Statige stengels

Texel herbergt een bijzondere collectie
rabarbersoorten

Over rabarber is veel meer te vertellen dan dat je er tot compote gekookte moes
van kunt maken. Neerlands grootste kenner aan het woord over de onvermoede
varianten van deze lentegroente.
door Carolien Nijland, convivium Noord-Nederland
fotografie Jaap en Joke Vlaming

J

aap Vlaming is ongetwijfeld
de grootste liefhebber van
rabarber in ons land. Zijn
liefde en passie voor de
diverse varianten gaat terug
naar zijn jeugd waar naast
het huis van zijn moeder
een grote rabarberplant in de
moestuin stond, met mooie rode slanke
stelen rabarber. Een stek van deze moederplant werd meegenomen naar de boerderij
waar Jaap als jongen ging wonen.

O

ok in die tijd gingen scholieren wel
eens op schoolreis, en dan werd
er op de ouders met een moestuin een
beroep gedaan groenten in te leveren.

26

|

Slow Food Magazine 2015–1

Dit drukte de kosten van de reis. Met
een bos pinkdunne stelen kwam Jaap op
school. Daar bleek dat een andere leerling
ook rabarber had meegenomen die tot
Jaaps grote verbazing nogal van zijn trots
verschilde. Want de rabarberstelen van de
medescholier hadden de dikte van een uit
de kluiten gewassen kleuterpols. De door
Jaap meegebrachte steeltjes belandden
overigens uiteindelijk in de prullenbak.
Jaap: ‘Ze vonden het te veel werk om ze
klaar te maken. Ik ben het nooit meer
vergeten.’ Jaren later, toen hij op Texel zijn
eigen moestuin had, kwam het verschil
tussen zijn rabarber en die van die andere
scholier weer boven, en ging hij zich voluit verdiepen in de verschillende soorten.

En met een indrukwekkend resultaat:
in zijn moestuin staan 154 verschillende
soorten rabarber!

R

abarber, een typische lentegroente
met de Latijnse naam Rheum rhabarbarum, is van oorsprong Aziatisch. Tot
1800 werden in ons werelddeel alleen de
wortels gebruikt als laxerend of zuiverend
geneesmiddel. Pas vanaf 1800 werden
de eetbare stelen gegeten. Aanvankelijk
alleen in onze buurlanden, maar rond
1900 werd rabarber voor het eerst in
Nederland geïntroduceerd als groente en
later ook als marktproduct. Van rabarber
wordt de steel gegeten, bij voorkeur de
jonge stelen. Oudere en dikkere stelen

Tobolsk.
en voornamelijk het blad bevatten veel
oxaalzuur, en dat kan in grote hoeveelheden giftig zijn. Maar dat wordt pas
een probleem als je minimaal tien kilo
rabarber eet.
Rabarber is een echt goed voorbeeld
van een boerengroente. Het is namelijk
een groente die op elke moestuin en bij
elke boerderij te vinden is, maar opvallend
genoeg tal van variaties kent. Dat komt
omdat het zaad van de rabarber, net als
dat van aardappels, genetisch niet stabiel
is. De zaailingen hebben een nieuw
dna-profiel en het kost jaren om te zien
of de nieuwe rabarbervariant ook daadwerkelijk van nut is. Planten uitzaaien geeft
uiteenlopende resultaten van siergewas tot
diverse variaties wilde soorten. Rabarber
wordt dan ook gestekt en de stek wordt
een kloon van de ouderplant met dezelfde
kwaliteiten.
Het determineren van een rabarberplant is geen eenvoudige klus, maar Jaap
bezit deze opmerkelijke gave en hem gaat
het gemakkelijk af. Op geruime afstand
herkent Jaap bekende en onbekende soor-

‘Het glimmende
rabarberkopje varieert
van zachtgroen tot felrood
en ontvouwt zich
binnen de kortste keren
tot een reusachtig
glimmend blad’
ten. Hij legt uit: ‘Om het determineren te
verduidelijken zijn zo’n vijftien kenmerken vastgelegd. Onder andere de stand
van het blad ten opzichte van de steel, de
kleur van de steel, de vorm van het blad
en zo verder.’ Maar het meest belangrijke
kenmerk, namelijk de smaak, wordt in de
determinatie niet beschreven

A

an het begin van zijn zoektocht vond
Jaap dicht bij huis, op Texel, al direct
twee verschillende soorten. Een van
deze soorten komt alleen op het eiland
voor en is terug te leiden tot één enkele >

Bloeiende rabarber.
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Draadloos internet
Shuttle bus
Fietsverhuur
Zonnebank
Sauna
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biertjes, windgezaagde worstplanken, messen & mesjes, mosterds, zuren & pickles,
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WORSCHT betrekt haar producten graag van begeesterde makers die met liefde & respect hun waren bereiden.
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UIT DE ITALIAANSE ARCA DEL GUSTO:
Suino nero dei Nebrodi - Cappero di Pantelleria
Lenticchia di Ustica - Mais Biancoperla - Amarene di Cantiano Maiorchino
Pistacchio di Bronte - Riso di Grumolo delle Abbadesse (Vialone Nano)
Sale marino artigianale di Cervia - Provola dei Nebrodi - Vino & Visciole
Van Raalten Import - info@vanraaltenimport.com

Roodsteel.

