
ETEN WE UFO’S?

In zijn wereldberoemde boek L’homnivore karakteriseert Claude

Fischler de moderne westerse voeding als een OCNI. OCNI staat

voor ‘objet comestible non identifié’: voedingswaar zonder duide-

lijke identiteit.2 Ook in het Engels werkt dat grapje: Unidentified

Food Objects. De consequenties zijn volgens Fischler minder grap-

pig. Omdat het onze moderne voedingswaren – OCNI’s dus – aan

een duidelijke (traditionele) identiteit ontbreekt, zou het de

moderne mens zelf ook aan een identiteit ontbreken. Volgens

Fischler is de malaise rond onze hedendaagse voeding niets min-

der dan een identiteitscrisis. De opkomst en het succes van merk-

producten en kwaliteitslabels kan worden beschouwd als een

poging tot re-identificatie. Kwaliteitslabels en merkproducten hel-

pen ons om wat Fischler de ‘omnivorenparadox’ (zie verder)

genoemd heeft, te omzeilen. Het zou gaan om een eeuwig mense-

lijk probleem waarvoor telkens andere culturele oplossingen (bij-

voorbeeld culinaire systemen of ‘keukens’) bedacht werden.

Het is van levensnoodzakelijk belang dat de mens voedingswaren

kan identificeren. Immers, je bent wat je eet en daarom is het

noodzakelijk dat je weet wat je eet. Wat je eet, wordt door jouw

lichaam geabsorbeerd en gaat deel uitmaken van jezelf. Anderzijds

ligt de incorporatie of net de weigering om bepaalde voedingswa-

ren te eten ook aan de basis van de collectieve identiteit en het

anders zijn. Denk maar aan varkensvlees of Big Mac’s.Voor de mens

is het niet vanzelfsprekend uit te maken wat hij al dan niet mag

eten. In tegenstelling tot een koala die overleeft op een dieet van

– weliswaar verschillende soorten – eucalyptusbladeren, is de

mens om biologische redenen gedreven om een brede variatie

aan te brengen in zijn voeding. Maar de zoektocht naar nieuwe,

onbekende voedingssoorten is niet zonder gevaar. Daardoor

karakteriseert de verhouding van de mens tot zijn voeding zich als

een paradox. Het voortdurende menselijke dilemma tussen

aantrekking tot en angst voor het nieuwe werd voor het eerst

omschreven door de bioloog Paul Rozin, maar het was Claude

Fischler die het idee bekendheid gaf in de sociale wetenschappen.

Om het hoofd te bieden aan het probleem van de omnivoren-

paradox, heeft de mens een oplossing bedacht, namelijk ‘la cuisine’.

‘De keuken’ moeten we hier ruim opvatten. Het gaat om een

culinair systeem dat volgende vragen behandelt. Hoe wordt in een

bepaalde cultuur het onderscheid gemaakt tussen wat in de

natuur als eetbaar en als niet-eetbaar wordt beschouwd? Hoe

kunnen planten en dieren uit de natuur tot iets eetbaars gemaakt

worden? Hoe kun je voedingsmiddelen laten herkennen als een

gerecht? Het culinair systeem verandert de verhouding tussen de eter

en voedingsproducten en werkt in op het vertrouwen van de eter.

Beeld je de volgende situatie in. Je weet dat de kip, de tomaat en

de hagedis in jouw tuin zijn opgegroeid. Dankzij je cultuur denk je

te weten dat enkel de kip en de tomaat eetbaar zijn en de hagedis

niet (al vinden anderen een dagelijkse portie ‘lizard’ misschien net

heel gezond). Maar mag je een kip rauw eten? Is een kippenbil

taboe? Eet je de bek en de pluimen op of net niet?  Elke cultuur

heeft ook oplossingen bedacht om gerechten te maken. Gebraden

kip en rauwe tomaat is een succesvolle combinatie, die met smaak

opgepeuzeld zal worden. Rauwe kip met gebakken tomaat zal in

de Vlaamse huiskeuken echter niet snel op tafel komen. Als de

familie bij etenstijd scharrelkip op grootmoeders wijze herkent, eet

iedereen gerust zijn portie op.

In de huidige maatschappij bieden de culturele praktijken naar

verluidt echter onvoldoende aanknopingspunten om de aloude

omnivorenparadox op te lossen of te verzachten.Want de kip komt

nu uit een legbatterij en de tomaat in blik. Of samen, als diep-

vriesmaaltijd uit de supermarkt. Maar kan je dat wel vertrouwen?

