
Het gaat dus ook – en vooral om – de oude en nieuwe verhalen

over, de tradities en experimenten in verband met, de gemeen-

schappelijkheden en verschillen in belevingswijze omtrent eten

en drinken en al wat daarbij komt kijken. Vandaar dat de erfgoed-

sector een toch wel heel bijzonder deel vormt van de grote groep

Vlamingen die we met dit nieuwe jaarlijkse evenement willen

mobiliseren om zelf tot actie over te gaan. Hoe kan een geslaagd

erfgoedproject in het kader van de Week van de Smaak in

Vlaanderen eruitzien? Hier volgen enkele tips en suggesties om

uw fantasie en brainstormdrang mee aan de kook te brengen.

BRUGGEN MAKEN!

Uiteraard kunnen erfgoedverenigingen, erfgoedcellen en indivi-

duele erfgoedwerkers het thema smaak vanuit hun eigen experti-

se en reguliere werking op talloze interessante manieren invullen.

Genealogen weten immers ook alles over de familiegeschiedenis

van allerlei voedingsgerelateerde beroepen die vanouds vaak van

vader op zoon overgingen. Heemkundige kringen zijn als de beste

geïnformeerd over (al dan niet vermeende echte of ‘oude’) lokale

en regionale voedingspecialiteiten, zoals Lierse vlaaikes, Gentse

waterzooi, Antwerpse handjes en Lokerse paardenworsten en over

hun oorsprong, evolutie en inpassing in het leven ter plaatse.

Volkskundigen hebben dan weer een boon voor lokale feesten en

eettradities van eier- en krakelingenworp over haringbijten en var-

kensslacht tot lichtmispannenkoeken en paaseieren. Schutterijen

hebben sterke verhalen en een levendige traditie omtrent hun

konings- en teerfeesten. Zowel de huisbrouwerijen als de ver-

warmde serres van de glasteelt en ook de hele voedingsindustrie

maken deel uit van ons industrieel en wetenschappelijk erfgoed.

En ook in de dialectwoordenschat en in de volksmuziek zijn eten

en drinken, het culinaire genot en onze eetcultuur thema’s met

een brede diversiteit en een rijke traditie. Over dat alles en nog

veel meer kan het tijdens de Week van de Smaak gaan. Dat kan en

mag via publicaties, tentoonstellingen, symposia en geleide wan-

delingen of in welke andere presentatievorm ook.

Maar dit evenement vraagt er bijna om dat de grenzen van de

eigen erfgoedwerking qua inhoud én vorm overschreden en ver-

legd worden. De vertrouwde erfgoedinhoud wordt des te opval-

lender en meer aansprekend aan de vrouw/man gebracht, wan-

neer voor een verrassende, originele en ook belevingsgerichte pre-

sentatievorm wordt gekozen. Dat kan wellicht makkelijker door de

combinatie met een totaal andere invalshoek aan te gaan. Voor de

Week van de Smaak in Vlaanderen dienen zich ongetwijfeld kan-

sen aan voor een samenwerkingsexperiment met een of meer

partners van buiten de eigen erfgoedsector. Land- en tuinbou-

wers, horeca-uitbaters, bakkers, slagers, kruideniers, hotelscholen,

zelfstandigen en franchisenemers in de voedingsdistributie: zij

allen zullen straks misschien voor het eerst open staan voor een

samenwerking met een erfgoedvereniging in het kader van dit

nieuwe evenement. Want ook voor hen geldt dat hun deelname

aan de Week van de Smaak in Vlaanderen gepaard moet gaan met

het genereren van een culturele meerwaarde. Het kan dus geen

kwaad om de mogelijkheden inzake samenwerking op dit vlak

eerst eens ruimschoots te verkennen. Voor u het had durven dro-

men, is straks misschien een restauranthouder in uw dorp, de loka-

le bakker of groenteteler, de koekjesfabriek in uw regio of een van

de vele bier- of kaasmerken in Vlaanderen wel uw nieuwe partner

in een verrassend samenwerkingsproject.

HET OOG EN OOR WILLEN OOK WAT

Het verschil tussen zich voeden en eten heeft veel te maken met

de manier waarop de ingrediënten voorgeschoteld worden. De

presentatie is een belangrijke appetijtfactor en dat geldt straks

ook voor uw actie of project. Durf te gaan voor een experimentele,

verrassende manier om uw inhoudelijk verhaal gestalte te geven.

