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worden kruiden in kleine hoeveelheden gebruikt. In een gerecht als tabouleh 

overheerst peterselie. In veel gevallen zijn kruiden simpelweg onkruid op de juiste 

plaats en op het juiste moment. 

Dit boek staat in een lange traditie van publicaties waarin de schoonheid en 

toepassingen van kruidachtige planten in tekst en illustraties worden toegelicht. Het 

kruidboek, ofwel herbarius, behoorde tot de vroegste literatuur in het Oude Egypte, 

China, India en Europa. Kruidboeken bevatten de nieuwste medische kennis van 

hun tijd, verzameld door plantkundigen, apothekers en artsen. Nadat het in 1470 

mogelijk werd met losse letters te drukken maakten kruidboeken in de volgende twee 

eeuwen veel opgang. Het eerste gedrukte kruidboek met houtsneden als illustraties 

was Das Buch der Natur van Konrad von Megenberg; het verscheen in 1475. 

Voor mij waren vooral de beroemde Engelse kruidkundigen John Gerard 

(1542-1612) en Nicholas Culpeper (1616-1654) een bron van inspiratie. Uiteraard 

werkten zij op het hoogtepunt van de verlichting weer met klassieke kruidboeken 

uit de oudheid – De Materia Medica van Dioscorides en Naturalis Historia van Plinius; 

ze hielden er ook hun eigen kruidentuinen op na en behandelden patiënten voor 

elke denkbare kwaal.

Van begin af  aan wilden we de kruiden in dit boek zo afbeelden dat ze een 

reeks elementen zouden gaan vormen waarmee schitterende patronen ontstaan. 

De manier waarop we de kruiden hebben vormgegeven roept herinneringen op 

aan historische kruidenillustraties, maar we wilden daarop voortbouwen in een 

hedendaagse stijl, geïnspireerd door het modernisme, eenvoudige geometrische 

vormen en levendige kleuren. De patronen die zo zijn ontstaan – zie bijvoorbeeld 

bieslook (p. 23), pandan (p. 148) en kleine pimpernel (p. 179) – vind ik schitterend 

en hopelijk geldt dat voor jou ook.

Nu er in de supermarkt en bij kwekers steeds meer exotische kruiden ver-

krijg baar zijn en onze smaak steeds kosmopolitischer wordt, kunnen we profi-

teren van meer inzicht in de manieren waarop kruiden ons voedsel smaak kunnen 

geven, onze kwalen kunnen genezen, ons huis lekker kunnen doen ruiken en 

onze energiebalans kunnen herstellen. Het is duidelijk dat kruiden nog altijd een 

essentiële rol spelen in de culinaire, medische en spirituele kanten van ons leven. 

Opzet van dit boek is, om met waardering van hun schoonheid, een juist gebruik 

van kruiden te stimuleren.

c a z  h i l d e b ra n d

Dit is een kruidenboek. Er zijn zoete kruiden – basilicum, engelwortel, 
pandan  – en zure kruiden – zuring, bergamot en sassafras. Er zijn kruiden 
met een muntachtige of  uiachtige smaak en bittere kruiden. Er zijn grote 
kruiden die bescheiden fluisteren en kleine kruiden die het uitschreeuwen.  
Er zijn kruiden om te eten en kruiden waarbij je dat beter kunt laten;  
sommige kruiden zijn geneeskrachtig, maar enkele kunnen dodelijk zijn.  
Niet allemaal zijn ze groen, al zijn er heel wat groene kruiden.

We  m i s s e n  e c h t  iets als we ons niet realiseren hoe veelzijdig kruiden zijn, 

met hun uiteenlopende medicinale, culinaire, spirituele, culturele en magische 

eigenschappen en geschiedenis. Allemaal zijn ze fascinerend en allemaal hebben 

ze hun eigen verhaal; daar wilde ik graag naar luisteren en elk kruid voor zichzelf  

laten spreken. Waar bloemen schoonheid brengen in de tuin, brengen kruiden 

daarnaast ook nut, regels en wijsheid.

