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Disclaimer
Het uitvoeren van de aanbevelingen in
dit Cruydt-Boeck vallen geheel onder de
eigen verantwoordelijkheid van de lezer.
Bezoek de website plantaardigheden.nl
voor meer informatie, en raadpleeg
bij twijfel altijd uw eigen arts.

Dit Cruydt-Boeck is van Lobrecht Aerntsdochter,
woonachtig in het Mariaconvent in Medemblik.
Ik ben hier ingetreden in 1395, al toen het convent onder bescherming
van heer Aelbrecht van Kleef geopend werd.
Het convent is een huis voor joufrouwen, maechden en weduwen
(vrijgezellen, maagden en weduwen ).
Er is een tuin aangelegd voor het kweken van geneeskrachtige kruiden,
en fruit en groente om te eten. Het is mijn taak om de tuin te
verzorgen samen met een paar andere bewoonsters.

Met dank aan
Hortus Alkmaar
Literatuur
Archeologie Westfriesland
www.plantaardigheden.nl
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De tuin is aangelegd met behulp van de lijst van
Karel de Grote die ondertussen 600 jaar oud is,
de Capitulare de Vilis. Ik heb dit Cruyd t-Boeck
geschreven voor jou als bezoeker, en mijn taalgebruik
aan jouw tijd aangepast.

van Lobrecht Aerntsdochter

Een convent is geen klooster trouwens: ik hoefde geen
belofte van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid af te
leggen. Toch wilde ik mijn leven wijden aan mijn geloof,
en daar heb ik hier een mooie plek voor gevonden.
Ons convent staat vlak bij de Bonifatiuskerk,
op de grens van de stad en onze landerijen.
Het is hier fijn en veilig.In de conventstuin staan een
vijgenboom, appel- en perenboom, kersenboom, druiven ranken, een vlier, een hazelaar en een kastanjeboom.
We verbouwen dille, kervel, selderij, biet, zwarte mosterd,
kool, sla, peterselie en wijnruit en er staan wilde planten.
Dat zijn bijvoorbeeld look-zonder-look, guichelheil,
fluitekruid, madeliefje, pinksterbloem, stinkende gouwe,
walstro, hennepnetel, hartgespan, weegbree, paardenbloem,
brandnetel en viooltjes.
Deze kruidenkennis is van generatie op generatie is
doorgegeven en bijgehouden. Het kan u helpen in goede
gezondheid te blijven en een lang en zinvol leven te leiden.
Aan het einde van het boek is ruimte om uw eigen
kruiden en aanbevelingen op te schrijven. In de kasteeltuin
van Het Huis te Medemblick, voor jou bekend als
Kasteel Radboud, zijn deze kruiden en nog vele andere
terug te vinden.
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Het verhaal
In de tijd dat Jezus een klein jongetje is, maakt zijn moeder
Maria speeltjes voor haar zoontje. Rond een geel hartje maakt
ze vele kleine rechte witte bloemblaadjes. Dan schiet het
mesje uit en snijdt Maria in haar vinger. Een paar druppels
bloed trekken in de witte bloemblaadjes en haar bloed kleurt
de bloemblaadjes rood. Jezus wil niet dat zij het bloemetje weg
gooit. Hij vindt het mooi en bewaart het jarenlang. Uit dankbaarheid voor zijn moeder Maria, wekt Jezus het bloemetje tot
leven als hij volwassen is, zodat het zich over grote delen van de
wereld zal verspreiden om de mensen op te vrolijken en vooral
kinderen te plezieren. Daarom heet dit witte zonnebloemetje
Madeliefje, lieve Maagd of lieve Moeder.
De kracht
Het madeliefje werkt als een bloedverdunner. Bij spierpijn, verstuikingen en blauwe plekken is zalf van madeliefjes een uitkomst. Voor kinderen met een slechte weerstand, en bij koorts,
bij verkoudheden en vastzittende hoest kun je de thee drinken.
Het gebruik
Madeliefjes kun je het beste plukken in mei en juni. Gebruik
alleen de bloemetjes en droog deze eerst. Daarvan kan thee
gezet worden. Je kunt de bloemetjes ook op een zelfgebakken
koekje leggen voordat de koekjes de oven in gaan. Dan heb je
een madeliefjeskransje in plaats van een kerstkransje!

