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Met een knipoog naar:
● Herman: voor de hop, de geheime 'roerselen' 

van het 'bier' en het Reinheitsgebot,
● Jeroen, de "food-archeoloog",
● de 'plantenchefs' die reeds "vergeten 
groenten" vanonder het stof haalden ...

● Herman Snoeck (overleden 2014), o.a. 
docent opleiding natuurgidsen (les 'dieren').



  

Bronnen:
● Jaarboek 2016 VOB (leerkrachten Biologie)

● Miniaturen en schilderijen

● Karel de Grote en kookboeken

● Flora en plantenecologie.



  

Hoofs
'bank'et
14e eeuw

Johanna
van Brabant
Filips
de Stoute
> Bourgondisch

Tafelkleed
Bestek
Drinkbekers
'bord'= brood
(pain tranchoir)



  

BROOD:
● tarwe, gerst, rogge: gemengd gezaaid voor méér kans op 

geslaagde oogst.
ook Boekweit > meel

● scheepvaart, leger...: langere bewaartijd > 2 x bakken = 
BIS-CUIT

( > onze 'beschuiten' !)

● kostbaar voedingsmiddel:
ook beschermende functie tegen bliksem
Betaalmiddel



  



  



  

● Joachim Beuckelaer, 16e E, Antwerpen,

toonaangevend ivm 'stillevens'.

● druiven, andijvie, meloen, knollen, bietjes,

kersen, appels, peren, pruimen,

moerbeien, wortels, bloemkool, augurken, 
knoflook, kool...



  

Karel de Grote, ca 800
„CAPITULARE de VILLIS et CURTIS 
IMPERIALIBUS.“
= landgoedverordening !

Hfdstk 70: 73 planten en 16 
fruitbomen.
● voornaamste: peulvruchten, bonen, 
erwten...
● ook: kool, selder, pastinaak, rapen, 
uien, koloquint, wortels, chicorei, 
venkel, warmoes, look...



  

Karel de Grote, ca 800 „CAPITULARE de VILLIS et CURTIS 
IMPERIALIBUS.“

Hfdstk 70: 20-tal 'kruiden':
● peper (*), kaneel, gember, kruidnagel...
peper = Waterpeper, Polygonum hydropiper; werd ook gebruikt in saus

Veel gebruikt en gekweekt > „Peperstraatje“
● Aromatische: venkel, anijs, peterselie, salie, roosmarijn
● Geneeskrachtig: boerenwormkruid, papaver...
● Verfplant: Meekrap, Rubia tinctorium
● Huislook, Sempervivum tectorum: op het dak, bescherming tegen 
bliksem.

Gebruik van kruiden:
● mond verfrissen na de maaltijd
● handen wassen > antiseptische eigenschappen van salie, kamille,

roosmarijn + appelsienschors, laurier.



  

VLEES:
Pauw, zwaan, reiger, kraanvogel, ooievaar, gans, eend
Konijn: vanaf 12e eeuw (oorspronkelijk uit Spanje),

was lange tijd luxe-product !
ook: varken, schaap, rund, kippen
Varkensvet: smout als bakboter

Adel: voorrecht op jacht op hert, ever, fazant...

Groene saus: brood, peterselie, gember, azijn
+ „verjus“: groen zuur sap van kruiden en onrijpe druiven.

VIS: op vastendagen (woe., vrij., zaterdag; periode voor Pasen)
Kuststreek: zeevis (bruinvis, walvis, haring...)
Binnenland: zoetwatervissen
Zomer: moeilijk te bewaren > drogen aan een stok > „STOKVIS“
Oesters: Parijs einde 12e eeuw.



  

Kookboeken
14e eeuw Taillevent
„Le Viandier“
Uitgegeven tot 17e eeuw !



  

Dranken: wijn,mede,bier,
appelsap, ook appel-, peren- en 
vruchtenwijnen.