In A Herbal of  All Sorts (1959) herinnert dichter en natuurkenner Geoffrey 

Grigson ons eraan dat kruiden ooit hoorden bij het ‘plantaardig tijdperk’ – ‘toen 

planten (niet alleen als voedsel) heel belangrijk waren in het dagelijks leven en er 

werd aangenomen dat ze een ziel of  geest hadden, zodat veel planten met respect 

behandeld en voorzichtig geplukt moesten worden ‘bij het zilverigste licht van de 

volle maan’. Sommige kruidkundigen benaderden de plant zelfs achterstevoren, 

om haar te verrassen. Hoe naakter (of  in elk geval bloter van voet) de plukker 

was, hoe beter. Net als Grigson ben ik eerder geneigd ‘de plant te vatten’ met 

mijn kleren aan. Het was een geweldige ervaring om alle kruiden uit dit boek, alle 

honderd, vast te houden, te strelen, te voelen, eraan te ruiken, ze te proeven en 

anderszins te onderzoeken. 

Wat verstaan we onder kruiden? De definitie varieert uiteraard, maar de 

simpelste omschrijving is iets als dit: kruiden zijn planten die als smaak-, voedings-, 

genees- of  geurmiddel bruikbaar zijn voor de mens. Wellicht is het nuttig ze te 

onderscheiden van specerijen: bij kruiden denken we aan het verse, bladachtige 

deel van een plant, terwijl het bij specerijen om de gedroogde zaden, bessen of  

wortels gaat. Maar dat is geenszins een vaste regel. Meestal, maar niet altijd, 

Inleiding
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H E R B A R I U M1 0

D i t  k r u i d ,  d a t  verwant  is aan duizendblad (zie p. 12), werd 

in 1798 ontdekt in Zwitserland en wordt tegenwoordig in veel 

noordelijke zones met gematigde temperaturen gekweekt. Met 

haar lange, sterke stengels is de plant, die een heldergroen blad 

heeft, geschikt voor win de rige plaatsen. Elk van die stengels draagt 

vele margrietachtige bloemen, die lang houden en tot in de herfst 

doorbloeien.

Opmerkelijk genoeg wordt deze sierlijke schoonheid in ver-

band gebracht met de sterke Achilles, de Griekse held uit de Tro -

jaanse oorlog. Het geslacht zou naar hem vernoemd zijn omdat hij 

de geneeskrachtige eigenschappen ervan heeft ontdekt, al worden 

die tegenwoordig als achterhaald beschouwd. Toch zou een kop thee 

van tuinbertram goed zijn bij een verkoudheid.

De rucheachtige, harige, aromatische blaadjes van de jonge 

plant kunnen als smaakmaker worden gebruikt in soepen, stoof-

schotels, aardappelsalade, rijst-, pasta- en kipgerechten, maar wel 

met mate, omdat ze anders snel overheersen. Pluk de stengels in de 

zomer en hang ze in bossen ondersteboven te drogen alvorens ze te 

gebruiken in droogbloemarrangementen. 

k w e k e n
Neem stekken aan het eind 
van de zomer en plant die, 
als ze geworteld zijn, op  
30 cm afstand van elkaar uit 
in de tuin. De plant groeit 
ook goed in grote potten.

e t e n  m e t
Kip, vis, venkel, bloemkool, 
asperges, aardappels, bonen, 
rijst, pasta, pruimen, perziken.

p r o e v e n
Maak een aftreksel door een 
handvol blaadjes vijf minuten 
te laten trekken in kokend 
water, met suiker naar 
smaak. Voeg een paar jonge 
blaadjes toen aan een groene 
salade of aardappelsalade, of 
probeer ze eens bij sorbets 
en ijs. 

g e n e z e n
Een aftreksel van tuinbertram 
kan verkoudheidsklachten 
verlichten.

