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Figuur 1. Vanilla planifolia in de Hortus botanicus in Leiden. 
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Inleiding 

 

In het Handbook of herbs and spices wordt het aroma vanille als volgt beschreven: "There is 

probably no other spice in the world that strongly evokes the sweet memories of childhood 

and nurture than vanilla – ice cream to cool off in the scorching heat of the summer, milk to 

nourish young and agile bodies and warm chocolate to perk up mornings with friends and 

loved ones. Consider how bland these delights would be without the aroma of vanilla!”
1
 Het 

welbekende aroma vanille staat dan ook centraal in het onderzoek, waarbij de nadruk ligt op 

de Vanilla planifolia. Deze vanilleorchidee is namelijk economisch het meest interessant. 

 Om te beginnen wordt de Vanilla-orchidee geïntroduceerd, dat wil zeggen dat er 

aandacht wordt besteed aan de volgende onderzoeksvragen. Wat is vanille? Waar komt 

vanille (Vanilla planifolia) oorspronkelijk vandaan? Welke soorten vanille zijn er te 

onderscheiden? Wat zijn de alternatieven voor natuurlijke vanille? Waar wordt vanille 

tegenwoordig verbouwd? Daarnaast wordt de geschiedenis van vanille behandeld. Hoe kwam 

vanille naar Nederland? Wanneer werd vanille bekend onder het Nederlandse publiek (en een 

onderdeel van de Nederlandse keuken)? Welke bijdrage heeft de Hortus botanicus (Leiden) 

daaraan geleverd? Om de vragen te beantwoorden worden er verschillende bronnen 

geraadpleegd. Bij het onderzoeken naar vanille worden de volgende bronnen gebruikt, 

waaronder literatuur uit de Universiteitsbibliotheek (Leiden), bibliotheek van de Hortus 

botanicus (Leiden) en wetenschappelijke artikelen (online), maar ook archiefmateriaal van de 

afdeling Bijzondere Collecties in de Universiteitsbibliotheek (Leiden), de botanische 

collecties uit het National Herbarium of the Netherlands (NHN) (Leiden) en de digitale 

krantendatabase Delpher. Daarnaast zijn enkele interessante afbeeldingen ondergebracht in 

een bijgevoegde illustratielijst. 

 Allereerst wordt in het eerste hoofdstuk ‘Vanille, een introductie’ de vanilleorchidee 

geïntroduceerd, waarbij algemene informatie, herkomst, soorten en teelt aan bod komen. In 

het tweede hoofdstuk wordt de geschiedenis van vanille behandeld. Hierbij ligt de nadruk op 

de koloniale geschiedenis van het gewas, daarnaast wordt aandacht besteed aan de opkomst 

van vanille in Nederland. Ook worden de toepassingen van vroeger en nu behandeld in het 

onderzoek. De (mogelijke) connectie met de Hortus botanicus in Leiden komt in het 

daaropvolgende hoofdstuk aan bod. In de daaropvolgende conclusie wordt aandacht besteed 

aan de onderzoeksvragen en wordt een samenvatting gegeven van het onderzoek. 

                                                           
1
 K.V. Peter red., Handbook of herbs and spices. Second edition (Cambridge: Woodhead Publishing Limited,  

2012) Vol. 1, 547. 
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Vanille, een introductie 

 

Algemeen 

De Vanilla planifolia behoort tot de orchideeënfamilie, een klimorchidee. De Vanilla-

orchidee heeft relatief grote, geelgroene bloemen. Om het vanillearoma te krijgen, moeten 

deze bloemen door een natuurlijke bestuiver of handmatig worden bestoven. Na een 

succesvolle bestuiving gaan de vruchten zich ontwikkelen. Bij de vanille-orchidee zijn dat 

doosvruchten met vele duizenden zaden. De doosvruchten, de uiteindelijke vanillestokjes, 

worden onrijp geplukt en vervolgens gefermenteerd. Tijdens de fermentatie verkleuren de 

vruchten van groen naar donkerbruin, daarbij ontwikkelt gedurende deze fermentatie het 

vanillearoma door de aanwezigheid van vanilline.
2
 

 

Herkomst 

De vanilleorchidee (Vanilla planifolia) komt oorspronkelijk uit Mexico, maar tegenwoordig 

wordt vanille ook in andere tropische landen gekweekt, zoals Madagaskar, het belangrijkste 

exportland van vanille. Echter komen de natuurlijke bestuivers van de plant alleen voor in 

Mexico, waardoor de Vanilla planifolia met de hand moet worden bestoven.
3
 Het handmatig 

bestuiven van de vanilleorchidee is zeer arbeidsintensief. 

