zijn vertegenwoor-
digd, zoals de groten uit de oudheid:
de Romein Plinius en de Griekse bo-
tanicus Dioscorides, tevens leger-
arts van keizer Nero. En  ligt er de 
Tacuinus Sanitatis uit de late mid-
deleeuwen, dat teruggreep op de 
kennis van de Arabier Ibn Butlan. 
Van hem kwamen de modern aan-
doende tips: ‘Wees matig met drank
en eten.’ ‘Zorg voor frisse lucht en
wissel inspanning en ontspanning
af’. Uiteraard ontbreekt ook de Vla-
ming Rembrecht Dodoens (1517-
1585) niet. Zijn Cruydtboeck uit
1554 met 715 illustraties was eeu-
wenlang na de Bijbel het meest gele-
zen en herdrukte werk. „Hij was de
eerste die de kennis van voorgan-
gers en zijn eigen onderzoekingen 
systematisch ging ordenen. Zijn 
werk werd in opdracht van koningin
Elisabeth I in het Engels vertaald. 
Met name zijn kennis van genees-
krachtige kruiden was indrukwek-
kend”, aldus Fildew. „Nog in 1823
werd Dodoens in het Japans ver-
taald”, weet Noordin. De beroemde
geleerde Linnaeus zou met zijn 
taxonomieën Dodoens werk verder
uitwerken, verbeteren en verfijnen.

LevensgevaarlijkLevensgevaarlijk
Naast Dodoens ligt het kruiden-
boek van Leonhart Fuchs ( 1501-
1566). „Fuchs had  personeel in
dienst om planten uit te tekenen,
houtsneden  te maken en de druk-
proeven van zijn boeken te controle-

ren. Hij zag er scherp op toe dat goe-
de afbeeldingen van de kruiden en 
planten werden gemaakt en dat ze
van goede uitleg werden voorzien. 
Foute tekeningen en teksten waren
levensgevaarlijk, zo wist hij”, legt 
Lubrecht uit. 
De zestiende en zeventiende eeuw
gaven een grote toename van het
aantal kruidenboeken, die niet al-
leen de kruiden beschreven, maar 
ook hoe ze te gebruiken, te zien. 
„Dat komt door de uitvinding van de
boekdrukkunst maar vooral ook
door de toegenomen vraag naar
kennis in het algemeen.  De studie 
van planten en geneeskrachtige 
kruiden werd intensiever en uitge-
breider. De rijke burgerij had geld 
en wilde status en kennis vergroten
door de aanschaf van boeken”,  geeft
Ramakers aan.  Fuchs trouwde zelfs
met de dochter van  een  vooraan-
staande drukker uit Frankfurt. Veel
kruidenboeken werden steeds weer
herdrukt.  Ze werden niet alleen
voor de rijke burgerij gemaakt maar
ook voor  de beroepsgroep van art-
sen en apothekers. 

AlruinAlruin
Dodoens werd zo vaak geraad-
pleegd en herdrukt  omdat hij  uit-
legt hoe een plant eruitziet, waar hij
groeit, wat zijn bloeiperiode is en 
wat zijn geneeskundige werking is. 
Duur  waren de kruidenboeken wel.
„Illustraties werden  met de hand
ingekleurd”, geeft Lubrecht aan. 
De boeken waren ook populair om-
dat ze „heel amusant om te bekijken

en te lezen” zijn. Noordin toont een 
tekening van een hond bij een al-
ruinplant zien. „Als een alruin uitge-
trokken werd, gaf die zo’n krijsende
geluid dat degene die hem  uittrok
stierf,  zo wilde het  volksgeloof. 
Daarom bond men soms een hond
met een touw om de  nek  vast aan
een alruin.  Een paar meter verder
op werd een bord met eten neerge-
zet. De hond liep op het bord af en 
trok zo de alruin uit. Alruin geoogst,
hond dood.”

Tabak
Door de ontdekking van Amerika 
door Columbus in 1492 kwam Euro-
pa in contact met totaal onbekende
gewassen, planten, kruiden en die-
ren uit de Nieuwe Wereld. „Toma-
ten, pompoenen, paprika’s, chocola-
de, kalkoenen, maïs  en aardappe-
len. Daarmee maakte Europa 
allemaal pas kennis na 1492”, zegt 
Ramakers.  Dat moest allemaal be-
studeerd en  beschreven worden.
Vooral naar de geneeskrachtige 
werking van planten en gewassen
ging grote interesse uit. 
De kennis van de inheemse bevol-
king van de Nieuwe Wereld werd 
vergaard, gekopieerd en aangevuld
met eigen onderzoekingen en erva-
ringen.
„Tabak werd aanvankelijk gezien 
als een middel tegen ontzettend
veel kwalen. En suiker werd als ide-
ale smaakmaker gezien. Het was de
zoetmaker, die alles wat niet lekker 
werd gevonden eetbaar maakte”,
vertelt Noordin met een glimlach.

Tabak

Aanvankelijk werd 
tabak gezien als middel 
tegen talloze kwalen.

Nabilah Noordin, onderzoekster 
historische kruidenboeken
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Man en vrouw 
plukken water-
meloenen en 
komkommers.
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