De namen waaronder deze plant in verschillende talen bekendstaat  
 – Muskatgarbe, English mace en muskaatkruid – wijzen er al op dat  
de bloemen subtiel naar muskaat geuren en ook de blaadjes hebben een 
muskaatachtig aroma. Maar verder heeft het kruid niets te maken met de 
specerijen foelie en muskaatnoot en verdient het op zichzelf  meer populariteit.  

Achillea ageratum

Tuinbertram
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H E R B A R I U M1 2

D u i z e n d b l a d ,  e e n  p l a n t  die in heel Europa, Azië en Noord-

Amerika veel voorkomt in bermen en weiden, wordt al lang als kruid 

gebruikt. De Latijnse naam is deels ontleend aan Achilles, die veel 

van zijn strijders, en bovenal zichzelf, genezen schijnt te hebben met 

bloedstelpende duizendbladblaadjes (al lukte dat zoals bekend helaas 

niet bij zijn hiel). Met haar lange stengels is de plant, die behoort tot 

de zonnebloemfamilie, te herkennen aan haar sterk geveerde blad: 

millefolium betekent ‘duizend blaadjes’.  

De kantachtige witte en gele bloemen (met een licht drop-

achtige geur en smaak die aan kardemom doen denken) wiegen 

zacht in de wind. Duizendblad wordt ook wel timmermanskruid 

genoemd, omdat het de wondgenezing zou bevorderen. In het 

Engels wordt het ook wel nosebleed genoemd, omdat het in de negen-

tiende eeuw zowel werd gebruikt om neusbloedingen op te wekken 

als om ze te behandelen. De plant zou zelfs liefdestrouw kunnen 

testen. Daarvoor werd het kruid in de neus van de geliefde gestopt 

en enkele malen rondgedraaid: als de geliefde trouw was, zou de 

neus van de onderzoekende partij gaan bloeden.  

Duizendblad heeft een zoete smaak met een bittere natoets 

die overweldigend kan zijn. Door het kruid mee te koken lijkt die 

bittere smaak geaccentueerd te worden. De zoete smaak van het 

rauwe kruid past goed bij fruit en romige toetjes. De bloemen 

zijn een belangrijk bestanddeel van het Engelse heather beer, zelf  

gebrouwen bier van wilde ingrediënten, zoals hop, honing, zeewier 

en heidetakjes.

k w e k e n
Duizendblad houdt van volle 
zon. Zaai het binnen, acht 
weken voordat de laatste 
nachtvorst wordt verwacht. 
Eenmaal uitgeplant vraagt de 
plant weinig verzorging. Kweek 
duizendblad in de volle grond 
of in potten. 

e t e n  m e t
Vis, zeevruchten, kip, perziken, 
pruimen, sla, bieten.

p r o e v e n
Voeg fijngehakte jonge duizend
bladblaadjes toe aan groene  
salades, samen met wat mildere 
kruiden om de bittere smaak te 
compenseren.

g e n e z e n
Sommige mensen vinden ver
lichting bij allergische klachten 
dankzij een aftreksel van munt 
en duizendblad. Een uitwendig 
toegediende tinctuur of een 
kompres kunnen helpen bij 
bloeduitstortingen, huiduitslag 
of schaafwonden. Duizend
blad kan worden toegepast 
bij spijsverteringsstoornissen, 
gebrek aan eetlust en bij koorts. 
Gebruik het in kussens, slaap
tincturen en ontspanningsolie. 
Niet te gebruiken door zwangere 
vrouwen en kinderen.

Zo’n 60.000 jaar geleden werd in het huidige Irak een man in 
een graf  gelegd met duizendblad en andere bloemen die allemaal 
een geneeskrachtige werking werden toegedicht, wat erop wijst dat 
hij een Shanidar-medicijnman was.

