
AARDAPPELEN

Uit het Volledig Woordenboek der Nederlandsche Taal door R.K. Kuipers, 1893

Aardappel, m. -s, -en, -tje, de eetbare knol, de plant zelve;

Uit de van Dale, groot woordenboek der Nederlandse taal, 1961

aardappel, m. (-s of  -en), 1. de bekende eetbare vrucht (onderaardse stengelknol) van de 
onder 2. genoemde plant...
... 2. de tot de familie der nachtschaden behorende plant (Solanum tuberosum),...

OORSPRONG

De aardappel is afkomstig uit Zuid-Amerika. En werd al sinds de tweede eeuw van onze 
jaartelling door de Inca's geteeld. Van oudsher aten de Inca's de aardappel gekookt, gebakken, 
gedroogd en gestampt. Zoals we het nu nog steeds doen. 
De Inca's noemden de aardappel 'papa'. Echter, ons woord 'patat' is daar niet van afgeleid maar 
van het Spaanse woord 'patata', wat een verbastering is van het Haïtiaanse woord 'batata'. Een 
batata is geen aardappel maar een cassaveknol.
De Spanjaarden, die Amerika ontdekt hebben, hebben de aardappel naar Europa gebracht, maar 
niemand wilde de knollen eten. Totdat een zekere Parmentier zijn aardappelvelden liet bewaken 
door soldaten. De omwonenden werden daardoor dusdanig nieuwsgierig naar de knollen dat ze 
de oogst stalen en er lekker van gegeten hebben.

VERSPREIDING

De aardappel wordt voornamelijk geteeld in de noordelijke gematigde klimaatzone, bijvoorbeeld 
in Amerika, Jersey en Egypte. En is na rijst het meest populaire voedsel. 
In Europa werden de eerste aardappelen geteeld rond de Spaanse stad Sevilla. Aangezien de 
aardappel een goedkoop voedsel voor het leger was, en er vele veldslagen waren, werd het al snel 
door heel Europa bekend als voedingsmiddel.

In 1812 werden er in de Ruigenhil 20 ha aardappelen gepoot. Daarvoor waren nodig 10hl37 
pootaardappelen. En ze werden blijkbaar ook al gegeten door de bevolking volgens het 
onderstaand lijstje uit 1813 "consumptie bevolking":
1. tarwe 1600; erwten 10; aardappelen 2400; populatie 1192
2. rogge 900; erwten 30; aardappelen 900; populatie 246
3. tarwe 200; erwten 51; aardappelen 472; militairen

Aardappelen zijn makkelijk te bereiden, voedzaam en licht verteerbaar. Ze bestaan uit 80% vocht 
en 20% koolhydraten en bevatten eiwitten, vitamine B1, B2, B6 en C. Hoe ouder de aardappel 
hoe minder vitamine C erin zit.

TEELT

Grofweg kunnen we de aardappel in drie soorten onderscheiden. De aardappel voor de zetmeel-
industrie wordt voornamelijk in de veenkoloniën verbouwd. De pootaardappel wordt sinds 5 jaar 
in West-Brabant verbouwd. En tenslotte de consumptie- of  tafelaardappel zoals bijvoorbeeld de
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Irene, Eigenheimer, Doré en Bintje.

De heer Maris aan de Drogedijk verbouwt de consumptie-aardappel. Vanaf  1999 doet hij dat op 
een biologische manier. Hij ziet het als een persoonlijke uitdaging om een gewas zonder kunst-
middelen te laten groeien. Dus zonder gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen.
Als meststof  wordt organische mest gebruikt. Omdat hij niet met kunstmest werkt wordt de 
plant niet "opgejaagd" om te groeien. Daardoor is de plant beter bestand tegen ziekten en plagen. 
Op een perceel komen eens in de zes jaar aardappelen te staan. Dit is om aaltjes tegen te gaan. En 
op mijn vraag of  hij geen last had van phytophtora antwoordde hij: "Dat hoort er nu eenmaal 
bij". Hij zoekt het in aardappelrassen die er beter tegen kunnen zoals de Agria en de Triplo. 
Vroeger was het het ras Santé, maar dit ras wordt tegenwoordig steeds minder gebruikt. 

Onkruid wieden gebeurt mechanisch. De grond wordt 2 à 3 keer aangeaard, zodat de aardappel-
knollen niet bloot komen te liggen en groen worden. Door dat steeds omwoelen van de grond 
trek je als het ware het onkruid eruit.

Het oogsten gaat machinaal. Maar dat gebeurt heel voorzichtig omdat de chipsfabrikanten graag 
hele aardappelen willen waar ze mooie chips van kunnen maken. Niet alleen de fabrikanten willen 
mooie aardappelen, maar ook de consument. Een aardappel die wat langer bewaard wordt krijgt 
namelijk een rimpelig velletje.