Madelief
(Bellis Perennis)
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Geheime krachten
In Keltische sagen wordt de bloem de magische eigenschap toegedicht dat deze het groeiproces kan stilleggen. De fee Milka
zou de zoon van de koning stiekem madeliefjes te eten hebben
gegeven, waardoor hij nooit volwassen zou worden.

Madelief elkieomvet, van
maagd aria.
de maagd M
Daarom onmagtbredkiten in
bloemetje niett-Boeck van
het Cruyd ariaconvent.
het M
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van Lobrecht Aerntsdochter

Het Verhaal
Urtica heeft de naam gekregen van het brandende gevoel dat
je bij aanraking krijgt. Urtica komt van het Latijnse ‘urere’ wat
branden betekent.
De kracht
De Netel wordt al heel lang gebruikt. Drink brandnetelthee het
hele jaar door om gezond te blijven. Vooral in het voorjaar reinigt
hij het lichaam en vult de vitaminen en minerale tekorten die
zijn ontstaan in de winter weer aan. De brandnetel stimuleert
de bloedsomloop en de spijsvertering en is een oppepper.
Zalf van brandnetel kan gebruikt worden als trekzalf bij
vuile wonden en bij splinters. Goed op reumatische en pijnlijk
jeukende plekken.
Het gebruik
Voorzichtig plukken! Gebruik alleen de toppen, pluk deze in
het vroege voorjaar vóórdat de plant bloeit. Laat de toppen
drogen voor de thee. Niet gebruiken bij koorts. Niet geschikt
voor nerveuze mensen of bij overgevoeligheid voor histamine.
Geheime krachten
Om een vloek of negatieve energie terug te sturen kun je een
poppetje maken van stof en vullen met gedroogde brandnetelblad. Je kunt er ook een amulet van maken en bij je dragen.

Brandnetel
(Urtica)

Een leuk rijmpje vat nuit:
Jacob Cats legt henaem
Urtica heeft den branden.
ghekreghen van het aenraeckt,
Want als men die handen.
ontsteeckt sij onse
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Het verhaal
Een andere naam voor paardenbloem laat zijn werking
zien: beddepisser (pis-en-lit in het Frans), leeuwentand
(dandelion in het Engels, wat weer komt van het Franse
dent-de-lion - leeuwentand) of natuurlijk blaasbloem.
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De kracht
Het verhoogt de uitscheidingen van het lichaam (vooral
plassen) en is net als brandnetel en madelief een goed
voorjaarskruid. Het versterkt het lichaam na de winter doordat
het een eventueel tekort aan mineralen en vitamines aanvult.
Een oogbadje van goed gezeefde thee helpt bij branderige en
vermoeide ogen. Het witte melksap uit de stengel is goed tegen
wratten.
Het gebruik
Paardenbloemthee wordt gemaakt van het jonge blad, liefst in
het voorjaar. Voor het sap kun je de stengel uitknijpen en het
sap op de wrat smeren. Smeer de huid om de wrat eerst even
in met zalf.
Geheime krachten
Zeg bij de paardenbloem als blaasbloem: “Mijn zorgen blaas
ik weg. Hiervoor in de plaats, zoekt vertrouwen haar weg.”
Met het wegblazen van de pluizen verdwijnen je zorgen.