Achillea millefolium

Duizendblad
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H E R B A R I U M 1 5

M o n n i k s k a p ,  dat  h i e r  is opgenomen ter illustratie van de 

duistere krachten van kruiden, is zeer giftig. Zoals bij veel planten 

is de naam veelzeggend: ‘monnikskap’, omdat de lange stengels 

bloemen dragen met kelkbladen in de vorm van een cilindrische 

helm die wel wat lijkt op de kap van een monnik; en ‘wolfsdood’, 

omdat de gifstoffen die in het verleden uit de plant werden gewon nen  

gebruikt werden om wolven te doden. De plant is lang in verband 

gebracht met grote honden en volgens de klassieke schrijver 

Ovidius bevindt ze zich in de kwijlende muil van de driekoppige 

Cerberus, de hond die de poorten van de hel bewaakt. De Latijnse 

naam aconitum is afgeleid van het Griekse akoniton en akon, dat pijl 

betekent. Het sap van de monnikskap werd gebruikt om pijlpunten 

in te dopen. Napellus, ofwel raapje, verwijst naar de vorm van de 

wortelknollen. 

In Modern Herbal (1931) beschrijft Mrs Grieve uitvoerig de 

vreselijke pijnen bij monnikskapvergiftiging: ‘tinteling en verlamming 

van tong en mond en het gevoel dat er mieren over het lichaam 

kruipen, misselijkheid en braken met pijn in de bovenbuik, moei-

zame ademhaling, onregelmatige en zwakke hartslag, koude en 

klamme huid, bleke gelaatstrekken, duizeligheid, wankelingen, maar 

de geest blijft helder.’ Geen plant dus om geintjes mee uit te halen, 

maar eerder een kruid om te vermijden. Het kan worden gebruikt 

om zenuwpijn te verlichten, en tegen pijnklachten bij artritis, jicht, 

mazelen en chronische huidproblemen, maar toediening moet beslist 

worden overgelaten aan professionele kruidengenezers. 

k w e k e n
Deze prachtige, maar gif
tige plant vraagt om een 
standplaats die niet makkelijk 
bereikbaar is. Plant haar 
achter in de border of onder 
bomen en vermijd haar 
helemaal als er kinderen of 
huisdieren in je tuin komen. 

Deze uitermate giftige, overblijvende plant, wordt ook wel 
wolfsdood genoemd en is inheems in bergachtige gebieden op 
het noordelijk halfrond.

Aconitum napellus

Monnikskap
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H E R B A R I U M1 6

D e  b l a d e r e n  e n  de lange, paarse kaarsachtige bloemen van de 

waarschijnlijk bekendste agastache, de dropplant, ruiken en smaken 

naar venkel en anijs, al laten de stengels en grove bladeren zien dat 

het kruid in feite familie is van de munt. Merkwaardig genoeg is 

de dropplant, die inheems is in Noord-Amerika, geen familie van 

anijs of  venkel, waar de geur aan herinnert. De recht opgaande, 

kortlevende vaste plant kan meer dan een meter hoog worden en 

heeft paarse, blauwe en roze bloemetjes die doen denken aan een 

flessenborstel en bijen aantrekken. 

Er zijn nog een heleboel andere agastaches, elk met hun 

eigen geur en smaak, waaronder de aromatische en bijzonder fraaie 

Mexicaanse hysop (A. mexicana) en de A. rugosa of  Koreaanse munt, 

een bladverliezende vaste plant die inheems is in Oost-Azië, met 

grote, ruwe, getande bladeren die naar drop en munt geuren. Qua 

kleur en temperament passen agastaches goed bij Japanse anemonen 

en witte sierplanten als campanula’s, of  bij bieslook, oregano en tijm.

k w e k e n
De dropplant is makkelijk uit 
zaad op te kweken: zaai het 
binnen of buiten in het voor of 
najaar. De plant houdt zowel 
van zon als halfschaduw en 
doet het goed in doorlatende 
tuingrond.

