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Het meest doorwrochte naslagwerk
over planten in hun culturele context
Dit compendium bevat meer dan honderd hoofdstukken over kruiden, struiken en
bomen die een rol hebben gespeeld of nog steeds spelen in een of ander ritueel.
Veel zaken die voor de mens van de 21ste eeuw normaal lijken hebben ooit een veel diepere betekenis gehad. Weinig mensen beseffen dat veel van onze gewoontes gegroeid
zijn uit eeuwenoude rituelen of zaken met een grote symbolische waarde voor onze
voorouders.

Een uniek naslagwerk
Er bestaat geen modern overzichtswerk over de rol van planten in de mythologie en in religieuze en profane rituelen en de daarvan afgeleide
symboliek. Dergelijke informatie is in de vakliteratuur erg versnipperd: ofwel wordt één bepaalde groep planten besproken, zoals bijbelse planten, hallucinogene planten, ofwel planten met enige (vaak lokale) volkskundige waarde. Bovendien is men doorgaans botanisch niet kritisch
genoeg (om welke plant gaat het nu precies?).
Dit werk is gebaseerd op een uitgebreide literatuurstudie en aanwijzingen afkomstig van bibliothecarissen, historici, etnologen, archeologen,
antropologen en medici.
De auteurs kozen voor rituele planten die inheems of ingeburgerd zijn in Europa (bv. de Linde en de Roos), of die uitheems zijn, maar in
Europa toch op één of andere manier ritueel worden gebruikt (bv. Mirre, Wierook en Rijst).
Het boek brengt een wetenschappelijk verantwoord overzicht van de kennis van rituele planten door de eeuwen heen, vanuit een breed perspectief, met een kritische blik op de juistheid van de vermelding van de plantensoorten in de literatuur, en dit alles in een begrijpelijke taal,
maar met ruime referenties voor degenen die het terrein verder willen verkennen.
Het is belangrijk om in deze tijd van grootschalige miskenning van de natuur even stil te staan bij de oeroude verbondenheid van de mens met
de natuur, en met het plantenrijk in het bijzonder, en er de diepere betekenis van in te zien.

De auteurs
Marcel De Cleene (1946) is Doctor in de Wetenschappen, groep Plantkunde. Sinds 1988 is hij wetenschapsvoorlichter van de Universiteit Gent
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dirigeert het koor Cantilene.
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