Misschien zit er motorolie in? Of is de kip genetisch gemanipu-

leerd? Het punt dat Claude Fischler wil maken, is dat de overgang

van het huis-, tuin- en keukensysteem naar de fabriekskeuken zo’n

omvang heeft aangenomen dat er sprake is van crisis. De iden-

tificatie van voedsel is tegenwoordig zeer problematisch geworden.

IDENTIFICATIE VAN VOEDSEL EN GASTRO-ANOMIE

Volgens Fischler is vandaag het volgende aan de hand:

1 de moderne eter is ‘slechts consument’ geworden. Steeds meer

mensen consumeren voedsel waarvan de productie, voor-

geschiedenis en origine hen onbekend zijn;
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CLAUDE FISCHLER
Identiteit, voeding en smakelijk gevaar

‘Je bent wat je (w)eet.’ Maar weten we eigenlijk nog wat we eten? Of waar

ons eten precies vandaan komt? Hoe gevaarlijk is eten, kiezen en weten?

Deze vragen staan centraal in het werk van de Franse socioloog Claude

Fischler. Als een echte omnivoor heeft hij zich verdiept in allerlei aspecten

van eetcultuur in de westerse wereld. CFK’s, dioxinekippen, gekke koeien,

Big Mac, obesitas, op grootmoeders wijze, snacking, … Fischler’s theoretisch

en empirisch werk van de laatste vijfentwintig jaar is

actueler dan ooit.

[ Marc Jacobs & Inge Mestdag1 ]

www.mmmelk.be
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2 voedselbereiding gebeurt steeds meer vóór de eetwaren in het

huishouden en de keuken aankomen. Het gebeurt nu vooral in

‘de fabriek’, ver weg van de ogen, neus en kennis van de eter;

3 modern voedsel is minder en minder identificeerbaar door zijn

consistentie, smaak, geur en textuur. Het wordt verwerkt,

verpakt, gepresenteerd als iets ‘immaterieels’. Het wordt ontdaan

van de oorspronkelijke zintuiglijke kenmerken en gereduceerd

tot (re)presentatie;

4 de voedseltechnologie slaagt er steeds beter in ‘natuurlijke’ en

‘traditionele’ producten te simuleren en te transformeren. Denk

maar aan kunstmatige smaakstoffen, bewaartechnieken en

surrogaten als surimi.

Dit alles leidt Fischler tot de stelling:“Quite litterally, we know less and

less what we are really eating.”3 In combinatie met de stelling ‘You are

what you eat’, wordt de kern van het werk van Fischler duidelijk.

Bovendien zouden de socio-culturele kaders – of het culinaire

systeem – die traditioneel de omgang met voedsel bepaalden en

beperkten, ernstig geërodeerd of aangetast zijn door economische

en technische veranderingen. Het keuzeprobleem wordt nog

versterkt doordat de (moderne, westerse) mens zich in een situatie

van gastro-anomie zou bevinden. Anomie is een bekend begrip uit

de sociologie, waarmee een auteur zoals Emile Durkheim het

ontbreken van regels en houvast beschreef en duidde. Het door

Fischler gelanceerde begrip gastro-anomie staat voor een gebrek

aan regels in verband met allerlei aspecten die met eten te maken

hebben: wat gegeten wordt, in welke volgorde en in welke

combinaties, met wie, waar of wanneer, ... Dagelijkse eetgewoonten

waren volgens Fischler vroeger meer onderhevig aan seizoens-

beperkingen, culturele voorschriften en religieuze beperkingen

(denk aan ‘vrijdag visdag’). In onze moderne maatschappij is er

geen gebrek aan publiciteit, voorlichting en informatiecampagnes

omtrent voeding, maar vaak spreken ze elkaar tegen. De keuze van

voedingswaren en van hoe ze gegeten moeten worden, wordt

steeds meer een individuele beslissing.

GEKKE KOEIEN, WIJN, EN ANDER GEVAAR

Fischler ontpopte zich als een bijzonder creatief en veelzijdig

onderzoeker. Zijn recente monografie over wijn wordt beschouwd

als een standaardwerk. Tijdens en na de gekkekoeiencrisis in de

jaren 1990 verrichtte hij belangrijk duidend werk. Hij is

één van de belangrijkste autoriteiten in de discussie

over het beleid over en de receptie van genetisch

gemanipuleerde producten. In zijn werk probeert

Fischler de achtergronden van deze en andere westerse

voedingsproblemen te duiden. Bij het zoeken naar een

verklaring voor de malaise van de voedingsmoderniteit

wordt bijvoorbeeld vaak met een beschuldigende vin-

ger gewezen naar Amerika. Het Amerikaanse imperia-

lisme, dat zich onder meer manifesteert door de alom-

tegenwoordigheid van de hamburger, de frieten en de

Coca-Cola, wordt vaak niet in dank afgenomen en

wordt beschouwd als een bedreiging van de gezondheid en van de

lokale culinaire tradities. Bovendien had Amerika al veel vroeger en

in veel grotere mate af te rekenen met ‘ontaarde’ eetgewoonten.

