
LA NOUVELLE FRAUDE EST ARRIVÉE

Eind augustus 2005 ging er een schokgolf door de wereld van de

wijnkenners. Het bericht stond ook in Vlaanderen in alle kranten. Er

was geknoeid met de beaujolais van 2004. En geen klein beetje.

Minstens 300.000 flessen waren ‘vervalst’. Het Franse gerecht had

in een verwerkingscentrum te Lancié ontdekt dat druivensoorten

vermengd werden. Het verweer van (de bedrijfsleider van de

reuzenfirma) Georges Duboeuf is opmerkelijk: we wisten het niet.

Het was naar verluidt een menselijk foutje van één werknemer.

Maar dan wel met een slordige 300.000 flessen! Hiermee daverde

een heel systeem van kwaliteitscontrole en geloofwaardigheid op

haar grondvesten. Als zelfs een zeer gereputeerde firma als

Duboeuf – die de voorbije dertig jaar internationaal met de betere

beaujolais geassocieerd wordt – niet te vertrouwen is, wie dan

wel? Wat betekende dan nog een ‘cru’? Of ‘appellations d’origine

contrôlée’ (AOC)? Wat is dan kwaliteit? Kunnen we de grote Franse

wijnen vertrouwen? Is onze gezondheid in gevaar?

Er zijn twaalf ‘appellations’ bij de beaujolais: de (simpele) beau-

jolais, de beaujolais villages en tien cru’s (Brouilly, Chénas,

Chiroubles, Côtes-de-Brouilly, Fleurie, Juliénas, Morgon, Moulin à

Vent, Régnié en Saint-Amour). Het gerecht had te Lancié ontdekt

dat 690 hectoliter cru en 1.200 à 1.400 hectoliter beaujolais

villages van de oogst van 2004 vermengd waren. Wellicht zouden

de meeste kopers het niet eens gemerkt hebben en, op basis van

het etiket en de naam, genoten hebben van een duurbetaalde

wijn ‘cru’: dat is uiteindelijk nog de clou van de zaak. Maar het

‘foutje’ zou, indien ze daarop niet betrapt waren, voor de firma

Duboeuf wel miljoenen euro extra winst hebben opgeleverd.

Want het mengsel werd immers niet als ‘beaujolais villages’ maar

als ‘cru’ gelabeld. Indien ze niet betrapt waren, dan was de kans

bepaald niet onbestaande dat indien u nu in een restaurant in
Overzicht van de verschillende types beaujolaiswijnen

uit de streek tussen Mâcon en Villefranche

M
o

re
s

6
 [2

0
0

5
] 3

7

De wijn en de melk die we vandaag kennen en drinken zijn net als de

begrippen boter of margarine en eetbaar vlees de resultaten van

eeuwenlange strijd rond kwaliteit. Hoe dat in het zelfbenoemde voedsel-

gidsland Frankrijk gebeurd is, ontrafelt Alessandro Stanziani in zijn pas

verschenen Histoire de la qualité alimentaire XIXe-XXe siècle (2005). De

recente Europese regelgeving over voedselkwaliteit is zwaar beïnvloed

door de Franse wetgeving over fraude en falsificatie van 1905. Om de

‘stand van zaken’ (in het jargon van ambtenaren en inspecteurs: ‘stavaza’)

van actuele debatten over voedselveiligheid, kwaliteit, authenticiteit en

fraude te begrijpen, is historisch inzicht en theoretische bagage nodig.

Stanziani is de nieuwe internationale coryfee die met recent onderzoek

op het wetenschappelijke scherp van de snee ook nieuwe inzichten

verschaft in vitale aspecten van publieke discussies en de cultuur van het

dagelijks leven in West-Europa. Leren uit de geschiedenis: het kan echt!