 

In Plants of the World online op de website van Royal Botanic Gardens KewScience wordt de 

herkomst van de Vanilla Planifolia duidelijk weergegeven, zowel met behulp van een lijst met 

landen als met een wereldkaart. De Vanilla planifolia werd gevonden in de volgende landen, 

namelijk: Belize, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico Golf, 

Zuidoost-Mexico, Zuidwest-Mexico en Nicaragua. Daarnaast werd de plant in veel andere 

landen geïntroduceerd, namelijk: Bangladesh, Noord-Brazilië, Noordoost-Brazilië, Zuidoost-

Brazilië, Centraalwest-Brazilië, Caroline-eilanden, Kaaimaneilanden, Chagosarchipel, 

Cookeilanden, Dominicaanse Republiek, Ecuador, Florida, golf van de Guinee-eilanden, 

Guyana, Jamaica, Java, Benedenwindse eilanden, Kleinde Soenda-eilanden, Madagaskar, 

Marianen, Nieuw-Caledonië, Nieuw-Guinea, Niue, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, 

                                                           
2
 C. Kalkman, Planten voor dagelijks gebruik. Botanische achtergronden en toepassingen, redactie en bewerking 

door M.M. Nauta en R. van der Meijden (Utrecht: KNNV Uitgeverij, 2003), 147-148. 
3
 Kalkman, Planten voor dagelijks gebruik, 147-148. 
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Réunion, Seychellen, Genootschapseilanden, Suriname, Tonga, Trinidad en Tobago, 

Venezuela, Bovenwindse eilanden en Zaïre.
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soorten 

De Vanilla planifolia staat centraal in het onderzoek, omdat deze vanilleorchidee economisch 

het meest interessant is. De Vanilla planifolia heeft de hoogste opbrengst, maar er zijn nog 

meer vanilleorchideeën, waaronder de Vanilla takitensis en Vanilla Pompona.
5
 De Vanilla 

planifolia heeft vooralsnog zelf ook drie variëteiten, namelijk Bourbon vanille die 

voornamelijk naar Europa wordt geëxporteerd, Mexico vanille die voornamelijk naar de 

Verenigde Staten wordt geëxporteerd en de Indonesische vanille.
6
 

 

Teelt 

De paragraaf 'Herkomst' beschreef het gebied, waar de vanilleorchidee oorspronkelijk 

voorkwam, maar ook waar de Vanilla-plant werd geïntroduceerd. Uit het Handbook of Herbs 

and Spices komt naar voren dat in de periode 2000 - 2008 de volgende landen het meeste 

                                                           
4
 "Vanilla planifolia Andrews," Plants of the World online, geraadpleegd op 27 juli 2017, 

http://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:262578-2. 
5
 Henrie Korthout e.a., Vanille als alternatief voor de glastuinbouw. Een haalbaarheidsstudie (Leiden, 2004), 6, 

geraadpleegd op 27 juli 2017, http://www.tuinbouw.nl/sites/default/files/documenten/00019990.pdf). 
6
 Korthout e.a., Vanille als alternatief voor de glastuinbouw, 6. 

Figuur 2. De illustratie geeft weer waar de Vanilla planifolia voorkomt, zowel oorspronkelijk als geïntroduceerd.  

Bron: Plants of the World online (Royal Botanic Gardens, Kewscience. 
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vanille produceerden, namelijk Indonesië, Madagaskar en China.
7
 De teelt van vanille is door 

de handmatige bestuiving zeer arbeidsintensief en kostbaar. Naast de natuurlijke vanille wordt 

er daarom gebruik gemaakt van een (semi)synthetisch vanillearoma (zie synthetische vanille).
8
 

 

Toekomst? Vanille in de Nederlandse kassen 

Tegenwoordig wordt vanille ook geteeld in Nederlandse proefkassen. In de 

Haalbaarheidsstudie vanille in Nederland maakte men duidelijk waarom de vanille in 

Nederland gekweekt moet worden. Om te beginnen komt uit de haalbaarheidsstudie naar 

voren dat vanille de meest gewilde geur- en smaakstof is in de cosmetica en 

voedingsindustrie. 
9
 "De productie van vanille vindt plaats in landen met een tropisch klimaat 

onder ongecontroleerde omstandigheden wat de productie en kwaliteit niet ten goede komt." 

