
Eetbare wilde planten
 
verslag van een uit de hand gelopen hobby 

Flora Meydam 

Wie me tienjaar geleden had vertelddat ik voor Oaseeen stuk lOU schri)ven 
over eetbare wildeplanten lOU ik meewarig hebbenbekeken. lk kendede 
heljt van de meest voorkomende onkruiden, tuinieren was net to iets als de 
afwas doen en koken hoorde er gewoon bij. 
In die tijd was ik toe aan iets nieuws. Velt - Gemert vroeg me een kruidentuin 
in te richten. Tijdenshet onderzoekdat ik hiervoor verrichue, ontdekte ik tot 
mijn verbazing dat bijna aile kruiden die we nu gebruiken, hieroorspronke
lijk niet vandaan komen. De simpele vraag wat gewone mensen in Nederland 
vroeger aten en hoe ze dat klaarmaakten houdtme sindsdien bezig. 

Duik in de (pre- )historie verre voorouders.
 
In het prehistorisch openluchtmuseum Ook in geschiedenisboeken staat
 
in Eindhoven, waar het leven in de U 'voedsel' zeker Dietcentraal. Het is weI
 
zertijd wordt nagebootst, heeft men er bekend wat de rijken aten in de Ro

varen dat mensen in die periode bijna meinse tijd en in de Middeleeuwen,
 
al hun tijd nodighadden om voedsel te maar hoe de gewone mens zijn kostje
 
verzamelen en klaar te maken. Maar bij elkaar scharrelde is moeilijk te
 
verder blijkt dat archeologen zich veel doorgronden. In Canada en Noord

meer bezig houden met de manier van Amerika kun je tegenwoordig overle

wonen dan met de voeding van onze vingstochten maken, waarbij van de
 

MaaItijd bij een aanzienlijke Engelse familie, 14e eeuw (British Museum Londen) 

deelnemers verwacht wordt dat ze zelf 
hun kostje bij elkaar scharrelen. Dit 
geeft wellicht een indruk. 

Tttelhoutsnede van de Kuchemaistrey 
(Augsburg, 1507) 

Een verslag van het leven van een 
godsdienstige groep in Rusland, die 
tientallen jaren afgescheiden leefde in 
de taiga, geeft ook een goed beeld hoe 
deze mensen overleefden in de zeer 
grimmige natuur. In tijden van hon
gersnood at men o.a. boomschors, gras 
en eikels. 
In de Middeleeuwen bestond het idee 
dat rijke en arme mensen voedsel ver
schillend verteerden. Voor de armen 
was vlees ongeschikt en kruiden (een 
teken van welstand) waren uit den 
boze. In een roman die zich afspeelde 
in de 18de eeuw in Engeland, aten de 
armen brood gemaakt van disteIzaden. 
Veel onderzoekers beweren dat er 
vroeger zoveel kruiden gebruikt wer
den omdat vlees en vis vaak bedorven 
waren en met kruiden de vieze smaak 
kon worden gemaskeerd. Nieuwe in
zichten over dit onderwerp spreken dit 
weer tegen. 
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Hoe meer ik me verdiepte in dit onder
werp, hoe meer ik er achter kwam dat 
er nog niet veel bekend is over de voe
dingsgewoonten van gewone mensen 
door de eeuwen been. Tot op de dag 
van vandaag bestrijden de wetenschap
pers elkaar zelfs over bet tbema 'of de 
mens aanvankelijk vleeseter of vegeta
rier was'. 