[ Marc Jacobs &

Peter Scholliers ]

VAN STAVAZA TOT STANZIANI
Voedselveiligheid, kwaliteit en fraude
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Van stavaza tot Stanziani

Vlaanderen een beaujolais cru besteld had, u bedrogen geweest

zou zijn, in de eerste plaats in uw portemonnee. Al had u er wellicht

toch van genoten en de kwaliteit geroemd.

Soms lijkt het wel op professioneel wielrennen: elk jaar worden

ergens wijnboeren of firma’s betrapt op fraude of toevoeging van

ongeoorloofde ‘ingrediënten’. Er zijn allerlei manieren om met wijn

te sjoemelen: synthetische of scheikundige bestanddelen toe-

voegen (al dan niet met schade voor de gezondheid), eigen wijn

vermengen met wijn afkomstig uit een ander land of een andere

regio, een gemengde hoeveelheid wijn opwaarderen, het etiket

vervalsen (bijvoorbeeld door het bottelen van eenvoudige tafel- of

landwijnen onder de naam van een prestigieus ‘château’of domein

of het veranderen van de jaargang van een topwijn),...

In de krantencommentaren op het beaujolais-incident werd

gewezen op andere gevallen uit het recente verleden. Niets

nieuws onder de zon, zou Dr. Alessandro Stanziani zeggen.

Integendeel. Precies de debatten rond fraude, vervalsing en

voedselveiligheid van één à twee eeuwen geleden zijn van groot

belang, niet alleen voor het begrijpen van de evolutie van de

wijnmarkt, maar voor de geschiedenis van voeding en smaak in

het algemeen.

IN VINO VERITAS

We drinken vandaag in Vlaanderen veel meer wijn dan vroeger. De

statistieken van de wijnconsumptie per hoofd en per jaar bewijzen

het. Jong en oud, man en vrouw drinken wit en rood. Op festival-

weiden en barbecues werd de voorbije zomer nogal wat wijn

geschonken. Bovendien kennen we meer van wijn dan ooit. De

Vlaamse kranten en weekbladen brengen elke week een wijn-

rubriek met vergelijkend onderzoek naar prijs en kwaliteit.

Regelmatig verschijnen er fraai geïllustreerde of kritische boeken,

wijncursussen in binnen- en buitenland kennen groot succes. Het

ritueel van het wijnproeven in restaurants wordt bijgevolg veel

meer opgevoerd dan vroeger. En lang niet alleen meer in

toprestaurants.

Grootwarenhuizen en speciaalzaken hebben in de rekken simpele

landwijnen uit zowat elk wijnland ter wereld vanaf 2,29 euro per

fles, naast de meest prestigieuze zoals de Château Palmer, Margaux

2000 van 148,90 euro per fles (vermeerder deze sommen met vijf à

tien, en u krijgt de restaurantprijs). Heeft u zich ooit afgevraagd

hoe deze grote prijsverschillen ontstaan? Denkt u economisch,

dan zal u wellicht de wet van vraag en aanbod inroepen. Denkt u

gastronomisch, dan zal u eerder verwijzen naar de superieure

smaak van de dure wijn.

Alessandro Stanziani denkt economisch, gastronomisch, juridisch

en historisch. Hij vraagt wat kwaliteit eigenlijk is. Natuurlijk is het

omschrijven van kwaliteit in het geval van wijn een kwestie van

smaak, een geoefend gehemelte en kennis. Maar vooral sinds

Pierre Bourdieu weten we dat smaak gebonden is aan sociale

groepen, terwijl historici hebben gewezen op het feit dat smaken

Distribution du vin le jour de la St. Louis - Wijnuitdeling op de dag van de heilige Lodewijk (Koning Lodewijk IX van Frankrijk).
Lithografie: Jean Henri Marlet, Parijs, 1821-1823.
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veranderen en modetrends keren. Rosé was tot voor

kort not done en kwam dus niet aan bod in de ver-

togen van specialisten die dat wijntje verwezen naar

ordinaire barbecues. Dat is nu helemaal anders. De

norm is veranderd. Net met die veranderende

normen laat Stanziani zich in.

