
Sedert 1998 al toert het orkest met deze

toch wel uitzonderlijke voorstelling in

Europa rond. Voor elk concert worden de

instrumenten vers aangemaakt om na

afloop te belanden in de soep waarop de

kok van het gezelschap het publiek trak-

teert.Eten en drinken swingen als nooit

tevoren.

A LA CARTE

Bij wijze van proteststem en als reactie tegen

allerhande vormen van fast- en junkfood

(www.theimaginaryworld.com/fastfd.html;

www.fastfoodpagina.nl) ontstonden de

laatste jaren stromingen van slow food

(www.slowfood .com) en regional foods

(www.culinary-heritage.com). Ze bena-

drukken en cultiveren de emotionele, rela-

tionele en identiteitsgerelateerde aspec-

ten van voedingswaren en het zelf of

samen eten bereiden. Daarnaast lijkt er in

toenemende mate ruimte te zijn voor het

aanbieden van ongewone grondstoffen en

bereidingswijzen. Voor de liefhebbers:

gefrituurde sprinkhanen of bananen-

wormbrood (www.ent.iastate.edu/misc/

insectsasfood.html). Dat ‘vreemd’ op voe-

dingsgebied niet noodzakelijk synoniem is

voor exotisch in de positief geconnoteerde

versie van het woord, wordt wel duidelijk

na het overlopen van Ray’s ‘List of Weird

and Disgusting Foods’ (www.andreas.com

/food.html) waar de brave man zijn theorie

uit de doeken doet dat warm bier en var-

kensmaag niet meer of minder zijn dan cul-

tural markers waarmee groepen hun cul-

tuur (en identiteit) afbakenen voor buiten-

staanders. Daar liefhebber van worden ver-

eist inderdaad een heel effectieve inburge-

ringscursus.

Te veel (vet) eten en (alcohol) drinken kan

echter ook schadelijke effecten sorteren

op de gezondheid. In Nederland is nog

maar net het wetsvoorstel van gezond-

heidseconoom Wim Groot afgewezen om

een junkfoodbelasting te heffen en

bepaalde voedingsmiddelen van dezelfde

waarschuwing te voorzien als tabakspro-

ducten (www.rvz.net). Dat niet enkel voor

de mens geldt dat de ogen soms groter

zijn dan de maag en dat te veel van het

‘goede’ wel eens slecht kan uitvallen

bewijst het volgende verhaal over de fata-

le aantrekkingskracht die er (in de zeer let-

terlijke betekenis van het woord) blijkt te

bestaan tussen bloedzuigers en knoflook:

www.querulant.com/knoflook/fatal_attrac

tion.htm.

Ook het eten buitenshuis, onderweg, op

reis of doortocht, komt uitgebreid en in

diverse gedaantes aan bod in cyberspace.

Wie moeite heeft met het tipbedrag voor

obers, kan alvast terecht op de website van

de Disgruntled Servers United (www.

geocities.com/waitstaffpage). En wie nog

twijfelt over de bestemming van een vlieg-

reis kan op AirlineMeals.Net (www.airline-

meals.net) deze selecteren op basis van de

maaltijden die maatschappijen op bepaal-

de vluchten aanbieden. Als het u deson-

danks niet meevalt, is er ook nog:

www.sicksack.com. Dat de aandacht voor

food on the road niets nieuws onder de zon

is, toont de sectie ‘Titanic recipes’

(www.freep.com/fun/food/qtrec18.htm)

waar u de recepten vindt voor wat voor

velen een onvermoed laatste avondmaal

moet zijn geweest.

De interesse voor wat (heel) vroeger in pot

en beker ging, laat eveneens virtueel zijn

sporen na. Er zijn tal van sites die nostal-

gisch verwijzen naar grootmoeders’ keu-

ken (www. grannyskitchen.com), naar

‘authentieke’, ‘traditionele’ recepturen

(www.wisdomkeepers.org/nativeway) en

top of the bill allerhande populaire gerech-

ten uit de oudheid (www.mit.edu/peo-
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Ooit al gehoord van een gurkofoon? Van karottensticks en pompoenpau-

ken? Een radiridimba of een melanzanizweep? Nee? Dan moet u beslist

een surfen naar de virtuele stek van Das Erste Wiener Gemüseorchester

(www.gemueseorchester.org), een groep jonge Weense musici die hun

vernuft op … (jawel) groenten ten beste brengen. Verse, wel te verstaan.

[ Hilde Schoefs ]

PUBLIEK VOEDSEL 
Op het web en in de rest van het echte leven

Enkele van de muziekinstrumenten die Das Erste Wiener Gemüseorchester vóór gebruik aanmaakt
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ple/wchuang/cooking/recipes/Roman).

Wie nog verder in de tijd wil, kan terecht bij

Ancient Food News (www.soupsong.com/i

oldnew.html) waar vragen als ‘Was

Australopithecus robustus een vegetariër

of niet?’ aan de orde van de dag zijn.