Wat is eetbaar? 
Inmiddels heb ik een lijst van 450 ver
scbillende soorten planten, die ooit in 
Nederland gegeten zijn. 
In bet begin hanteerde ik sleebts een 
criterium: als een plant in twee boeken 
als eetbaar werd genoemd, nam ik bern 
op in m'n bestand. Na een tijdje kwam 
ik er acbter dat bet in de tuinwereld ge
bruikelijk is om zander bronvermel
ding van alles over te nemen. J.k ont
dekte dar, omdat ik nogal wat fouten 
yond die steeds terugkwamen. Daarna 
besloot ik dat een plant pas bet predi
kaat 'eetbaar' krijgt als ik er ook recep
ten van kan vinden. Dat leverde nieu
we moeilijkbeden op: ik heb een aantal 
recepten van wijnruit, smeerwortel en 
boerenwormkruid; planten die vroeger 
gegeten werden, maar waarvan de con
sumptie nu wordt afgeraden omdat ze 
giftige bestanddelen bevatten . Maar 
ook in onze tijd worden planten, die 
wij nu als (zeer) giftig beschouwen, in 
andere landen gewoon gegeten. Een 
vriend kocbt in Malawi een kookboek 
waarin recepten vertaald zijn in bet 
Engels. Zwarte nachtschade wordt daar 
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gegeten als gekookte groentel 
Het is wei duidelijk dat bijna aile plan
ten die wij nu als groente eten, bier 
niet oorspronkelijk voorkwamen. Ze 
zijn bier terechtgekomen door over
heersing van andere volken en vooral 
ook door kloosterlingen. De uitbrei
ding van de inbeemse flora is zeker 
ook mede te danken aan bet feit dat 
Nederland al vroeg een bandelsnatie 
was. 

Behoefte aan praktijkervaring 
In de loop van de jaren werd mijn ver
langen naar een eigen stukje land om 
praktijkervaring op te kunnen doen 
steeds groter. Her lukte ecbter niet iets 

te pachten of te buren. Hulp kwam uit 
een onverwacnte hoek: een vriend 
bleek bereid een stuk grond te kopen. 
We besloten een sticbting in bet leven 
te roepen die zicb bezig gaat bouden 
met bet onderzoek naar inheemse wil
de planten in theorie en praktijk. 
Eind mei 1996 werd een koopovereen
komst gesloten en sindsdien buurt 
Sticbting Wilde Bertram bijna 1 ba. 
grond aan de Broekkantseweg in Ge
rnert (in het oostelijk deel van Noord
Brabant). Eenderde van de grond werd 
gefreesd, geploegd en geegaliseerd en 
er werden paadjes ingereden; de rest 
werd eersteen jaar lang door een boer 
beheerd die er zijn zwangerekoeien 
liet logeren . 
Ik begon met zaaien en plaatste om de 
tien meter een paaltje. Zo ontstond de 
hoofdstructuur van wat nu de kwekerij 
is. Al snel vonden we voor weinig geld 
een bouwkeet. We begonnen met bet 
metselen van een gebouwtje voor de 
electra en de pomp. 
Het eerste jaar was een beel gelukkig 
jaar, omdat ik toen nog niet nadacht 
over de toekomst. J.k bad een kruiwa
gen, bandgereedscbap en heel veel za
den van inbeemse eetbare planten, en 
bet kwam nog niet in me op dat dit 
stuk grond veeI te groot is om alleen te 
bewerken. Het tweede jaar vonden we 
een tuinarchitect, die een ontwerp 
maakte voor bet hele gebied met een 
poel en hoogteverschillen, Hij gaf in 
de tekening ook aan waar de bomen, 
struiken en planten in de toekomst 
moeten komen te staan. We ontwier
pen zelf een folder en maakten een 
projectplan waarmee we naar instan
ties konden gaan om subsidie te vra
gen. J.k droomde van een thematuin: 
"Eten door de eeuwen been". De prak
tijk bleek heel wat weerbarstiger dan 
ik toen dacbt. 
We hebben nu, na vier jaar, een groep
je heel trouwe vrijwilligers, maar daar 
is beeI wat gedoe aan vooraf gegaan. 
Als alle mensen die ooit beloofden ons 
te komen helpen op dezelfde dag langs 
zouden komen, dan zauden we er nog 
een hectare bij moeten buren. Het is 
een slecbte tijd om een vrijwiligerspro
jeet te starten. Iedereen die kan werken 
vindt betaald werk om maar niet te 
spreken van de tweeverdieners die 
nauwelijks de tijd hebben om hun geld 
uit te geven. 
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Van half april tot half oktober is 
de tuin iedere zondag geopend 
voor het publiek, van 11 - 16 uur. 
De tuin / kwekerij ligt aan de 
Broekkantseweg in Gernert. Op 
verzoek zijn er gratis rondleidin
gen. We verkopen dan planten, za
den en bosjes kruiden. 