Hij heeft de geschiedenis van kwaliteit en norm onderzocht aan de

hand van wijn, boter, vlees en melk in Frankrijk in de 19e en vroege

20e eeuw. Dat bracht hem op zeer diverse terreinen. Hij is een

economisch historicus die de prijsvorming van voedingswaren wil

uitleggen, maar hij hangt zeker niet de neoklassieke visie aan, waar

vraag en aanbod alles verklaren. Hij probeert zelfs voorbij het

recente alternatief te komen van de conventiebenadering in de

economie, waar regels, normen, overeenkomsten, gebruiken en

wetten integraal deel uitmaken van de economie. Hij werkt

bijgevolg binnen een nieuw gebied, misschien te omschrijven als

juridische economie, (post-)conventie-economie of sociaal-

culturele economie.

We blijven even bij de wijn om zijn demarche duidelijk te maken.

De prijs weerspiegelt, via de wet van vraag en aanbod, de kwaliteit

van een product. De vraag  gaat echter terug op kwaliteitsnormen,

waar factoren spelen zoals reputatie en wetgeving. Met andere

woorden, Stanziani wil verder kijken dan louter economische

verklaringen. Een voorbeeld maakt duidelijk wat zijn interesse juist

inhoudt. Wist u dat de appellation d’origine contrôlée (AOC) een

uitvinding is uit 1919, die uitsluitend een geografisch

label toekent en in feite niets beweert over de

kwaliteit van de wijn? Maar die AOC’s máken

natuurlijk wel de reputatie en de prijs van een

product. Het beaujolais-incident in 2004 maakt de

relativiteit én het belang van de constructie wel heel pijnlijk duidelijk.

Ook champagne is daarvan een mooi voorbeeld. In het laatste

kwart van de 19e eeuw werd een meedogenloze strijd gevoerd

voor de bepaling van de streek die schuimwijn met de naam

‘champagne’ mocht produceren. Schuimwijn had sinds de 18e

eeuw een uitstekende reputatie (als geschikte digestieve drank

voor de aristocratie). In de 19e eeuw was die wijn niet weg te

denken van de chique recepties, soirees en diners van de bour-

geoisie. Gevolg was dat de prijzen klommen en almaar meer

gebieden overschakelden op de productie van schuimwijn die,

hoe kon het anders, als ‘champagne’ werd verkocht. De produ-

centen van het eerste uur, of beter: de sterkste maisons, startten in

de jaren 1880 een vurige kruistocht om nieuwe en/of kleinere

concurrenten te bestrijden. Dat leidde tot debatten in kranten, het

parlement, binnen de regering, tussen départements (een

administratieve omschrijving) en terroirs (een haast mythische

territoriale omschrijving). Nog krasser: schuimwijnen uit andere

landen werden ook als champagne op de markt gebracht, waar-

tegen Auguste Escoffier, chef aan de fornuizen van het super-de-

luxe Ritz, in 1906 met de grootste verontwaardiging protesteerde.

(W)ETEN

La Laitière au marché St. Martin - Melkverkoopster op de markt van St. Martin. Lithografie: Jean Henri Marlet, Parijs, 1821-1823.
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Dat alles leidde ertoe dat de Franse over-

heid net voor de Eerste Wereldoorlog

werk maakte van een wetgeving

omtrent de authenticiteit van voedings-

waren, waaraan de AOC in 1919 nog een

mouw paste. Het spreekt vanzelf dat de

‘echte’ champagne vandaag meer kost

dan de mousseux of de wijn gefabriceerd

volgens de méthode champenoise… 

WATER IN DE WIJN EN DE MELK

De Franse Ancien Régime-wijndrinker

goot vaak wat water in zijn wijnglas. Dat

was natuurlijk geen ‘vervalsing’. Maar

indien een wijnproducent of -handelaar

dat deed, was het dat wel. Of neem het

geval van een wijnproducent die tegen-

slag had met de oogst en druiven bij een

naaste of verre buur kocht. Niemand had

daar iets op tegen indien die buur het

domein naast onze producent bebouw-

de. Dat was al anders wanneer de broer

van die producent toevallig Spaanse of

Noord-Afrikaanse wijn importeerde. Beide fraudegevallen kwamen

veelvuldig voor in de 19e eeuw, hoewel weinigen daar aanstoot aan

namen. De normen begonnen echter te veranderen en het snijden

van wijn werd als een misdaad aanzien.