Om het rimpelen tegen te gaan worden ze tegenwoordig in koelcellen bewaard. Dat geeft wel een 
andere aardappel want het zetmeel wordt dan omgezet in suikers. De aardappel wordt er zoeter 
van smaak door. De suikers zijn ook een nadeel als er friet van wordt gebakken, die wordt er te 
bruin van.
De aardappel die men in de winkel kan kopen wordt niet zo zorgvuldig behandeld. Die moet er 
eerst en vooral mooi, glad en schoon uitzien. Toch houdt men wel rekening met de consument. 
Maar dan meer in het kweken van rassen die er "mooi" uitzien. Zoals bijvoorbeeld een aardappel 
met mooi geel vruchtvlees. Tegenwoordig is er weinig verschil meer tussen de gewone en de 
biologische consument. Ook de biologische consument wil tegenwoordig een mooi uitziende en 
betaalbare aardappel.
Van de gehele aardappeloogst is 80 à 90% voor de verwerkingsindustie bestemd.

VEELZIJDIG

Met de aardappel is meer te doen dan alleen maar opeten. Hier volgen een paar voorbeelden: Een 
doorgesneden aardappel is heel handig om er een stempel van te maken. En daarmee met 
bijvoorbeeld textielverf  tafelkleden en servetten mee te versieren. Ook zijn er kaarsenstandaards 
van maken. 
En als laatste voorbeeld een huismiddeltje tegen kleine brandwonden. Mijn oma gebruikte al een 
dunne schil van een aardappel om, met de natte zijde, op brandwondjes te leggen. Door het 
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vocht en de hoeveelheid vitamine C die in een aardappel zit trekt de pijn van het wondje heel snel 
weg en geneest het wonderbaarlijk snel. Wel een paar keer verversen. Dit middeltje uiteraard niet 
gebruiken bij open wonden of  als er al heel grote blaren zijn ontstaan.

IN HET HUISHOUDEN

In het Huishoudboek N.B.C staat het volgende over het koken van aardappelen:

1. Aardappelen van gelijke grootte nemen; de grote aardappelen voor stamppot gebruiken.
2. Aardappelen dun schillen, putten goed verwijderen. Schil de oude daags te voren; nieuwe 
juist voor het koken.
3. Wassen en in schoon water wegzetten.
4. Opzetten met ruim water en 1 lepel zout per liter water. Zet oude aardappelen met koud 
water, nieuwe met kokend water op. Of  met zoveel water als er in de kooktijd kan verkoken. 
Neem dan minder zout. Zorgen voor geregelde warmte.
5. Vlug aan de kook brengen, ongeveer een half  uur laten koken. (Let op! De huidige rassen 
zijn veel sneller gaar). Afkokers half  gaar afgieten en verder stomen, met gesloten deksel op 
een zacht vuur, of  deze aardappelen koken in een aardappelstomer.
6. Afgieten en op de kachel laten opdrogen.
7. Goed opschudden tot ze mooi bloemen.
8. Aardappelen direct opdienen.

Uit hetzelfde boek komt een recept voor stamppot bestaande uit: aardappelen, groente en soms 
vlees of  spek die in één pan worden gekookt.

STAMPPOT

Verhouding: ongeveer evenveel groente als aardappelen. Wanneer de groente niet wordt afge-
kookt, minder groente nemen; bijvoorbeeld boerenkool, savoyekool enz. Voor groenten uit 
het zout als snijboon en zuurkool is de verhouding: 2 delen aardappelen, 1 deel groenten, 1 
lepel vet per persoon door de stamppot roeren. In plaats van vet kunnen we ook melk door de 
stamppot roeren, ze wordt daardoor voedzamer en niet zo zwaar, geschikter voor kinderen en 
zwakke mensen.

Voor zieken maakte men bijvoorbeeld aardappelpuree.

AARDAPPELPUREE

Ingrediënten: Aardappels, melk, boter, zout.
De aardappelen op de gewone wijze gaar koken, daarna door een zeef  wrijven of  met een 
puree-knijper fijn maken. De boter, zo nodig het zout, en de melk toevoegen, daarna onder 
goed kloppen nog even verwarmen. Om de puree voedzaam te maken kunnen we nog 
toevoegen room, eiwit, bouillon of  eierdooier.

KRAAKSLA en meer

Veel van de consumptieaardappelen zijn bestemd voor de chipsfabrieken voor een welbekende 
versnapering. Van kant en klare chips kan men kraaksla maken. Door een gewone gemengde 
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salade doet men wat handjes chips, et voilà daar is de kraaksla.

Als u de gekochte chips te zout vindt dan is het ook mogelijk om ze zelf  te maken in een pan, 
wok of  friteuse.

