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Vergeten groenten
Ook in de biowinkel
Vergeten groenten zijn in. Zo pakken grootwarenhuizen de laatste
tijd nu en dan uit met speciale promotieacties rond groenten die uit
het oog, het hart en het geheugen van de consument verdwenen
zijn. En ook in de biowinkel komen eetbare planten zoals pastinaak
en postelein geleidelijk aan in het aanbod terecht.

Deze terugkeer van vergeten groenten maakt
deel uit van een veel bredere beweging; de nog
altijd felle strijd voor het behoud van de biodiversiteit in de natuur.

In onze moderne gemechaniseerde samenleving lijkt de roepdrang 'terug naar de natuur' steeds sterker te worden. Zo is
er nu een trend aan het opkomen waarbij sommige mensen
zoveel mogelijk proberen te koken met 'wilde' planten die in
de vrije natuur voorkomen. Maar deze aanpak is enkel aangewezen voor personen die over een zeer goede plantenkennis
beschikken, want nu al vallen er in Europa jaarlijks een aantal
slachtoffers door amateurs die onwetend zeer giftige planten
op het menu geplaatst hebben. De kennis over het praktische
gebruik van natuurlijke planten – die ooit onder brede lagen
van de bevolking aanwezig was – is dan ook kort na de Tweede
Wereldoorlog (1939-1945) door de opkomst van de intensieve
machinale landbouw verdwenen.

In de biowinkel komen eetbare planten
zoals pastinaak en postelein geleidelijk
aan in het aanbod terecht.

aldus kort na de Tweede Wereldoorlog door de snelle mechanisering van de landbouw.
Om het in die tijd schaarse voedsel sneller en vooral in grotere
hoeveelheden te kunnen produceren, ging men – bij elke plant
en elk dier dat toen gekweekt werd – doelbewust op zoek naar
de soort die het grootste rendement opleverde. Hierbij viel de
keuze zowat letterlijk op de dikste koe (voor het vlees) of het
type dat de meeste melk leverde, het vetste varken en de grootste kip. En ook bij de groenten streefde men naar de grootste soort salade of bloemkool. Kortom : van elke diersoort en
van elke plantensoort werd er nog maar één type massaal gekweekt, waardoor de andere varianten niet alleen weggedrukt
werden, maar waarvan ook hun bestaan zelf vaak onder druk
kwam te staan.

Het is dan ook veiliger én handiger om eerst aandacht te besteden aan groenten die nu wat vergeten zijn, maar die vaak
al enkele eeuwen door de mens gekweekt worden. In elk geval maken we nu duidelijk deel uit van een generatie die momenteel volop naar haar eigen identiteit op zoek is, en waarvan
deze zoektocht voor een flink deel via de voeding verloopt (zie
onder meer het huidige succes van kookboeken en –televisieprogramma’s).

Nu beginnen de overheden in de verschillende Europese landen volop te beseffen dat dit helemaal geen schitterende zaak
was voor de algemene gezondheidstoestand voor de bevolking.
De promotie van bijvoorbeeld streekproducten maakt dan ook
deel uit van een algemene beweging om de biodiversiteit in
onze leefomgeving zoveel mogelijk te herstellen. En daarbij
worden vaak soorten teruggevonden waarvan men dacht dat
ze allang verdwenen waren. Een fraai voorbeeld daarvan is het
Vlaamse Trekpaard, dat enkele jaren geleden opnieuw in Amerika opgedoken is. Wat bleek: Vlaamse uitwijkelingen hadden
deze paardensoort honderd jaar geleden naar daar meegenomen. En nu zijn er hier een aantal kwekers die dit dier weer op
de Vlaamse bodem geplaatst hebben.