Daarnaast is er een grote vraag naar vanille. "Mede gezien de gerenommeerde positie die de 

Nederlandse glastuinbouw op het gebied van orchideeënteelt is de vraag ontstaan in hoeverre 

het mogelijk is om vanille als alternatief gewas in de glastuinbouw te introduceren." Uit de 

haalbaarheidsstudie komt naar voren dat de teelt in Nederland zeker rendabel is, omdat het 

product onder de marktprijs kan worden geproduceerd.
10

 

 

Synthetische vanille 

In de meeste voedingsmiddelen wordt een semisynthetische vanillesmaak gebruikt, waardoor 

deze producten weinig te maken hebben met natuurlijke vanille van de Vanilla-orchidee. Deze 

semisynthetische vanillesmaak wordt gefabriceerd uit hout.
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Peter ed., Handbook of herbs and spices, 553. 

8
 Kalkman, Planten voor dagelijks gebruik, 148. 

9
 "Nethervanille," Wageningen University & Research, geraadpleegd op 28 juli 2017, 

https://www.wur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/plant-research/Greenhouse-Horticulture/show-

greenhouse/Nethervanilla.htm. 

Korthout e.a., Vanille als alternatief voor de glastuinbouw, 4-6. 
10

 Korthout e.a., Vanille als alternatief voor de glastuinbouw, 4-6. 
11

 Kalkman, Planten voor dagelijks gebruik, 148. 
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De geschiedenis van vanille 

 

Vanille (voornamelijk Vanilla planifolia) in een koloniale context 

Uit het voorgaande hoofdstuk werd duidelijk dat de vanilleorchidee (Vanilla planifolia) 

oorspronkelijk uit Mexico komt. In het Handbook of Herbs and Spices wordt meer uitleg 

gegeven over de historische achtergrond van het vanillearoma. De Spaanse conquistador 

Hernando Cortes kwam in de nieuwe wereld in aanraking met vanille, omdat hij door de 

keizer van de Azteken werd verwelkomd met een drank die bestond uit cacaopoeder en de 

drank was op smaak gebracht met vanillearoma. De vanille werd vervolgens in Spanje 

geïntroduceerd, waar het gebruikt werd als smaakmaker bij de productie van chocolade. Er 

ontstond interesse in de plant, waardoor door botanische tuinen informatie werd verzameld 

over de Vanilla-orchidee.
12

 

 De vanilleorchidee werd ook geïntroduceerd in andere delen van de wereld. De 

Vanilla-plant droeg echter geen vruchten, omdat de natuurlijke bestuivers van de Vanilla-

plant niet beschikbaar waren. Op Réunion ontdekte men in 1841 hoe op grote schaal de 

vanilleorchideeën handmatig bestoven konden worden. Hierdoor kon vanille ook buiten 

Midden-Amerika worden geteeld.
13

 

 

Het National Herbarium of the Netherlands heeft een glazen pot in haar collectie met daarin 

een voorwerp dat is gemaakt van vanillestokjes (zie illustratielijst). 

 

Vanille naar Nederland 

In een kort tijdsbestek is het moeilijk na te gaan wanneer het aroma vanille voor het eerst in 

Nederland werd geïntroduceerd. Daarom wordt met behulp van (regionale) dagbladen 

bestudeerd wanneer de vanille bekend werd onder het 'grotere' publiek. Daarnaast is het 

interessant om te zien of en op welke manier vanille in de kookboeken wordt beschreven. 

 

In een uitgave van de Rotterdamsche courant van 14 augustus 1827 wordt ananas- en vanille-

ijs aangeprezen in een advertentie.
14

  

 

 

                                                           
12

 Peter ed., Handbook of herbs and spices, 547-548 
13

 Peter ed., Handbook of herbs and spices, 547-548 
14

 "Advertentie," Rotterdamsche courant, 14 augustus 1828, geraadpleegd op 27 juli 2017, 

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010977271:mpeg21:a0018 
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Figuur 3. Advertentie voor onder andere vanille-ijs. (Bron: Rotterdamsche courant, 14 augustus 1827) 
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Toepassingen van vanille 

 

Het aroma vanille wordt gebruikt als smaakstof in voedsel, maar daarnaast zijn er nog 

verschillende toepassingen. Om te beginnen worden de recepten met vanille behandeld, 

waarbij diverse vanille-recepten uit (oudere) kookboeken worden beschreven. De kookboeken 

en de recepten daarin kunnen daarnaast een beeld schetsen van de periode waarin het aroma 

een onderdeel werd van de keuken in Nederland. Vervolgens komen ook andere toepassingen 

en grootverbruikers aan bod. 