Ook op dit vlak kan samenwerking een toverwoord zijn, bijvoor-

beeld met uitvoerende kunstenaars. Wat kan u van uw erfgoed-

project omtrent smaak niet allemaal maken als u er een fotograaf,

leerlingen van een kunst-, muziek-  of mode-academie, het lokale

theatergezelschap of de plaatselijke fanfare of harmonie bij

betrekt. Ga bijvoorbeeld met een filmclub of amateurfilmer in zee

om een erfgoedkortfilm over uw favoriete smaakgerelateerde

thema te maken. Dan kan u meteen ook deelnemen aan de

Guliver-filmwedstrijd die dit najaar voor het eerst georganiseerd
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De Week van de Smaak in Vlaanderen wil als nieuw initiatief de kans bie-

den aan alle geïnteresseerden om tussen 16 en 25 november een actie,

activiteit of evenement in het teken van culinair erfgoed, eetcultuur en

alles wat daarmee samenhangt op te zetten. Dat kan klein- of grootschalig,

gratis of betalend, voor een beperkte gesloten groep of voor heel

Vlaanderen zijn. Een interessant wijkinitiatief rond koken voor de buren zal

met evenveel enthousiasme in de landelijke programmabrochure vermeld

worden als een door mediabelangstelling omstuwd publieksevenement

waar men over de koppen kan lopen. Belangrijk is wel dat samen met de

aandacht voor producten, bereidingswijzen, culinaire en gastronomische

bijzonderheden ook een culturele meerwaarde gegenereerd wordt.

[ Rob Belemans ]

DE WEEK VAN DE SMAAK 
IN VLAANDEREN 

Een uitdaging voor erfgoedverenigingen

1 6 – 2 5 N O V E M B E R 2 0 0 6

informatiebrochure voor deelnemers
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De Week van de Smaak in Vlaanderen 

wordt (cf. elders in dit nummer). Het zou toch fantastisch zijn,

mocht een kortfilm over uw lokale specialiteit inzake culinair erf-

goed met het Gouden Hamertje 2006 bekroond worden. Ook socio-

culturele verenigingen kunnen een verrijkende samenwerking

opleveren. Zij bereiken met hun voordrachten, samenkomsten,

workshops, enz. vaak een deels ander segment van het lokale

publiek, dat ook in uw erfgoedvereniging en haar werking geïnte-

resseerd kan raken. Hetzelfde geldt voor sportverenigingen die via

sportvoeding, hotdog, frieten en frisco voor de supporters tot VIP-

logebanketten en overwinningschampagne in de kleedkamer een

heel eigen soort voedingsgeschiedenis schrijven.

VERLAAT DE EIGEN KEUKEN

Erfgoedverenigingen zijn gewoon om voor de praktische en finan-

ciële ondersteuning van hun project bij hun gemeente- of provin-

ciebestuur aan te kloppen. Er is niets mis mee om dat ook in het

kader van de Week van de Smaak te doen, maar er dienen zich ook

op dit vlak nieuwe mogelijkheden aan. Bibliotheken zullen worden

gemobiliseerd om een lokale actie op te zetten rond hun smaak-

boeken. De omkadering van zo’n boekenactie zou ook kunnen

bestaan uit een activiteit (voordracht, tentoonstelling, work-

shop,…) die een erfgoedvereniging in de bibliotheek komt verzor-

gen. Bovendien is de kans reëel dat u op die manier ook een ruimer

publiek kan bereiken dan uw getrouwe verenigingsachterban,

zodat ook hier indirect positieve gevolgen op het vlak van leden-

werving kunnen ontstaan. Andere mogelijke organisatiepartners

kunnen de volkshogescholen zijn, die ook over eigen infrastructuur

beschikken. Maar ook bijvoorbeeld musea, kunstgalerijen, bios-

copen, concertzalen, buurthuizen, rust- en verzorgingstehuizen,

studentenrestaurants en dokterswachtzalen kunnen interessante

locaties zijn voor een opgemerkte erfgoedactiviteit omtrent smaak.

GA INTERNATIONAAL

De kwaliteiten en de uniciteit van onze Vlaamse keuken, van haar

typerende producten en recepten, en van onze eigenheden en tra-

dities die we er rond gecreëerd hebben en levendig houden: dat

alles komt eerst echt tot zijn recht wanneer het de confrontatie

aangaat met hetgeen andere volkeren en culturen op dat vlak te

bieden hebben. Bovendien is de globalisering van onze samen-

leving vandaag ook op ons bord een feit dat onmiskenbaar is.