Paardenbloem
(Taraxacum Officinalis)

Van de gedroogde wortel kan ook thee gemaakt worden.
Als je deze thee drinkt, krijg je voorspellende krachten.
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Het verhaal
De Latijnse naam Sambucus zou afgeleid zijn van het Griekse
sambuke (fluit), van de met merg gevulde jonge loten werden
fluitjes gemaakt. Nigra is Latijn voor zwart, en wijst op de diep
zwarte bessen.
De kracht
De thee van de bloesem heeft een troostende en kalmerende
werking. Het reguleert het de koorts. De bessen bevatten veel
vitamine C. Ze reinigen het bloed en helpen de cellen in je
lichaam te versterken tegen virussen.
Het gebruik
De gewone vlier heeft vijf tot zeven bladeren per tak en de bes
herken je aan de donkere binnenkant. In mei en juni bloeit de
vlier met prachtige bloemschermen. Rauwe bessen zijn niet
eetbaar! Ze zijn licht giftig en kunnen leiden tot misselijkheid,
diarree en braken.

Vlier

Pas opvli!er !nie!t verwarren
De gmeweot nede Kruidvlier. ter
eit la
lo
b
,
r
e
in
le
k
is
e
Dez de bessen zijn giftig.
en

(Sambucus Nigra)

Je kunt de bloemschermen drogen op een papier zodat het
stuifmeel bewaard blijft en daarna thee van zetten. Je kunt
de bloemen in een stoombad doen om de huid te verzachten en te reinigen. Van de bessen in de herfst kun je sap
maken door ze met een beetje water te koken en te zeven.
Geheime krachten
De vlier is een magische boom. Hij biedt bescherming tegen
ziektes en houdt insecten en boze geesten op afstand. Van de
takken werden daarom veelal muziekinstrumenten gemaakt,
zoals bovengenoemde fluit of een kleine harp.

Vlier nmebt laddieerpen
gesnede
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Het verhaal
De naam komt van lavare, dat betekent baden of wassen.
De Egyptenaren verwerkten lavendel al in hun parfums. Bij het
openen van het graf van Toetanchamon vond men vazen met
zalf, die nog naar lavendel geurden.
De kracht
De geur van de gedroogde bloemen werkt rustgevend. Bij hoofdpijn kalmeert het een hoofd vol gedachten. Als je van hoofdluis af wilt, is een mengsel van lavendelolie en tijmolie aan te
raden. Je kunt het hoofd ermee insmeren, een nachtje laten
zitten en weer uitwassen. Bij insectenbeten of brandwondjes
is lavendelolie kalmerend en genezend. Last van ongedierte?
Strooi gedroogde lavendelbloemen op de grond. Dit houdt niet
alleen de beestjes weg, maar zorgt ook voor een heerlijke geur.
Het gebruik
Meng de bloemen met olijfolie of zonnebloemolie, zorg dat
ze geheel onder de olie staan. Zet de pot minimaal drie weken in
zonlicht, draai regelmatig om en laat af en toe even ontluchten.
Zeef daarna het mengsel en de lavendelolie is klaar voor
gebruik. Thee van alleen lavendel is niet lekker, maar samen
met lindebloesem, vlierbloesem en kamille kun je een heerlijke
ontspanningsthee maken.

Lavendel

(Lavendula Augustifolia)

Geheime kracht
Lavendel wordt al heel lang gebruikt in liefdesbezweringen
en sachets. Kleren ingewreven met de geurige bloemen, of de
gedroogde bloemen in de klerenkast trekken de liefde aan.
Papier ingewreven met lavendel is geschikt om liefdesbrieven
te schrijven.

Knip een cirkel uit een linnen lapje en leg in het midden gedroogde
lavendel en rozenblaadjes.
Pak de randen bij elkaar en doe er
een touwtje of draadje omheen.
Leg het kruidenzakje bijvoorbeeld
in de kledingkast en de kleding
krijgt een heerlijke geur.
Het zakje houdt bovendien de
insecten uit de buurt.
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Het verhaal
Melissa betekent ‘honingbij’ in het Grieks, in de volksmond
wordt dit kruid ook wel bijenblad genoemd. Het is dus een erg
aantrekkelijke plant voor bijen!
De kracht
De mens krijgt weer nieuwe levenskracht door gebruik van dit
plantje. Het helpt als je druk en angstig bent, bij nachtmerries
en als je misselijk bent van de spanning bijvoorbeeld.
Het gebruik
Thee kun je maken van vers blad. Let wel: geen kokend
water op de blaadjes gieten want dan verbranden ze. Een vers
blaadje kun je ook gebruiken om op een bijensteek of koortslip
te wrijven.
Geheime kracht
Plinius de Oudere uit het oude Rome geloofde dat het kruid zo
krachtig was dat als het werd aangebracht op een zwaard dat
net een wond gemaakt had, het bloed op het zwaard onmiddellijk zou stollen.
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Wrij en en het zal nieuwe
bijenkorv bijen lokken.