Toch zijn de veranderingen op het vlak van voedingsgewoonten

volgens Fischler niet toe te schrijven aan een amerikanisering of

een acculturatie, waarbij de Amerikaanse cultuur de West-Europese

cultuur volledig aan zich zou onderwerpen. Volgens Fischler is de

huidige situatie op het vlak van voedingsgewoonten het resultaat

van een reeks ontwikkelingen die zich zowel in de Verenigde Staten

als in West-Europa afspelen, maar die verder gevorderd zijn in de

Verenigde Staten. Nu is precies vergelijkend onderzoek van heden-

daagse voedingsgewoonten en problemen in de Verenigde Staten

en Europa datgene waarmee Fischler de voorbije jaren bezig is

geweest en dit levert opmerkelijke resultaten op.Terwijl de genees-

kunde naar verklaringen zoekt voor de niet zo slechte gezond-

heidstoestand van de Fransen in de gunstige effecten van rode

wijn, zoekt Fischler ook naar culturele verklaringen voor deze zoge-

naamde ‘french paradox’. Een mooi voorbeeld is het in 1999 gepu-

bliceerde onderzoek 4 naar de rol van voedsel in het leven van

Amerikanen, Japanners, Belgen en Fransen. Hieruit bleek dat

Amerikanen een heel andere houding hebben ten opzichte van

voedsel dan de Fransen en de Belgen. De intentie om producten

aan te kopen met minder vet en minder calorieën ligt veel hoger bij

de Amerikanen. Bovendien maken zij zich ook veel meer zorgen

over hun gezondheid en hun dieet. Niettemin worden zij veel vaker

geconfronteerd met overgewicht en hart- en vaatziekten en

beschouwen zij zichzelf ook vaker als ongezond. Een rationele

attitude ten opzichte van voeding garandeert dus zeker geen

gezond leven … �

12

Claude Fischler

1 Inge Mestdag is Aspirant bij het Fonds voor Wetenschappelijk

Onderzoek - Vlaanderen. Zij bereidt een doctoraat voor over de verande-

ringen in het maaltijdpatroon in Vlaanderen. Inge Mestdag en Marc

Jacobs zijn lid van de universitaire onderzoeksgroep FOST (FOod STudies)

2 De knipoog naar vliegende schotels, OVNI’s (objets volants non identifiés),

is duidelijk

3 Geciteerd en geparafraseerd uit C. Fischler, Food, self and identity, Social

Science Information, 27 (1988), p.275-292, p.289

4 C. Fischler, P. Rozin et al., Attitudes to food and the role of food in life in

the U.S.A., Japan, Flemish Belgium and France: Possible implications for

the diet-health debate, Appetite, (1999) 33, p.163-180
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(W)ETEN

In deze legislatuur wordt in het culturele veld volop de kaart van

de internationalisering getrokken. Steunpunten en (koepel)orga-

nisaties in Vlaanderen worden aangezet om inspiratie in het

buitenland op te doen én om initiatieven in het buitenland te

inspireren. Een steunpunt en expertisecentrum als het Vlaams

Centrum voor Volkscultuur vzw (VCV) wordt expliciet uitgenodigd

om zich internationaal te profileren en interessante buitenlandse

stromingen te detecteren en in Vlaanderen te introduceren. Er

zijn, zowel onder impuls van de UNESCO-conventie immaterieel

erfgoed (17.10.2003) als door allerlei internationale wetenschap-

pelijke en museale ontwikkelingen, vele kansen om dit te doen.

In de loop van de volgende maanden neemt het VCV diverse

initiatieven om internationale topexpertise te verwerven en

door te geven.We werken daarvoor samen met diverse partners.

Een van de gehanteerde formules is de organisatie van masterclasses.

Masterclasses zijn in de regel hooggespecialiseerd en slechts

toegankelijk voor zeer geïnteresseerde belangstellenden die

bereid zijn vooraf tijd te investeren in het doornemen en -denken

van een reader en die actief willen deelnemen aan de discussie.

Er worden de komende maanden sprekers uit allerlei landen

uitgenodigd.Tenzij de sprekers het Nederlands machtig zijn (wat

we zullen toejuichen), wordt naargelang de spreker Frans, Engels

of Duits gesproken. Deze ‘klassen’ worden gratis of tegen een

geringe vergoeding (als er bijvoorbeeld een maaltijd bijhoort)

aangeboden. Naargelang het onderwerp en de capaciteit

kunnen 25 tot 40 mensen deelnemen.