Scalloway.
grote rabarberplant in Cocksdorp die
waarschijnlijk al ver voor 1900 daar is
binnengekomen dankzij schippers die de
stek meenamen uit Hull in Engeland waar
rabarber al veel langer als groente werd
gegeten.
De zoektocht van Jaap bleef bepaald
niet beperkt tot Texel. Samen met zijn
vrouw maakte hij de afgelopen vijftien jaar
diverse reizen door Engeland, Scandinavië
en andere Europese landen om voor hem
onbekende rabarbersoorten op te sporen.
Reizen door Denemarken en Duitsland,
met de auto, of op de step en zijn vrouw
op de fiets, leverden prachtige exemplaren
op. Maar ook op verdere reizen ontdekte
hij mooie planten.

V

oor de handel in ons land is rabarber
weinig interessant. Met een relatief
kleine aanvoer van ongeveer 10 miljoen
kilo per jaar is rabarber in Nederland
nu eenmaal geen grote speler. De lentegroente wordt nogal eens geleverd door

‘Niet alleen qua smaak maar
ook qua combinatieteelt
passen aardbeien en rabarber
erg goed bij elkaar’

aardbeienkwekers. Want niet alleen qua
smaak maar ook qua combinatieteelt
passen aardbeien en rabarber erg goed
bij elkaar. Het grootste gedeelte van die
aanvoer wordt in eigen land gegeten. De
overige kilo’s worden verwerkt tot confituur en compote.
Jaap heeft op Texel een mooi perceel
waar hij schapen houdt en waarvan
ongeveer een derde deel in gebruik is als
moestuin. Hier heeft hij zijn 154 soorten
rabarber staan. Het afgelopen seizoen,
vertelt hij, was ‘miserabel, want door
de hoge wintertemperaturen kwam de
rabarber slecht tot ontwikkeling. Alleen
planten die bestendig zijn tegen een
warme winter kwamen goed op’. De nu
net afgelopen winter was, zoals bekend,
ook mild maar toch heeft het voldoende
gevroren en belooft het een goed rabarberjaar te worden.

H

et bewaren en documenteren van
zijn enorme collectie rabarberplanten is voor Jaap zoveel als een levenstaak.
Er wordt hem vaak naar documentatie
gevraagd. Maar zover is het nog niet. Een
klein deel van zijn verzameling is inmiddels wel ondergebracht bij de Tuinen
van Weldadigheid in Veenhuizen waar
veel zeldzame en bijzondere groenten
gekweekt worden.

D

e smaak van rabarber is natuurlijk
zeer subjectief, maar uiterst belangrijk. Jaap heeft vele soorten volgens recept
tot op de gram nauwkeurig klaargemaakt
en vergeleken. Hoe groot zijn de onderlinge verschillen? Jaap: ‘Mijn belangrijkste
conclusie is eigenlijk vooral dat niet-geforceerde rabarber veel meer smaak bevat
dan geforceerde rabarber.’ Forceren is dan
ook een techniek waarmee Jaap zich niet
bezighoudt. Het houdt in dat door middel
van het plaatsen van een donkere pot de
grond wordt opgewarmd en de rabarber
voortijdig begint te groeien. Door deze
methode kunnen al in maart rabarberstelen worden geoogst. In de handel zijn
diverse prachtige exemplaren te vinden.
Erg decoratief. De rabarber is wat bleker
en zachter van structuur. Maar volgens
Jaap ook minder smaakvol.

H

oe eet deze kenner zijn rabarber
het liefst? ‘Samen met vette vis. De
combinatie van die twee smaken spreekt
me bijzonder aan.’ Maar ook in andere
warme en koude gerechten is rabarber
een aanrader. Verder droogt Jaap de
wortel van rabarber, en maalt deze. Het
zachtgele kruidige poeder dat zo ontstaat,
heeft een gronderige licht bittere smaak
en misstaat in kleine hoeveelheden (dit in
verband met de purgerende werking) niet
in stoofpotjes.
Jaap: ‘Maar ik moet er wel direct bij
zeggen dat voor mij het allermooiste
moment niet eens het eten is maar eerder
de opkomst van de rabarber.’ En terecht.
Het ontspruiten van het eerste blad heeft
veel weg van een geboorte. De manier
waarop dat gebeurt, varieert per soort. Het
glimmende rabarberkopje varieert van
zachtgroen tot felrood en ontvouwt zich
binnen de kortste keren tot een reusachtig glimmend blad. Dat blad begroet de
zonnestralen als een baby die naar zijn
moeder kijkt. Lente!
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