Wat zou de geschiedenis van eten en drin-

ken zijn zonder aandacht te besteden aan

het eetgerief dat mensen daarbij wel – of

net niet – plachten te gebruiken. Voor een

overzicht van en wat uitleg bij de soorten

bestek die er in de wereld zoal gehanteerd

worden, moet u beslist een bezoekje bren-

gen aan het permanente, virtuele tentoon-

stellingsluik van de California Academy of

Sciences: www.calacademy. org/research/

anthropology/utensil of aan de tijdlijn op

www.cuisinenet.com/glossary/utensils.

html.

Niets lijkt bovendien te ontsnappen aan de

trend om voeding en design aan elkaar te

koppelen: van gestileerde hondeneetbak-

ken (www. dogfooddesign.com), vierkante

meloenen tot thermometers die een

schreeuw laten wanneer het gevogelte

gaar is (www.nytimes.com/2001/11/22/

technology/circuits/22HOWW.html?toda-

ysheadlines). Hoewel het nog iets te vroeg

in het seizoen is, helpt het Museum of

Weird Consumer Culture u alvast op weg

bij de keuze van uw kerstdecoratie:

www.indiana. edu/~wanthro/xmas.jpg. En

via The Molecular Expressions Photo Gallery

(http://micro.magnet.fsu.edu/micro/galle-

ry.html)  verneemt u  in welke mate uw

favoriete bier moleculair verschilt van dat

andere merken. Andere diepgaande voe-

dingsgerelateerde

fotoreportages op

deze verrassende

site betreffen vitami-

nes, ‘religieuze pro-

ducten’ (van miswijn

tot wijwater) en

cocktails.

UIT ETEN

Het valt alvast op dat

cultuurwetenschap-

pers (in de meest

brede betekenis van

het woord) de laat-

ste jaren massaal hun interesse voor de

‘kleinere’ en ‘grotere’ aspecten van het

(dag)dagelijkse leven hebben ge-out. Waar

onderwerpen als – actuele en lokale (!) -

huisraad, festiviteiten en ook de dagelijkse

maaltijd eertijds tot het onderzoeksveld

van volks- en heemkundigen werd gere-

kend, lijkt de cultuurwetenschappelijke

blik anno 2002 helemaal in de richting van

het populaire en alledaagse gekeerd. Dat

uit zich onder andere in het aanbod aan

wetenschappelijke colloquia en publica-

ties over eten en drinken. Zo organiseer-

den in oktober 2001 de International

Commission for the Research into

European Food History (ICREFH:

www.vub.ac.be/SGES/ICREFH.html) en het

VCV het internationale colloquium ‘Eating

Out in Europe’ en aansluitend met een aan-

tal (lokale) partners als de Academie voor

Streekgebonden Gastronomie (ASG:

www.asg.be), het Limburgs Volkskundig

Genootschap (LVG: www.volkskunde-lim-

burg.be), het Provinciaal Domein Bokrijk

(www.bokrijk.be) en het Provinciaal Gallo-

Romeins Museum (www.galloromeinsmu-

seum.be) de publieksdag ‘Rivierkreeftjes

met blauwe mayonaise’.

Eind september 2002 verschijnt de publi-

catie Buitenshuis eten in de Lage Landen

sinds 1800 onder redactie van Marc Jacobs

en Peter Scholliers. Het boek brengt negen

bijdragen over eten in het openbaar, vroe-

ger en nu en verhaalt daarbij over zeer

luxueus dineren in toprestaurants, maar

ook over eten 'uit de muur' of uit de frituur,

smullen op een feest en eten bij

McDonald’s. Buitenshuis eten licht daarmee

een tipje van de sluier van deze geschiede-

nissen die zich inlaten met kookboeken,

techniek, decor, zingeving, ruimte, iden-

titeit, koks, cultuur, man-vrouwrelaties,

reclamecampagnes, culinaire journalistiek,

food design, voedingsketens, de gezins-

maaltijd en zoveel meer. De rode draad

wordt gevormd door spanningen tussen

'binnen' en 'buiten', tussen oud en nieuw,

tussen vroeger en vandaag, tussen ver-

trouwd en ongekend.

Publiek voedsel

Buitenshuis eten in de Lage Landen

sinds 1800 telt 232 pagina’s en heel

wat kleurenillustraties. Het boek kost

€ 17.60 en is te verkrijgen in de boek-

handel of rechtstreeks bij uitgeverij

VUBPRESS (Waversesteenweg 1077,

1160 Brussel – F 02-629 26 94 – E

vubpress@vub.ac.be).

Naar aanleiding van deze publicatie

en van de studiedag en het colloqui-

um start het VCV on line een dossier-

reeks (www.vcv.be) op over voeding

op het web. Daar vindt u ook al de

links (en nog veel meer) terug die in

deze tekst werden vermeld.

AirlineMeals.net