Wellicht zal de lezer van vandaag de logica van de zuivere wijn

probleemloos volgen, beweert Stanziani. Maar wat met melk? Het

‘echte’ product is wat wij ‘volle’ melk noemen. Wanneer melk-

producenten of -handelaren de room van de melk schepten,

creëerden zij in de ogen van de 19e-eeuwse burger een vervalst

product, dat aan een iets lagere prijs dan de ‘echte’ melk verkocht

werd. Wij noemen die melk vandaag ‘ontroomd’, ‘half-vol’ of ‘slap’,

en beschouwen die zeker niet als een vervalst product. Stanziani

ziet zulke ontwikkelingen als een productinnovatie. Gebeurt zulks

in een andere sector, dan wordt dat heel vaak toegejuicht als

vernieuwend en zorgend voor economische groei. In de voedings-

industrie ligt dat anders, omdat voedsel ons meer direct aan-

belangt. Tenslotte geeft het eten ons (reden tot) bestaan.

Cruciaal blijkt onder andere de definitie en classificatie van

producten. Zo kon het definiëren van wijn, in de 19e eeuw, als ‘een

product van verse druiven’ toelaten wijn van gedroogde druiven

uit te sluiten. Stanziani verdedigt de stelling dat vele speciale

wetten op wijn en boter niet zozeer de consument beschermen,

maar wel vooral de concurrentie willen disciplineren. Het

verbieden van bepaalde technieken laat toe de markt af te sluiten

voor concurrenten. Door de evolutie van verschillende producten

te volgen, komt Stanziani nog tot andere opmerkelijke suggesties.

Uit de analyse van de grote sanitaire crisissen in Frankrijk sinds de

18e eeuw (trichinoise, tuberculose, tot en met gekke koeien) zou

blijken dat een ‘sanitaire crisis’ telkens gerelateerd is aan belang-

rijke (uitbreidings)bewegingen van de

markt in kwestie. Stanziani wil niet zover

gaan door te spreken van een strate-

gische of tactische uitvinding van een

crisis, maar wel van de toe-eigening van

sanitaire argumenten of bedreigingen

voor de volksgezondheid, wanneer

economische belangen in het gedrang

kwamen. Franse fokkers van varkens

voedden de schrik van hygiënisten voor

Amerikaanse producten in de 19e eeuw

en hun opvolgers-veefokkers voor Engels

vlees in de late 20e eeuw met de gekke-

koeiencrisis. De vleessector herstruc-

tureert zich vaak naar aanleiding van

sanitaire crisissen (of omgekeerd).

Melk of wijn versneden met water tast

nog niet onze gezondheid aan. Stanziani

zet een stap verder met de fraude die de

gezondheid wel aantast. Hij betreedt

daarmee het terrein van de volkshygiëne,

de geneeskunde en de laboratoria. De

literatuur over voedsel(on)veiligheid

meldt steevast dat de 19e eeuw de eeuw was van de grootste

voedselvervalsingen ooit. Twee voorbeelden: om de blauwige

schijn van ontroomde of met water versneden melk te laten

verdwijnen, werd krijt toegevoegd. Om de geur en de smaak van

overrijp graan te maskeren, werd één of andere koperoplossing

gebruikt. Zulke vervalsingen kwamen veel voor. Om ze te bestrij-

den, richtten grote steden en universiteiten chemische labo’s op,

waar voedselstalen werden onderzocht. Brussel had er zo eentje

vanaf 1856, één van de eerste in Europa. Parijs volgde twintig jaar

later en analyseerde vervolgens honderden voedselstalen per

maand. Volgens Stanziani bracht dat een belangrijke nieuwe

speler in het spel: de deskundige, wiens oordeel nauwlettend door

het brede publiek werd gevolgd.