Momenteel bereidt het VCV diverse masterclasses met inter-

nationale autoriteiten voor op het vlak van mondelinge geschiedenis

en in andere domeinen. Er zal in de volgende maanden bijvoor-

beeld naast het werk van Fischler ook gewerkt worden rond het

œuvre van Daniel Fabre. Begin 2005 zal deze Franse etnoloog

een openbare masterclass verzorgen. Meer informatie vindt u in

het decembernummer van Mores. Verder in dit nummer vindt u

de aankondiging van een masterclass rond museaal verzamel-

beleid, die op 11 oktober van dit jaar te Bokrijk plaatsvindt.

De Franse socioloog Claude
Fischler is verbonden aan het
Centre Nationale de Recherche
Scientifique (CNRS) en de École
des Hautes Études en Sciences
Sociales (EHESS) te Parijs. Hij
leidt internationale onderzoeks-
programma’s over attitudes ten
opzichte van voeding, gezond-
heid en lichamelijkheid. Mo-
menteel is hij bezig met
onderzoek rond voedselveilig-
heid en risico’s (in het bijzonder

de gekkekoeienziekte) en met internationale, vergelijkende stu-
dies over voeding en lichamelijkheid. Zie voor meer informatie
over Fischler en zijn oeuvre:
www.ehess.fr/centres/cetsah/CV/fischler.html. Enkele van zijn
belangrijkste publicaties zijn onder andere:
C. FISCHLER, L’Homnivore. Paris, Odile Jacob, 2001
C. FISCHLER, Du vin. Paris, Odile Jacob, 1999
C. FISCHLER, Food, self and identity, Social Science Information, 27
(1988), p.275-292
C. FISCHLER, La ‘macdonaldisation’ des mœurs. In: J. FLANDRIN en M.
MONTANARI (red.), Histoire de l’alimentation. Paris, Fayard, 1996,
p.839-859
C. FISCHLER, The Mad Cow crisis in global perspective. In: R. Grew,
Food in Global History. Westview, Boulder, 1999, p.207-213
C. FISCHLER, P. ROZIN et al., Attitudes to food and the role of food in
life in the U.S.A., Japan, Flemish Belgium and France: Possible
implications for the diet-health debate,Appetite, (1999) 33,p.163-180
C. FISCHLER, Les changements sociaux et culturels de l’alimentation
moderne. In: L’alimentation de demain: les apports de la science et
de la technologie à la qualité et à la sûreté des aliments. Rapport

Sénat n° 267, Paris, Office parlementaire d’évaluation des choix

techniques et technologiques, 2004, tome 2, p.80-85

MASTERCLASS 28.10.2004

Op 28 oktober 2004 verzorgt Claude Fischler in het Kasteel van

Gaasbeek de masterclass ‘Representations of Food, Body and

Health: Unity and Diversity’. De organisatie is in handen van FOST

(FOod STudies, onderzoeksgroep VUB), de Sorbonne te Parijs

(Séminaire ‘Patrimoines européens de l’alimentation’ o.l.v. P. Ory

en B. Laurioux en IEHA) en het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

vzw. Er wordt aan de deelnemers begin oktober een reader

bezorgd, in casu bestaande uit artikels (voornamelijk in het Frans

en het Engels) van Fischler. Er wordt van de deelnemers verwacht

dat ze die teksten gelezen hebben. De masterclass vangt na de

middag aan met een inleiding in de vorm van een lezing (45 à 60

minuten), waarna vragen gesteld kunnen worden. In het tweede

deel wordt op basis van de teksten in de reader en op basis van

het oeuvre van Fischler een discussie aangegaan tussen de aan-

wezigen. U zal merken dat Fischler een scherpzinnig en een

begenadigd docent is (zowel in het Frans als het Engels). De

nadruk zal vooral liggen op recente ontwikkelingen in compara-

tief onderzoek van eetcultuur, de studie van onderzoek naar cul-

turele dimensies van het debat over voedselveiligheid en op het

fenomeen culinair erfgoed.

Belangstellenden dienen zich vóór 1 oktober aan te melden bij

prof. dr. Peter Scholliers (peter.scholliers@vub.ac.be, CC info@vcv.be).

Telefonische inlichtingen zijn eveneens bij het VCV (02 243 17 30)

te bekomen. Deze masterclass is gratis. Het aantal deelnemers is

beperkt tot 25. Kandidaten die geselecteerd werden (als er meer

dan 25 aanmeldingen zijn) ontvangen begin oktober een bericht.

BIO

INTERNATIONALE MASTERCLASSES