HYPOCRAS
Populaire drank in ME vanaf 14e E
aperitief, digestief: wijn, honing, 
specerijen, kruidnagel,nootmuskaat...
Gekruide wijnen: ook bij Romeinen 
en Grieken (Hippocrates ?)

Wijn: Bordeaux, Bourgogne:
Clemens V, 1e paus van Avignon:
kasteel Chateau Pape Clement
opvolger Johannes XXII bouwt
nieuw kasteel:
> „Chateau-neuf-du-Pape“



  

Karel de Grote „CAPITULARE de VILLIS et CURTIS 
IMPERIALIBUS.“
Hfdst 34: Hygiënevoorschriften !
● Waarschuwing ivm overdadig gebruik van bier en wijn, dus 
„alcohol“ !
● Ivm het pletten van de druiven: NIET met blote voeten omwille 
van hygiëne !

Opmerking: Reinheitsgebot, Beieren 1516: bier: gemout graan, 
water, hop.

Gebruik van „SUIKER“:
Sinds de Kruistochten: invoer van suikerriet via Venetië tot bij 
ons.
Wordt verkocht door „APOTHICAIRES“:
Apotheca (Gr.) = bergplaats voor bewerkte geneeskrachtige kruiden 
(meestal in kloosters). Suiker werd dus beschouwd als geneesmiddel.
(syn.: „officina“ > officinalis)



  Pieter Breughel de Oude – 1568 - Boerenbruiloft



  

Tafelkleed met BLAUW borduursel,
gekleurd dmv VERFPLANTEN.



  

WEDE WEDERIK
(Isatis) (Lysimachia)

'WIEDOUW'
een 'wijmenwilg'

WILG
(Salix)



  

Wede, Isatis tinctoria – Fr. Pastel; Dui. Färberwaid



  

ISATIS TINCTORIA, Wede: een verfplant

Tinctoria (Lat.) = dienend om te verven
> 'TINT'

Tinctura = kleurstof, bvb plantentincturen.

Isatis (Gr.) = „iso“ maken, egaliseren
 > het 'pastel' van de schilders.

Kleurstoffen = oplosbare organische stoffen
Pigment: onoplosbare kleurende stoffen



  

Hoofdkleuren: ROOD, BLAUW, GEEL

GEEL: saffloer, kurkuma, wouw (Reseda lutea)

ROOD: Meekrap (Rubia tinctorum)

BLAUW: WEDE, INDIGOSTRUIK.

BLAUW: 
Wede: reeds rond 200 vC in Egypte
Indigofera tinctoria: Indië, ingevoerd sinds 16e eeuw,

bevat 30 X zoveel kleurstof als Wede.
Aniline: 1856 in labo synthetische kleurstof „mauveine“,

levert blauwe kleurstof „INDIGO“ (o.a. Blue jeans !)
labo BASF Badische Anilin- und Sodafabrik



  



  

BLAUW: Wede: oogst, verwerking, kleurprocédé:

● Juli: oogst voor de bloei
● Bolvormige brei, drogen

bevat GELE water-oplosbare kleurstof !
● Textiel weken in deze kleurstof in „urinekuipen“

(urine werkt als beitsend fixeermiddel)

● drogen, contact met zuurstof
> kleurstof oxideert tot BLAUW (onplosbaar verbonden aan 
textiel)

● Inweekproces werd door de ververs ingezet op zaterdagmiddag 
en duurde tot maandagochtend;
● Daarna werd textiel gedroogd en hadden de ververs geen 
werk.
> „BLAUWE MAANDAG“ !



  



  

Gewone wederik, Lysimachia vulgaris
Sleutelbloemfamilie

● „Wederik“ = blad zoals wilg (oude naam = Wede, Wiedouw)
 

● Vroeger als GELE verfplant (wortel geeft bruine tint)

> „Lis des tenturiers“

Dank voor uw aandacht
en nog een smakelijk
en gezond 2017 !
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