Je hebt bedrog … en bedrog. Ook in dat verband veranderen de

normen. Wat het ene jaar nog als onoorbaar gold, was het andere

jaar volkomen toegelaten. En andersom. Op het einde van de 19e

eeuw maakte de agro-industrie gebruik van nieuwe inzichten van

de scheikunde om, bijvoorbeeld, citroensmaak of een bewaar-

middel aan een product toe te voegen. In de ogen van de

toenmalige Europese wetgeving was dat fraude. Het heeft

decennia geduurd alvorens zulke kunstmatige toevoegingen en

bewaarmiddelen algemeen werden aanvaard.

Maar innovaties in de constructie van voeding bleven evenmin

zonder gevolgen. Op de botermarkt veroorzaakte de uitvinding

van margarine een aardverschuiving. Nadat onder Napoleon III een

oproep was gelanceerd om een goedkoper alternatief voor boter

uit te vinden, vond H. Mège-Mouriès in 1869 een procédé uit om

margarine te maken. Door de combinatie van verschillende

dierlijke en/of plantaardige eetbare oliën en vetten werd een
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product ontwikkeld dat goedkoper en

beter stuurbaar was (bijvoorbeeld smeer-

baar bij koelkasttemperaturen). Rond

Parijs en vanaf de jaren 1870 in Nederland

en België werd dit product steeds fre-

quenter gemaakt. Omdat allerlei mengsels

ontstonden, werd de noodzaak tot een

duidelijk onderscheid tussen ‘echte boter’

en margarine steeds groter. Dit puntje is

belangrijk voor Stanziani in de theoriegeo-

riënteerde laag die in zijn teksten steeds

aanwezig is. Met de standaardtheorie van

de economie die de keuze tussen prijzen

en nut als organiserend principe naar voor

schuift, komt men er pas na de officiële

definitie: dan pas zijn er alternatieve keu-

zes. Stanziani focust op het belang van de

strijd rond definities en hoe de grenzen

geconstrueerd en onderhandeld worden.

IS IT THE ECONOMY, STUPID…?

Een van de grote punten die Stanziani telkens opnieuw maakt, is

dat heel het debat rond veiligheid en kwaliteit van eten en drinken

in de 19e en 20e eeuw vooral rond ‘concurrentie’ (economie dus)

draait. Hij spreekt zelfs over een heuse verandering van regime.

Daar waar in het Ancien Régime de bescherming van gezondheid

het centrale thema was, draaide het in het nieuwe regime rond het

kanaliseren en sturen van concurrentie, wat in Frankrijk onder

meer gemarkeerd werd door de wet van 1851. In een speciaal

hoofdstuk gewijd aan de relatie tussen de ‘hygiënistische’ bewe-

ging en voedselkwaliteit maakt Stanziani wel duidelijk dat volks-

gezondheid een tweede belangrijke rode draad bleef. Opmerkelijk

is dat dit vooral internationaal een resonerend verhaal is.

Stanziani stipt hierbij het belang van het internationale hygiëne-

congres van Brussel (1876) aan, waar het potentieel van het net

vermelde stadslaboratorium in de Belgische hoofdstad werd

duidelijk gemaakt. Twee jaar later vond een soortgelijke

conferentie in Parijs plaats en dit ging gepaard met de oprichting

van een stadslaboratorium in de Franse hoofdstad, gevolgd door

andere steden. In andere internationale conferenties, zoals die van

Gent in 1913, werd ook het idee geïntroduceerd van het aan-

brengen van een etiket op producten met daarop informatie voor

de consument (over de samenstelling en eventuele aanwezigheid

van gevaarlijke stoffen).

