Kruiden
ngeneesku
unde en de oude kenn
nis.
Dat de kkruidengene
eeskunde al
a heel oud is, heb ik all eerder ges
schreven. D
Duizenden ja
aren
geleden
n, wellicht nog langer, werden
w
de kkruiden al gebruikt
g
als geneesmidddel. In de huidige
h
tijd is de
e kruidenge
eneeskunde
e nogal in de
e vergetelhe
eid geraakt, maar doorr bewustwo
ording
van de mensen neemt de inte
eresse wel w
weer enorm
m toe.
Aangezzien ik zeer beperkt ben
n in het sch
hrijven over de geneesk
krachtige w
werking van kruiden
door de
e nieuwe we
etgeving, ka
an ik niet ve el melden over
o
de waa
ar de kruideen voor in te
e zetten
zijn. Ma
aar ik kan wel
w beschrijv
ven hoe de mensen vro
oeger de kru
uiden inzettten. De gen
neraties
voor ons gebruikten kruiden nog als gene
eesmiddel. Mijn eigen oma is daa r een mooi
voorbee
eld van.
Letterlijjk en figuu
urlijk beter de spijs ve
erteren
Zo werd
d Munt vroe
eger al ingez
zet als midd
del ter verbe
etering van de spijsverrtering. De frisse
f
smaak e
en geur werd ook gewa
aardeerd om
m het conce
entratie verrbeterende vvermogen.
Zodoende werd tijd
dens de pre
eek in de ke
erk vaak Pep
permunt ge
ebruikt. Zo kkon men lettterlijk en
figuurlijkk de spijs be
eter vertere
en. Ook Citrroenmelisse
e werd bij sp
pijsverteringgsprobleme
en
ingezet..
ct voor de Vlier
V
Respec
De Vlierr werd doorr de German
nen al als e
een heilige struik
s
gezien. Voordat je een Vlier omhakte mo
oest je eerstt respect
tonen. A
Aan het beg
gin van de tw
wintigste ee
euw moest je nog
steeds vvoor de Vlie
er de hoed afnemen.
a
Vroegerr stond ook bij bijna ied
der huis een
n vlierstruik
k. Deze hield
d
niet alle
een de inseccten goed weg,
w
maar w
werd ook ge
ezien als
een vollledige mediicijnkast. De
e Vlier werd
d namelijk
gewaard
deerd om de
d werking voor
v
allerlei (winter)kwaaltjes en
zowel b
bloesem als bessen we
erden daarvvoor gebruik
kt.
Ook op bijna ieder erf stond een Paarden
nkastanje. Het
H dragen van een kaastanje in de
e zak
zou goe
ed zijn tegen
n reuma. Ka
astanjepure
ee werd ingezet tegen winterhand en en –voe
eten.
en keelklac
chten
Mond- e
Bij kiesp
pijn en ontsstekingen in de mond w
werden kruid
den als Kam
mille en Sal ie gebruikt. Kamille
was bovvendien een
n goed gew
waardeerd s toomkruid bij
b een verstopte neus.. Salie werd
d ook
gebruiktt bij zweetvoeten, even
nals eikenscchorspoede
er.
Bij keelkklachten wa
as Salie ook
k een heel m
mooi kruid, evenals Go
oudsbloem een Witte
Dovene
etel.
Duizend
dblad stond bekend om
m de bloedsstelpende werking.
w
De plant groeitt vaak ook daar
d
waar on
ngelukken gebeuren.
g
Maar
M
ook W
Weegbree sto
ond bekend
d als bloedsstelpend kru
uid.
Weegbrree werd oo
ok ingezet bij
b insectenb
beten.
erziektes
Kinde
Madelliefje en hett Driekleurig
g viooltje weerden vroeg
ger
ingeze
et bij kinderrziektes, zek
ker als dezee gepaard gingen
g
met ko
oorts. Maarr ook de werking van heet Madeliefj
fje bij
een ve
erhoogd cholesterol we
erd gewaarddeerd. Bij
verbra
andingen ge
ebruikten de
e mensen m
meestal St.
Janskkruid of Goudsbloem.
Veel kkruiden werd
den ook ing
gezet vanweege hun reinigende
werkin
ng en daarm
mee het verhelpen of vvoorkomen van
v

allerlei kwalen, als reumatische klachten. Heermoes, Braam, Berk, Brandnetel, maar ook
weer het Madeliefje zijn hier voorbeelden van.
En zo zijn er nog enorm veel meer voorbeelden te noemen van klachten waarbij kruiden
ingezet kunnen worden.
Generaties lang wisten de mensen heel goed hoe ze de kruiden die om hun heen groeiden
moesten gebruiken. Ze herkenden deze en wisten waarvoor en hoe ze deze moesten
inzetten. Vaak is aan de kruiden al te herkennen, waarvoor dat ze nuttig zijn en groeit een
bepaalde plant ook niet voor niets bij iemand in de omgeving.
Gelukkig is deze oude kennis wel bewaard gebleven en wordt deze nu door een nieuwe
generatie kruidengeneeskundigen weer toegepast en in een hedendaags jasje gestoken.

