Specerijen
Specerijen en kruiden, ze worden vaak in één adem genoemd en het verschil
tussen beide is niet vastomlijnd. Beide zijn plantaardige producten en beide
worden gebruikt om de smaak, de geur of de kleur van voedsel te verrijken.
In het dagelijks spraakgebruik worden met kruiden meestal planten met zachte
stengels en bladeren bedoeld. Een uitzondering daarop is bijvoorbeeld laurier.
Veel kruiden komen oorspronkelijk uit de landen rond de Middellandse Zee
zoals koriander, tijm en rozemarijn. Sommige zijn inheems in onze streken
bijvoorbeeld mierikswortel, munt en bieslook.
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Specerijen zijn afkomstig van tropische en subtropische planten en, anders
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dan bij kruiden, gaat het bij specerijen meestal niet om het blad of de stengel.
Bijvoorbeeld peper, kaneel en kruidnagel, waarvan respectievelijk het zaad,
de bast en de bloemknoppen geoogst worden. De meeste specerijen komen
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oorspronkelijk uit het Verre Oosten, enkele uit tropisch Zuid-Amerika.
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Veel specerijgewassen worden inmiddels ook in andere dan de
oorsprongsgebieden geteeld, bijvoorbeeld kruidnagel in Zanzibar en Madagascar,
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kardamom in Guatemala en peper in Brazilië. De Tweede Wereldoorlog had
een vernietigend effect op de teelt en de handel. Dit leidde onder meer tot de
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productie van goedkope synthetische vervangers. Echter, door verandering
van leefstijl kwam er hernieuwde interesse in natuurlijke producten en teelt en
handel floreren als nooit tevoren.
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In de keuken worden specerijen en kruiden vers of gedroogd gebruikt. Voor
industriële toepassingen kunnen door destillatie de essentiële oliën er aan
onttrokken worden, maar vaak gaat daardoor een deel van de smaak en de
geur verloren. Een andere methode is de verwerking tot oleoresine. Hierbij
worden de vluchtige én de niet-vluchtige bestanddelen door een oplosmiddel
onttrokken, waarna dit laatste verwijderd wordt. In het eindproduct zijn dan de
oorspronkelijke smaak en geur in geconcentreerde vorm aanwezig.
De handel in specerijen tussen de productielanden en Europa dateert van voor
het begin van onze jaartelling. Grieken en Romeinen waren met het gebruik
ervan bekend. Over zee gebeurde het transport vanuit de Zuid-Indiasche
havenstad Muziris en over land via de Zijderoute. Vanuit de havens aan de
Noord-Afrikaanse kust en de Levant werden de goederen over de Middellandse
Zee naar Europa vervoerd.
In de tijd van Karel de Grote (768-814) werd de specerijenhandel over de
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Middellandse Zee door Byzantijnse kooplieden beheerst. Daarna, in de dertiende
eeuw, werd die rol overgenomen door kooplieden uit de Italiaanse handelssteden
Venetië en Genua. Van daaruit werd de kostbare last vervoerd naar de
gespecialiseerde handelscentra Montpellier en Neurenberg en verkocht aan
apothekers en kruideniers in heel Europa.
De herkomst van de specerijen werd door hen die dit wisten in het vage
gehouden en slechts heel weinigen zullen de planten gekend hebben waarvan
ze afkomstig waren. Bescherming van de handel was het motief van die
geheimzinnigheid. Die onwetendheid verdween nadat de route over zee rond
Kaap de Goede Hoop naar de Oriënt ontdekt werd. Het was de Portugees
Vasco da Gama die dit lukte na een barre reis van een klein jaar. Hij landde in
Calicut in Zuid-India op 20 mei 1498.
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Voortaan was er vanuit Europa direct toegang tot de Indiase specerijenhandel
en Da Gama’s reis wordt gezien als het begin van de Europese koloniale
rijken in Azië, waaronder het Nederlandse. Voortbouwend op de erfenis van
de beroemde en niet minder beruchte VOC die in 1800 failliet ging vestigde
zich het Nederlandse militaire en bestuurlijk gezag in de Indonesische
archipel. Dit zorgde voor een toevloed van rijkdom naar Nederland, dankzij
specerijen en andere tropische producten. Met de Tweede Wereldoorlog en de
onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië in 1945 kwam hieraan een einde.
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Peperoogst, illustratie uit ‘Le livre des merveilles de Marco Polo’, ± 1410.
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De handelsroutes over land en over zee aan het begin van onze jaartelling.
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Rozemarijn, Rosmarinus officinalis L.
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Kaneel, Cinnamomum verum J. Presl (syn. Cinnamomum zeylanicum Breyn).
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Kruidnagel, Syzygium aromaticum
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Tijm, Thymus vulgaris L.

9.

Peper, Piper nigrum L.
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10. Koriander, Coriandrum sativum L.
12. Kruidenmarkt in Durban, Zuid-Afrika. imcolanting.nl
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14. Istanbul. Foto: jeroenkuch, www.columbusmagazine.nl
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Afbeeldingen 5 t/m 10: Köhler, F.E., Medizinal Pflanzen (1890).

Afbeeldingen van merken en producten zijn louter bedoeld als illustratie van
hoe specerijen zoal gebruikt worden, niet ter waarborging van veiligheid,
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kwaliteit of promotie ervan.
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