Met zijn studies demonstreert Alessandro Stanziani dat het

mogelijk is een verklarend, empirisch onderbouwd en ogen-

schijnlijk descriptief verhaal met theoretische ambities te maken:

een ander type van economische geschiedenis waarbij veel

belang wordt gehecht aan normatieve regels.

Een opmerkelijke, maar nader te onderzoeken stelling, is bijvoor-

beeld dat in de ruim twee eeuwen durende periode vanaf de Franse

Revolutie (1789) tot het tijdperk van de Europese regelgeving van

vandaag, het op punt stellen van ‘loyale regels’ voor concurrentie

diverse economische fasen zou ‘ritmeren’ in Frankrijk. De economi-

sche fasering reflecteert of scandeert de afwisseling tussen

stabiliteit en verstoring van conventies en normen in verband met

als eerlijk ‘beschouwde’ concurrentie op de wijn- en voedselmarkt.

Nadat allerlei instellingen en reglementen waren afgeschaft, de

tabula rasa van de revolutionaire periode, werd in het begin van de

19e eeuw getracht opnieuw een evenwicht te vinden, met nieuwe

spelregels. Zo werd een systeem opgezet met kamers van

koophandel, de Code Pénal en de Code Civil, en met bepalingen

die culmineerden in de wet van 1824 over merken. Kenmerkend

was een grote vrijheid bij het sluiten van overeenkomsten, met als

ondergrenzen wel het verbod op flagrant bedrog of het verkopen

van producten die (volgens de kennis van die tijd) schadelijk

waren voor de gezondheid. Dit voorlopige evenwicht werd echter

verbroken in de jaren 1830-1840, door de toenemende inter-

nationale handel, de verbetering van de interne markt in Frankrijk

en de groeiende urbanisatie. Het klagen over fraude, de onzeker-

heid over wat nu ‘eigenlijk feitelijk’kwaliteit was en de vraag om de

spelregels te actualiseren, namen groeiende proporties aan. Dit

leidde onder andere tot nieuwe wetten over vervalsingen (1851,

1855) en over de bescherming van merken (1856). Een periode van

nieuw evenwicht ging dan in (1850-1870). In het laatste kwart van

de 19e eeuw was onzekerheid weer troef. Dit kwam onder meer

door de nieuwe sterke dynamiek op de internationale markt en

door de ontwikkeling van transportmogelijkheden (trein, etc.). Ook

in Frankrijk zelf werden nieuwe verhoudingen tussen en binnen de

diverse regio’s gezocht. Ten slotte hadden de organische schei-

kunde en andere nieuwe technieken een grote impact op de

landbouw- en voedingssector. Precies in deze periode van snelle

ontwikkelingen en groeiende onzekerheid begon men steeds

meer te praten over de natuurproducten van vroeger (‘produits

naturels d’antan’), zoals de melk van de (koe van de) boer uit de

(W)ETEN
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buurt, hoeveboter, de ‘traditionele wijn’,... Bij conflicten was het

voor rechters ook zeer moeilijk een oordeel te vellen, aangezien

het traject van boerderij tot vork bij producten niet systematisch

getraceerd werd en de wetenschappelijke kennis over wat al dan

niet schadelijk was nog te onzeker was. Kortom, onzekerheid troef.

Dit leidde ook tot zwakkere posities op de wereldmarkt, in het

bijzonder voor wijn.De roep voor een nieuwe wet werd steeds luider.

Die nieuwe wet kwam er in 1905. De bevoegdheid om definities

van producties aan te passen aan de evoluties van technieken en

van de markten werd aan experts en de regering toegewezen. Dit

is een nieuwe mijlpaal na het tijdperk van het Ancien Régime en

de liberale 19e eeuw. De wet van 1905 over fraude en falsificatie is

pas in 1993 afgeschaft en vervangen door een brede kaderwet op

consumptie. Het basisprincipe is dat de consument gewaarschuwd

moet worden en dan in staat moet zijn een product te kiezen en

daar zelf verantwoordelijkheid voor te dragen. De Staat waakt dan

over de correctheid van de informatie. Dit is trouwens het

onderliggende principe voor het grootste deel van de 20e eeuw.