Citroenmelisse
(Melissa Officinalis)
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Het verhaal
De geslachtsnaam ‘Salvia’ is afgeleid van ‘salvare’, het Latijnse
woord voor ‘genezen’ of ‘redden’. De soortnaam ‘officinalis’
is een aanduiding dat salie al heel lang erkend is als een
geneeskruid. Voor de Romeinen was salie een heilige plant,
die zij dan ook “herba sacra” noemden. Men kon salie niet
plukken voordat men zich volgens bepaalde regels gewassen
en gereinigd had, gekleed was in een witte tuniek, op blote
voeten rondliep en nadat men een offer had gebracht.
De kracht
Salie is een zeer sterk werkend kruid. Het is ontsmettend,
reinigend en slijmafvoerend bij alle aandoeningen van de
bovenste luchtwegen, zoals keelpijn, heesheid en astma.
Het helpt ook goed bij nachtelijk zweten en opvliegers in de
overgang. Het werkt verzachtend bij hoofdpijn. Na een virusinfectie werkt het versterkend.
Het gebruik
Bij keelpijn gorgelen met sterke saliethee, 3 x daags, 3 x gorgelen en de thee weer uitspugen. saliepoeder gemengd met
honing werkt versterkend voor de luchtwegen.
Het is natuurlijk ook heel lekker als keukenkruid, vooral bij de
wat vettere spijzen.

Salie

(Salvia Officinalis)

Geheime krachten
Vooral de witte salie wordt gebruikt voor het reinigen van het
huis van kwade zaken. Maak een klein pakketje van gedroogde
witte salie en steek het aan als wierook. Loop ermee door je
huis en vergeet vooral de hoeken niet. Daarna goed luchten.

Het karaunidJupiter,
was gemwijedinse Oppergod.
de Ro
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Het verhaal
De geslachtsnaam ‘Mentha’ betekent “sterk ruikend”. De soortnaam ‘piperita’ staat voor gepeperd. Bij de Grieken en Romeinen was het kruid heilig, volgens een Griekse mythe zou de nimf
Minthe, de dochter van de Watergod Kokytos, een amoureuze
verhouding hebben gehad met de God van de Onderwereld,
Hades, dit tot groot ongenoegen van zijn vrouw, Persephone
en zijn schoonmoeder, Demeter, deze laatste stortte zich in
razernij op de nimf en scheurde haar aan stukken. Hades, de
verdrietige minnaar liet uit de resten een geurig kruid groeien,
de munt.
De kracht
Opwekkend en ontkrampend bij allerlei nerveuze aandoeningen, zoals migraine, maar ook hoofdpijn door een zonnesteek.
Vermindert een teveel aan maagzuur, helpt bij misselijkheid
en/of winderigheid en bij een slechte adem. Verzachtend bij
kiespijn en tandvleesontsteking.
Het gebruik
Zet muntthee voor hoofdpijn en aandoeningen aan ingewanden. Kompressen van thee zijn verkoelend op de huid bij jeuk
en huiduitslag door warmte.

Niet geschikt voor kinderen

Geheime krachten
Munt gedragen om de pols beschermt tegen ziekte. Maagproblemen zullen verlicht worden als men een groen lappenpopje
vult met muntblaadjes en het inwrijft met helende oliën.

