Buitenmensen van
strand en duin:
de kruidenzoekers

Vanouds werden in de duinen, vooral door vrouwen en kinderen, allerlei soorten planten
verzameld. Naast voedsel waren diverse kruiden een middel tegen ziekten en kwalen.
T E K ST: F R A N S B E E K M A N

Kruiden-Marie
In de bekende serie landschappenboekjes door E. Heimans en Jac. P.
Thijsse, tussen 1894 en 1901 uitgegeven door Versluys in Amsterdam met
rood linnen rug, vertelt Eli Heimans
in ‘Hei en dennen’ over zijn ontmoetingen met Kruiden-Marie, een oude
vrouw die in een huisje op de Sallandse hei woont (Fig. 1). Zij leert de latere
onderwijzer uit Zwolle de planten, het
herkennen en de toepassing ervan in
de kruidengeneeskunde. Kruidenzoekers leverden aan de apothekers in de
stad. Het ging vaak over honderden
kilo’s vers materiaal per jaar.

van teellijsten bewaard zijn. Begin
20e eeuw was de firma Alkemade in
Noordwijk actief. Kruiden als Kruizemunt (ook wel bekend als ‘Aarmunt’),
Citroenmelisse, Dille, Driekleurig vi-

Echt duizendguldenkruid

Noordwijkse kruidenteelt
In Noordwijk-Binnen lagen vanaf
de 18e eeuw kwekerijen en werden
ook kruiden langs bermen en in de
duinen verzameld. De oorsprong lag
vaak in kruidentuinen van kloosters.
Omstreeks 1760 werd in Noordwijk
de firma Groeneveld gesticht, waar-
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ooltje werden geteeld en gedroogd. In
het wild werd Grote brandnetel, Grote
weegbree, Klein hoefblad, Duizendblad en Heermoes verzameld. Veel
van deze planten hebben de Latijnse
soortnaam officinalis of officinale (geneeskrachtig), zoals Paardenbloem,
Smeerwortel, Echte valeriaan en Salie.
Kees Zuidhoek was een van de laatste
kruidenzoekers. Vanuit Noordwijk waren er contacten met de universiteit
van Leiden waar de studenten medicijnen de kruiden moesten kennen.

Figuur 1. Kruiden-Marie, tekening door
Aart van Breda naar Eli Heimans

Dit duinplantje met helderrode
bloemsterretjes werd in de 19e eeuw
volop verzameld en naar de apotheek
in de nabije stad verzonden (Fig. 2). In
Kennemerland heette Centaurium wel
‘koortskruid’ en dat gaf het gebruik
ervan aan. De waardering was hoog,
maar duizend gulden is overdreven.
De planten werden gedroogd en de
getrokken thee verlaagde de koorts.
Na de opkomst van kinine, gemaakt
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Kijkduin. Kinine werd na 1945 vervangen door het antibioticum penicilline.

Grote brandnetel

Figuur 2. Duizendguldenkruid. Uit ‘De
wilde flora van de Hofstad’ (1985)

van de bast van de kinaboom uit
Nederlands-Indië verdween de plant
duizendguldenkruid als koortswerend
middel. In arbeidersgezinnen werd het
echter nog lang gebruikt. Het zoeken
van duizendguldenkruid in de duinen
is gedocumenteerd voor Schouwen en

De plant met de gevreesde brandharen
op de bladeren groeit op stikstofrijke
plaatsen langs de wegen. Het mierenzuur erin werkt tegen een bepaalde
vorm van reuma. Oudindisch militair
Willem van Zalm begon in 1886 in
Haamstede een lucratieve handel in
gedroogd brandnetelblad (Fig. 3). Via
advertenties in ‘De Boerderij’ verkocht
hij zakjes met gedroogde bladeren
in heel Nederland. Zo’n tekst begon
met ‘Lijders van Rheumatiek neemt
de proef met de Van Zalm’s Kruiden’.
Voor 1,10 gulden per pakje of 3 gulden
voor drie pakjes, werden de kruiden
per post opgestuurd. In de krant
verschenen vele dankbetuigingen.
Kinderen die de brandnetels voor Van
Zalm verzamelden kregen 5 cent per
bos. Deze kruidenhandel verliep niet
via apotheken en werd door de erven
Van Zalm omstreeks 1970 gestopt in
verband met de strengere regels op
het gebied van de kwakzalverij.
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Met dank aan Willem Baalbergen
(Noordwijk aan Zee) en Wim de Vrieze
(Haamstede)

Figuur 3. Drogende brandnetels aan de Hogezoom in Haamstede (1964)
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