ANDERE AGENDA’S

In een sterk historiografisch hoofdstuk maakt Stanziani duidelijk

waarom de notie ‘kwaliteit’ vandaag zo’n interessant en moeilijk

hanteerbaar begrip is. In de economische wetenschap is het

lanceren en aansnijden van theorieën over kwaliteit (en ongelijk

verdeelde informatie daarover) als uitdaging van neoklassieke

economische markteconomie niet toevallig Nobelprijswaardig (G.

Becker, G. Akerlof, J. Stiglitz,…). Stanziani wijst in zijn weten-

schappelijke stavaza en positionering terecht op de doorbraak die

de school van de conventie-economie (L. Thévenot, F. Eymard-

Duvernay, M. Callon, R. Salais,…) in de jaren 1980 en 1990 heeft

gerealiseerd in dit debat.1 Daarbij werd veel aandacht besteed aan

de rol van kwaliteitslabels en ‘kwaliteitsgaranties’. Stanziani

probeert voor zijn projecten een niche te creëren in het verlengde

van deze onderzoeksstroming van de conventie-economie, door

te beweren dat kwaliteit zelfs daar een ‘zwarte doos’ zou blijven.

Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Ofwel gaat men dan

verder in de aanverwante stroming van sociale studies van

wetenschap en techniek (B. Latour, M. Callon,…) om ‘zwarte dozen’

te openen. Ofwel kiest men voor een zachtere aanpak, namelijk

door historisch onderzoek gefocust op bijvoorbeeld voedsel-

kwaliteit en zoomt men in op machtsprocessen die duidelijk

traceerbaar zijn in geschreven bronnen: in politiek en beleid, in

belangenbehartiging en in wetgeving en rechtspraak. Stanziani

kiest voor de tweede oplossing. Dit levert meerlagige producten

op, zowel historische verhalen over kwaliteitsconstructie en

controle van eten en drinken als, bij nader toezien, ook theoretische

torpedo’s die gelanceerd worden in de economische wetenschap.

Kortom, onderzoekswerk van opmerkelijke kwaliteit. ■

Van stavaza tot Stanziani

1 Alessandro Stanziani, Histoire de la qualité alimentaire XIXe-XXe siècle.

Paris, Seuil, 2005 p.23-36, over conventie-economie, zie p.31. Voor meer

informatie over Stanziani, zie ook:

http://www.idhe.ens-cachan.fr/bib45.htm.

FOST MASTERCLASS OP 9 NOVEMBER 2005 

Op 9 november 2005 zal FOST, in samenwerking met het Vlaams

Centrum voor Volkscultuur, voor de tweede maal een master-

class organiseren. Na Claude Fischler vorig jaar, is de Italiaans-

Franse historicus Alessandro Stanziani de ‘master@work’. De titel

van de intensieve werksessie is ‘Histoire de la qualité alimentaire,

19e-20e siècles (vin plâtrés, viandes pourries et beurres aux

boyaux)’. De voertaal van deze werksessie is het Frans, maar

vragen mogen worden gesteld in het Engels, het Frans, het

Italiaans, het Russisch en … het Nederlands.

Plaats van het gebeuren is Amazone, zaal A207 (Middag-

lijnstraat 10, 1210 Brussel, www.amazone.be), van 10.00 tot

18.00 uur. Inschrijven kan tot 28 oktober 2005, via een e-mail

naar info@vcv.be. Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 25, dus

snel zijn is de boodschap. Deelname in de kosten bedraagt 15

euro. In dit bedrag zijn een reader van geselecteerde teksten,

koffie en een warme (en … veilige) middagmaaltijd met (echte)

wijn begrepen.

Dr. Alessandro Stanziani