 

Recepten 

In Het verleden op je bord. Vijf eeuwen receptuur uit de culinaire collectie van de Koninklijke 

Bibliotheek hertaalt Christianne Muusers onder andere een chocoladedrank. De recepten uit 

het verleden zijn taalkundig aangepast. Ze beschrijft dat de dranken koffie, thee en 

chocoladedranken in de loop van de zeventiende eeuw in trek waren bij de bevolking.
15

 

"Cornelis Bontekoe beschrijft hoe je een goede chocoladedrank maakt [...] Maar de 'goede 

chocolate' van Bontekoe lijkt wel een olipodrigo, want behalve cacao bevat die ook anijs, 

kruidnagel, 'Indische Koorn' (maïs) 'en verdere dingen'. Een van die dingen is vanille, maar hij 

weet niet precies wat dat is, hij denkt aan cassia (een specerij die op kaneelstokjes lijkt)."
16

 

 

Diverse recepten, waaronder een recept voor vanille-ijs uit een van Oost-Indisch Kookboeken, 

toevoegen. 

 

Bekende grootverbruikers 

Een van de bekendste merken ter wereld gebruikt op grote schaal vanille, namelijk het 

frisdrankmerk Coca Cola.
17

 Daarnaast verkoopt Coca Cola in veel landen de frisdrank Coca 

Cola Vanilla met vanille-extracten.
18

 

 

                                                           
15

 Christianne Muusers, Het verleden op je bord. Vijf eeuwen receptuur uit de culinaire collectie van de 

Koninklijke Bibliotheek (Den Haag: Karakter Uitgevers B.V., 2016), 68-69. 
16

 Muusers, Het verleden op je bord, 68-69. 
17

 "Vanille, een belangrijk specerij," InfoNu.nl, geraadpleegd op 28 juli 2017, http://eten-en-

drinken.infonu.nl/producten/99678-vanille-een-belangrijke-specerij.html. 
18

 "Coca-Cola vanilla," Coca-Cola Nederland, geraadpleegd op 28 juli 2017, 

http://www.cocacolanederland.nl/merken/coca-cola/coca-cola-vanilla 



10 | P a g i n a  
 

Andere toepassingen van vanille 

Op de afdeling Economische botanie hebben ze een voorwerp, waarschijnlijk een soort 

mandje, dat gevlochten is van vanillestokjes. Het voorwerp komt uit Mexico. Daarnaast wordt 

vanille gebruikt in parfums en medicijnen.
19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 "Vanilla planifolia Andrews," Plants of the World online, geraadpleegd op 27 juli 2017, 

http://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:262578-2. 
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Hortus botanicus Leiden 

 

Voorlopig heb ik nog geen connectie gevonden met de Hortus botanicus Leiden. Maar de 

Hortus bezit wel een uitgebreide orchideeëncollectie. Mogelijk geeft documentatie van deze 

collectie een beeld van de connectie tussen de Hortus botanicus in Leiden en de Vanilla-

orchidee. 
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Conclusie 

 

Het aroma vanille stond centraal in het onderzoek, waarbij de nadruk lag op de Vanilla 

planifolia, omdat deze Vanilla-orchidee economisch het meest interessant is. In het eerste 

hoofdstuk werd de bloeiwijze van de vanille beschreven, daarnaast werd er aandacht besteed 

aan de herkomst, soorten, teelt, toekomst van de vanille in Nederland en semisynthetische 

vanille. In het daaropvolgende hoofdstuk lag de nadruk op de geschiedenis van vanille, zowel 

in koloniale context als de komst van vanille naar Nederland. Vervolgens werden de 

verschillende toepassingen van vanille beschreven, zoals recepten, grootverbruikers en andere 

toepassingen. Het National Herbarium of the Netherlands heeft bijvoorbeeld een glazen pot 

met daarin een voorwerp dat gevlochten is van vanillestokjes. In het laatste hoofdstuk wordt 

er aandacht besteed aan de connectie met de botanische tuin in Leiden. Voorlopig heb ik nog 

geen connectie gevonden met de Hortus botanicus van Leiden, maar het kan heel goed dat 

deze wel bestaat. De Hortus botanicus bezit namelijk een uitgebreide collectie orchideeën. 
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