Het praktijkonderzoek gaat ondertus
sen door. Van alle gezaaide planten 
verzamel ik gegevens zoals de datum 
van opkomst, wanneer de plant bloeit 
en wanneer het zaad rijp is. Als ik dit 
tien jaar doe, verwacht ik een aardig 
beeld te krijgen van de praktijk. De 
meeste boeken zeggen weinig over 
kiemkracht en kiemduur van zaad. Ik 
test daarom alles wat we verkopen 
eerst in de praktijk. 
Het eerste jaar kwamen er nogal wat 
ziekten en plagen voor. Achteraf ge
zien niet zo vreemd, omdat het eerst 
weiland was waar koeien graasden en 
ook nog kunstmest werd gestrooid. Ik 
verdiepte me in het bodemleven, 
trachtte te doorgronden wat het ver
schil is tussen biologische en ecologi
sche landbouw en besefte dat ik tegen 
de natuur inging met al m'n activitei
ten. Had het te druk om aan biologi
sche bestrijding te doen. Nu, na het 
vijfde seizoen is de bodem aan het ver
anderen, de planten profiteren daarvan 
en alles komt een beetje in balans. 
Wij hebben het geluk dat we geen 
commercieel bedrijf zijn. Als het een 
jaar wat minder gaat met een aantal 

planten, danprijzen we anderen 
aan . 
In bet derde jaar werd er een eco
toilet aangelegd en dit jaar is een 
poel gegraven. We kocbten een 
bosmaaier en we zijn ape trots op 
ons vrouwvriendelijke freesje. 
Onze tuin bevindt zich in een van 
de meest verzuurde gemeentes van 
Nederland door de intensieve var
kensbouderij. Wij zijn omgeven 
door boeren. In bet begin moesten 
ze niet veel hebben van het project: 
"Wat doet dat vrouwtje van boven 
de rivieren bier ?" Ik heb me in die 
zin aangepast dat ik geen brandne
tels en akkerdistels in bloei laat ko
men en voor de rest afgewacht. Nu 
komen de boeren af en toe buurten 
en geven complimenten voor vlijt 
en netheid . Oudere boeren herinne
ren zicb nog het vele handwerk. 
Langzaam begint mijn uit de band 
gelopen hobby te veranderen in een 
ware passie . 

De toekomst 
Door al het bandwerk liep ik dit jaar 
aan tegen mijn eigen grenzen. Eerst 
een peesontsteking, kort daarna een 
tennisarm . Kan ik bet nog wei allemaal 
aan ? Ik vraag me af of ik zo door kan 
en wil gaan. Het is duidelijk dat we 
niet in staat zijn een betaalde baan te 
creeren. Dat wil zeggen dat ik ook in 
de toekomst aangewezen ben op een 
uitkering en dat is geen vetpot. Toch is 
er niets leuker danbezig te kunnen zijn 

met iets dat dagelijkse voldoening 
geeft. Het werk in de tuin is afwisse
lend . Het onderzoek is nog lang niet 
klaar. Ik wil proberen in contact te ko
men met mensen die er vanuit bun 
vakgebied mee bezig zijn. Denk aan 
arcbeologen en geschiedkundigen. Ik 
heb nog geen Duitse planten- en krui
denboeken bestudeerd. 
Het is belangrijk dat Stichting Wilde 
Bertram probeert dit project onder de 
aandacht te brengen van het publiek 
omdat we er voor moeten zorgen dat 
we straks niet interen op onze subsidie. 
Op bet ogenblik groeien er zo'n 350 
soorten bomen, struiken en planten die 
op een of andere manier ooit gegeten 
zijn. We kunnen die verzarneling nog 
uitbreiden. Vanaf bet begin van bet on
derzoek beeft een bioloog meegeke
ken. Hij beeft in de loop der jaren hon
derden dia's gemaakt en gescbonken 
aan de sticbting . Genoeg materiaal om 
heel wat dia-avonden en/of cursussen 
mee te vullen. Ik vind bet iedere keer 
weer een uitdaging mensen rond te lei
den in de tuin. Beide activiteiten kun
nen geld opleveren om het project 
voort te zetten. 

Bel vooreen rondleiding, toezen
ding vande zaadlijst van Wilde Ber
tram of nadere informatie met 
Flora Meijdam, 0492-365831 
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