Pepermunt
(Mentha Piperita)
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Het verhaal
Deze plant komt van oorsprong uit het Middellandse Zeegebied waar hij graag tegen de rotsen in het kustgebied groede.
Het kruid dankt zijn naam hier aan. Rozemarijn komt van
rosmarinus, dat dauw van de zee betekent.
De kracht
Rozemarijn is een heerlijk keukenkruid in allerlei gerechten.
Net als salie helpt het bij het verteren van vooral vette spijzen.
Rozemarijn is daarnaast een opwekkend kruid. Het stimuleert
de bloedsomloop. Rozemarijn stimuleert de haarfollikels
en kan worden gebruikt bij voortijdige kaalheid, roos en een
jeukende hoofdhuid.
Het gebruik
Zalf van rozemarijnolie is een heel goed middel tegen winterhanden en voeten. Ook voor spierpijn is zalf van rozemarijn
een uitkomst. Gedroogde rozemarijn is heel lekker als thee in
een mix met andere kruiden.

Rosmarinnus debetzeeke.ent:
dauw va

Rozemarijn

(Rosmarinus Officinalis)

Geheime krachten
Niet gebruiken voor het slapen gaan, want de opwekkende
werking is zo groot dat het slapen dan niet wil lukken. Als je de
verpoederde blaadjes van rozemarijn bij je draagt door het in
linnen te wikkelen en om je rechterpols te binden, houdt het je
gezond, verjaagt het depressies en het maakt de emoties licht
en vrolijk.
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Het verhaal
Het is bij uitstek een kruid voor vrouwenkwalen. Kamille is een van de negen heilige
kruiden, die aan de mensheid geschonken is
door de Germaanse god Wodan. Men kwam
erachter dat deze negen kruiden bij elkaar
een grotere kans op genezing gaven dan een
keuze van de losse ingrediënten. De verklaring daarvoor was dat met de handeling van het
samenvoegen van deze kruiden de god Wodan
geëerd werd. De god stelde dat erg op prijs en
daarom voegde hij als dank extra genezende
krachten aan deze melange toe. Tegenwoordig
weten we dat deze negen kruiden ieder een
ander orgaan ondersteunen. Daarnaast versterken de kruiden elkaars werking. Als een
zieke genezen was gaf men het restant van de
kruidenmix als dank terug aan de god door
middel van een rookoffer.
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Kamille

(Matricaria Recutita)

De kracht
Het kruid staat bekend dat het goed is bij
vrouwenkwalen, vooral bij de krampen van
de maandelijkse perioden. Het is een kruid
dat veel ontstekingen tegen gaat, het is rustgevend en geeft een gevoel van geborgenheid.
Het plantje staat bekend als plantendokter,
omdat zieke planten ervan opknappen als
kamille in de buurt staat.

Het gebruik
Alleen de gedroogde bloemen gebruiken.
Een kopje kamillethee is goed bij slapeloosheid, hoofdpijn, nachtmerries en heimwee.
Het helpt tevens om de darmen weer rustig te
krijgen, bij maag en darmkrampen. De thee is
ook goed bij snel opkomende koorts, bij griep
en verkoudheid. Bij een oogontsteking goed
gezeefde afgekoelde kamillethee gebruiken
en daarmee het oog uitspoelen. Gorgelen met
kamillethee bij kiespijn of ontstoken tandvlees.
Een stoombad met kamillethee is goed bij
puistjes. Bij een voorhoofdsholteontsteking
stomen met kamille, tijm, salie en munt.
Geheime krachten
Maak van een stukje linnen stof een zakje
en stop daar gedroogde kamillebloemetjes,
gedroogde lavendel, rozenblaadjes en wat
hop in, een beetje schapenwol erbij, dicht
naaien en je hebt een heerlijk rustgevend kussentje voor bij je in bed voor een fijn nachtje
slapen zonder nachtmerries.
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Maak hier een schets
en schrijf jouw
bevindingen hiernaast op.

van Lobrecht Aerntsdochter

De kracht

Het gebruik

Geheime krachten

Ruim 500 jaar geleden
ben ik hier opgehouden.
Jij kunt dit boekje
zelf verder aanvullen
en het bewaren.
Om jezelf of anderen
te helpen.
Deel jouw ervaringen
zodat de kracht van
kruiden nooiit
verloren gaat.
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