Talrijke buitenlandse producten en gerechten maken in dezelfde

mate deel uit van ons hedendaagse voedingspatroon en onze eet-

gewoonten als de spijzen en ingrediënten met (al dan niet ver-

meende) authentiek Vlaamse wortels. De Week van de Smaak in

Vlaanderen wil dan ook een evenement zijn met aandacht voor

alle mogelijke aspecten van eetcultuur zoals ze vandaag in

Vlaanderen en de wereld beleefd wordt. Alle smaken zijn welkom

en verdienen in gelijke mate aandacht. De culturele diversiteit op

ons bord is een heel concrete vorm van interculturalisatie en ver-

dient daarom ook aandacht. Schuw dus bij uw keuze voor een erf-

goedproject in de Week van de Smaak vooral niet de combinatie of

samenwerking met het andere Vlaanderen. De geschiedenis van

de pizzarestaurants of pittabars in uw gemeente, de confrontatie

van griesmeelpap met couscous, het antwoord op de vraag waar-

om Waalse en Noord-Franse preitaarten ‘flamiche’ heten: het kun-

nen allemaal boeiende thema’s zijn voor een bijdrage aan de Week

van de Smaak in Vlaanderen. Migrantenverenigingen en afdelin-

gen of wereldwinkels van derdewereldorganisaties zoals Oxfam en

Vredeseilanden kunnen op dit vlak een wereld van smaken voor

uw erfgoedproject doen opengaan.

De Week van de Smaak in Vlaanderen wil deze interculturele aan-

dacht voor het thema smaak ook via een bijzondere focus aan de

orde stellen: voor elke editie zal er een gastland zijn, waarvoor in

beperkte mate speciale aandacht in het programma gevraagd

wordt. Het gastland is één concrete manier om het thema culinai-

re diversiteit en interculturele smaak te thematiseren. Maar

uiteraard gaan we ervan uit dat ook over de vele andere landen en

keukens die in Vlaanderen gekend zijn, projectvoorstellen en

acties aangemeld zullen worden. Voor de eerste editie is ervoor

gekozen om Zwitserland als gastland mee aan bod te laten komen.

Die keuze is vooral ingegeven door de dankbaarheid jegens het

organisatiecomité van La Semaine du Goût en Suisse, dat ons bij de

opstart van het Vlaamse evenement met raad en daad bijstond en

het verloop van de eerste editie in Vlaanderen op de voet volgt.

Mocht u dus de kans zien om voor een Zwitserse invulling van uw

activiteit in de Week van de Smaak te kiezen, dan is dat heel leuk.

Maar even uitstekend vinden we het als u een actie aanmeldt die

u samen met uw Pakistaanse buurgezin, met een bevriende

Italiaanse wijnimporteur, met uw Japanse echtgenote of met uw

Poolse café-uitbater opzet.

BEREIK OOK DE JEUGD

De Week van de Smaak in Vlaanderen heeft zich ook tot doel

gesteld om zoveel mogelijk jongeren – via het onderwijs en via de

jeugdverenigingen – te bereiken met een boodschap over het

belang van smaakdiversiteit en -complexiteit. Acties met school-

klassen of jongeren in het algemeen als doelpubliek zijn dan ook

extra welkom. U kan daarbij uiteraard samenwerking zoeken met

een school of jeugdvereniging in uw gemeente of regio. Elke acti-

viteit die ook een publiek van min-veertigers bereikt is voor de erf-

goedsector hoe dan ook een goede zaak. Scholen en leerkrachten

zullen gemobiliseerd worden om deze nieuwe evenementweek niet

ongemerkt aan hun scholieren en leerlingen te laten voorbijgaan. U

hoeft niet te wachten tot zij u contacteren voor een erfgoedproject

met hun klas, nodig hen zelf uit met een voorstel om uw erfgoed-

discipline met smaakinvulling aan jongeren voor te stellen. ■

Wie inmiddels voldoende geprikkeld is om een actie of activiteit in het kader
van de Week van de Smaak op te zetten, kan een uitvoerige infobrochure
downloaden op de website www.weekvandesmaak.be. Daarin staan naast
concrete gegeven over de aanmeldprocedure en -periode (tot half juni) ook
talrijke concrete tips voor mogelijke activiteiten. De brochure bevat ook het
formulier waarmee men een actie kan aanmelden. Voor meer informatie of
vragen kan u terecht op het secretariaat van de Week van de Smaak in
Vlaanderen: info@metsmaak.be of T 02 243 13 50.
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