Deze terugkeer van vergeten groenten maakt trouwens deel uit
van een veel bredere beweging, meer bepaald de nog altijd felle
strijd voor het behoud van de biodiversiteit in de natuur, waar
nog heel wat dier- en plantensoorten met uitsterving bedreigd
worden. Bij ons begon de vermindering van deze biodiversiteit

De vergeten Vlaamse groenten zijn wel nog op eigen terrein
bewaard gebleven. En als gemotiveerd bezoeker of gedreven
uitbater van een biowinkel kan het zeer interessant zijn om zich
iets grondiger over deze groentensoorten te informeren. En een
vrije fraaie plek waar het verhaal van deze vergeten groenten op
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een aantrekkelijke manier verteld wordt is ’t Grom ofwel het
Groentenmuseum (www.tgrom.be) in Sint-Kathelijne-Waver
nabij Mechelen.
In feite zijn er twee grote groepen vergeten groenten. Langs
de ene kant zijn er de groenten die we nu nog kennen, maar
waarvan de oude rassen van de markt verdwenen zijn omdat
er nieuwere rassen kwamen die productiever en uniformer
zijn, of die men langer kan bewaren. Dit is bijvoorbeeld het
geval bij tomaten, bonen, kolen, paprika, prei en komkommer.
En op het gebied van smaak zijn die oude rassen gewoonlijk
veel beter dan de nieuwe. En de tweede groep zijn de groentensoorten die we nauwelijks meer kennen. Het zijn dan ook
groenten die vaak al lang uit de handel zijn verdwenen of die
nooit grootschalig geteeld zijn. Vaak voorkomende voorbeelden hiervan zijn aardpeer, bisschopsmuts, boekweit, chioggia
biet, kardoen, kervelknol, koolraap, landkers, pastinaak, paardeboon, paarse wortel, tuinbonen, truffelaardappel, warmoes
ofwel snijbiet, wortelpeterselie en winter- en zomerpostelein.
Deze groenten vormen aldus een geur- en kleurrijk geheel
waarvan het de moeite loont om de nodige tijd uit te trekken
om hun veelheid aan smaken geleidelijk aan te proeven en aldus te leren kennen. En naast de interessante voedingswaarde
die ze opleverden, werden een aantal van die vergeten groenten ook als geneesmiddel tegen allerlei kwalen en kwaaltjes
gebruikt.
En in ’t Grom kunnen we dus heel wat degelijke informatie
over deze vergeten groenten verkrijgen. Dit levendige museum
bevindt zich dan ook in een diepgroene omgeving (met veel
recreatieve fietsers) van een fraaie historische boerderij, meer
bepaald de Midzeelhoeve. De handige audiogids waarop we
het historische groentenverhaal kunnen beluisteren leidt ons
niet alleen door het binnenmuseum, maar ook doorheen een
aantal demonstratietuinen.
En naar aanleiding van de huidige herdenking van de Eerste
Wereldoorlog (1914-1918) werd er onlangs een speciale tuin
plus tentoonstelling aangelegd die ons toont welke groenten
de mensen toen vooral uit noodzaak aten. Veel mensen schakelden dan ook over tot het kweken van andere groenten die
toen al voor een groot deel vergeten waren, want door hun lage
bekendheid daalde de kans aanzienlijk om door hongerige dieven uit de moestuin gestolen te worden. Opvallend : het waren
in grote lijnen dezelfde soorten die nu opnieuw als vergeten
groenten terugkeren. Zo was pastinaak al kort voor de Eerste
Wereldoorlog vanwege het gebruiksgemak door de aardappel
verdrongen. En ook toen al liet men de knollen die er minder
aantrekkelijk uitzagen liever aan de kant liggen. Honderd jaar
geleden was het hoogste voedingsdoel 'zoveel mogelijk vlees
eten zoals de rijkelui', waarbij men helemaal niet wakker lag
van gezonde groenten. De aandacht voor de voedzaamheid
van groenten is dus een rij recent fenomeen, wat voor een deel
verklaart waarom een groot deel van onze bevolking nog altijd
niet de ideale hoeveelheid groenten verorbert die het toelaat
om tot een gezond voedingsevenwicht te komen.
’t Grom verkoopt de zaden van een aantal van deze vergeten
groenten voor mensen die ze in de eigen tuin willen kweken.
En daarnaast vindt men deze planten ook bij vaak gespecialiseerde kweekbedrijven overal in Vlaanderen.
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