e t e n  m e t
Kip, varkensvlees, lamsvlees, 
vis, sperziebonen, wortel en 
knolgroenten, tomaten, 
courgettes, aardbeien, bramen, 
abrikozen, perziken, pruimen.

p r o e v e n
Voeg fijngehakte bloemen 
toe aan zandtaartdeeg. Geef 
suiker een smaakje door 
enkele bloemen in een pot 
basterdsuiker te laten trekken. 
Voeg toe aan marinades voor 
vis, kip en varkensvlees. Giet 
kokend water op de bloemen 
voor een aftreksel dat goed 
schijnt te helpen bij een kater.

g e n e z e n
Een aftreksel van de antibac
teriële bladeren kan verlichting 
bieden bij hoest en verkoud
heidsklachten. De bladeren 
kunnen als kompres worden 
toegepast bij angina, brand
wonden, koorts en hoofdpijn. 
In een voetbad kunnen ze hel
pen tegen zwemmerseczeem.

Met hun puntige bloemen en kruidige bladeren zijn de tot 
dusver ondergewaardeerde agastaches bezig aan een comeback.

Agastache foeniculum

Dropplant

NL_Herbarium_interior_df.indd   16-17 04-04-16   16:33



H E R B A R I U M 1 9

D e  m a n t e l  d i e  de plant haar naam geeft, is niet zomaar een 

mantel; het is die van de maagd Maria. Binnen het christendom 

bestond grote waardering voor de plant, die ‘de beste vriend van 

de vrouw’ werd genoemd. Net als bij veel andere kruiden die 

speciaal voor vrouwen bedoeld lijken – en zoals de astrologische 

kruidkundige Culpeper het uitdrukte ‘in het teken van Venus’ staan 

– wordt het feit dat de plant zou helpen bij menstruatieklachten, 

zwangerschap en borstaandoeningen, in verband gebracht met de 

moeder van Jezus. Van oudsher werd vrouwenmantel toegepast bij 

wat we tegenwoordig een postnatale depressie noemen. Door de 

diepe kom van de bladeren zijn die ideaal om waterdruppels vast 

te houden en aan de zo verzamelde dauw werden in het verleden 

magische eigenschappen toegeschreven.  

Interessant genoeg verricht vrouwenmantel niet alleen won-

deren voor het vrouwelijk lichaam: de plant wordt ook geassocieerd 

met zachtaardigheid, elegantie en gratie, gepaard gaand met 

macht en gezag. En ook al werd ze vooral in verband gebracht 

met vrouwenkwalen, in de vijftiende en zestiende eeuw gebruikten 

militairen haar ook om bloedige wonden op het slagveld te stelpen, 

schrijft Culpeper in Herbal. Altijd al zijn er aan de ouderwetse 

vrouwenmantel, die groeit in Noord-Amerika, Europa, IJsland 

en Azië, genezende eigenschappen toegeschreven, vandaar het 

Arabische alkemelych (alchemie) in de naam. 

k w e k e n
Vrouwenmantel, dat 
zichzelf uitzaait, kan na de 
laatste nachtvorst buiten 
worden gezaaid, of binnen 
en vervolgens worden 
uitgeplant.

p r o e v e n
Giet een kop kokend 
water op twee theelepels 
gedroogde vrouwenmantel 
en laat dit tien minuten 
trekken. 

g e n e z e n
Een huidlotion met vrouwen
mantel kan helpen bij ec
zeem, snijwonden, zweren en 
insectenbeten. Een extract 
kan worden gebruikt als 
mondspoeling bij zweertjes 
en bloedend tandvlees en als 
gorgelwater bij keelpijn.

De gewone vrouwenmantel is een vaste plant die tot 30 cm 
hoog wordt en waaraan een massa groengele bloemetjes komen. 
Het blad is rond als de rand van een cape.

Alchemilla vulgaris

Vrouwenmantel
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