～～～de kook-coach～～～recept～～～

CHIPS

Ingrediënten:

oude aardappelen (nieuwe zijn vaak te nat)

olie

Bereiding:

De aardappelen schillen of, als ze een dun velletje hebben, goed schoonboenen.
Met een vlijmscherp mesje de aardappelen in zo dun mogelijke schijfjes snijden. De schijfjes 
mogen drooggemaakt worden, maar voor een goed eindresultaat is het niet nodig.
De olie verhitten tot 180 graden Celsius. Als een pan of  wok wordt gebruikt is een laagje olie 
van 3 cm voldoende. In de hete olie steeds een paar schijfjes laten glijden. Niet te veel tegelijk. 
Laten bakken tot ze lichtbruin zijn. Met een schuimspaan de schijfjes één keer omdraaien en 
uit de olie halen. Laat ze uitlekken op keukenpapier.
Het kan zijn dat schijfjes zichzelf  tijdens het bakken opblazen tot een kussentje, dat is geen 
probleem. Dat zijn "pommes de terre soufflés". Ook lekker.

DIKMAKER?

De aardappel is een gezond voedingsmiddel. Van het eten van normale porties wordt men echt 
niet dik. Dat is handig in deze tijd waarin het lijnen bijna een nationale bezigheid is geworden. De 
jus en/of  sauzen die erbij genuttigd worden hebben ervoor gezorgd dat de aardappel als 
"dikmaker" bekend werd. Maar een nazomerse aardappelsalade met een yoghurtdressing is een 
overheerlijk en "slank" recept.

～～～de kook-coach～～～recept～～～

AARDAPPELSALADE met yoghurtdressing

Ingrediënten:

vastkokende aardappelen

2 eetlepels peterselie, fijngehakt

2 eetlepels bieslook, fijngeknipt

een augurk, in kleine stukjes

voor de dressing:
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1 deciliter yoghurt

1 eetlepel citroensap

1 theelepel suiker

zout en peper

Bereiding:

Kook de aardappelen gaar en laat ze wat afkoelen.
Roer voor de dressing intussen de yoghurt los met het citroensap en de suiker.
Voeg er zout en peper naar behoefte aan toe.
Snij de afgekoelde aardappelen in plakjes of  blokjes.
Voeg er de peterselie, bieslook en augurk aan toe en schep het geheel goed om.
Nu nog de dressing voorzichtig erdoor mengen en wegzetten op een koele plaats tot het 
geheel koud geworden is.

Heerlijk met gekookte eieren en verse tomaten.

Een iets minder slank recept, maar als het niet elke dag gegeten wordt is het ook geen dikmaker.

～～～de kook-coach～～～recept～～～

PETERSELIE-AARDAPPELEN

Ingrediënten:

vastkokende aardappelen

30 gram boter of margarine

scheut room

1 flinke eetlepel peterselie, fijngehakt

Bereiding:

Kook de aardappelen gaar en laat ze wat afkoelen.
Schud ze niet om
Voeg er heel voorzichtig de boter of  margarine, room en peterselie aan toe.
Opdienen met een knapperige salade van bijvoorbeeld witlof  of  groenlof.

OVER DE GRENS

In Duitsland worden uiteraard ook aardappelen gegeten. Daar kwam ik eens een gerecht tegen 
met "Klößen". Dit zijn aardappelballen gemaakt van eerst gekookte bloemige aardappelen, die 
fijngemaakt worden en daarna gemengd met gries, boter, melk en broodkruim. Daarvan weer 
balletjes gemaakt en die worden weer gekookt in heet water. Het was heel smakelijk, maar het is
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zo bewerkelijk dat ik er zelf  nooit aan begonnen ben om ze eens te bereiden.

In Oostenrijk ben ik veel ovenschotels met aardappelen tegengekomen. Ze waren allemaal 
heerlijk. De courgette-aardappelschotel vond ik het smakelijkst. En deze maak ik nog regelmatig. 

～～～de kook-coach～～～recept～～～

COURGETTE-AARDAPPELSCHOTEL

De schotel bestaat uit gekookte aardappelen, in schijven van circa 2 cm gesneden, 
ongekookte courgettes, ook in schijven van 2 cm gesneden.
In een ingevette bakvorm om en om aardappel en courgette dakpansgewijs schikken.
Wat zout en peper erover strooien, en als laatste wat room en geraspte kaas erover doen. 
Hoeveelheden van de ingrediënten kunnen naar eigen inzicht bepaald worden.
Ongeveer 20 minuten in een op 200 graden Celsius voorverwarmde oven bakken. 
Warm opdienen.

Beer Clement
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Bronnen:

Die 50 Besten Aufläufe, Kaiser
Huishoudboek N.B.C., derde druk, december 1937
Kartoffeln, GU KüchenRatgeber
Knipsels: uit de Volkskrant, AllerHande
www.sint-theresia.be/leerlingen/
www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i002178.html

Tekeningen: Henk Nieuwenhuijsen

Eerder gepubliceerd in: Ravelyn, september 2004
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