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Anneke Geyzen, De smaak van thuis:
Erfgoed en voeding in Vlaanderen tussen
1945 en 2000. Leuven, Universitaire
Pers Leuven, 2018, 185 p., ill.; ISBN
9789462701274; 29,50 euro.
Sinds de cultural turn is de primaire
bijdrage van food studies het
demonstreren van de manieren
waarop
eetgewoonten
worden
ingezet voor het creëren, bestendigen
of betwisten van identiteiten.
Individuen demarqueren voortdurend
culinaire gemeenschappen, waarbij
de conceptualisering van Self en Other
bepalend kan zijn voor – onder andere
– een waargenomen band tussen plaats
en mens. Academici onderzoeken
dan ook graag stedelijke, regionale
en nationale voedselgewoonten,
maar vooral ook de wijze waarop
deze gewoonten voortdurend in
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beweging zijn. Representaties van
deze praktijken kunnen daarom
inzichtelijk maken hoe actoren een
collectief geheugen sturen, en hoe
populaties zich positioneren tussen
een hang naar ‘traditie’ en de behoefte
aan ‘moderniteit’.
Met haar boek sluit Anneke Geyzen
zich aan bij deze onderzoekstraditie.
De historica leent voor deze beknopte
versie van haar proefschrift (2013)
uit de heritage studies voor het
grondig analyseren van culinaire
‘vererfgoeding’:
het
projecteren
van een thuisgevoel op voeding en
voedselgewoonten. Ook in dit boek
ligt de nadruk op het continue karakter
van deze identiteitsvorming: een
nieuwe betekenis wordt gegeven aan
materiële of immateriële cultuur door
middel van een ‘toe-eigeningsproces
gedragen door een gemeenschap’.
Dit beeld van ‘thuis’ is dus een
constructie, die kan wijzen op een
daadwerkelijke herkomstbenaming,
maar voor sommigen ook meer een
idee dan een bestaande plaats kan
zijn, aldus Geyzen (p. 19).
Het onderzoek naar dit toeeigeningsproces wordt op concrete
wijze geoperationaliseerd. Hoofdzakelijk vormen de kookrubrieken en
recepten van drie vrouwentijdschriften
het bronmateriaal. Geyzen kiest voor
het blad van de Boerinnenbond/
Katholiek
Vormingswerk
voor
Landelijke Vrouwen, dat meerdere
keren van naam wisselde (De
Boerin/Bij de Haard/Eigen Aard), het
socialistische De Stem der Vrouw en het
meer commerciële Het Rijk der Vrouw.
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De keuze voor vrouwentijdschriften
is logisch en wordt goed verdedigd:
in het naoorlogse tijdperk vergde hun
productie veel tijd, moeite en geld, en
de inhoud was op maat gemaakt voor
een grote, maar specifieke doelgroep.
De betekenisgeving rondom eetgewoonten kwam bij uitstek naar
voren in deze magazines. In De smaak
van thuis wordt een tekstuele methode
toegepast op liefst 40.245 recepten:
een kwantitatieve ‘predicaatanalyse’
(het bestuderen van het gebruik
van bijvoeglijke naamwoorden en
bijwoorden), gevolgd door een close
reading. Hoewel de theoretische en
methodologische toelichting met
driekwart is ingekort ten opzichte
van het originele proefschrift, vormt
het een heldere uitleg met sprekende
voorbeelden.
Na vervolgens een fraai overzicht
van de politieke, economische
en culturele verschuivingen in
Vlaanderen, België en Europa tussen
1945 en 2000 te hebben gegeven,
gaat Geyzen in drie case studies
(hoofdstuk drie, vier en vijf) op zoek
naar
vererfgoedingsmomenten,
-gemeenschappen en -conflicten.
Haar aanname is dat verschillende
groepen, op bepaalde piekmomenten,
uiteenlopende gedachten hadden
over ‘de smaak van thuis’. De
casussen worden gevormd door drie
categorieën van recepten waarin
vererfgoeding relatief veel voorkwam:
voedselbewaring (H3), feestmenu’s
(H4) en de toepassing van zuivel (H5).
De keuze voor deze thema’s stelt de
auteur in staat verschillende kanten
van vererfgoeding te belichten.
Zo toont het hoofdstuk over
voedselbewaring aan hoe narratieven
rond vererfgoeding kruisten met de
tegenstelling traditie–moderniteit.
De drie tijdschriften namen hierin
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verschillende posities in. Met
sprekende citaten laat Geyzen de
lezer zien hoe de Boerinnenbond/
KVLV lang vasthield aan de inmaak
als een te behouden traditie, terwijl
het socialistische De Stem der Vrouw
zich al vroeg afkeerde van de inmaak:
deze inefficiënte bezigheid stond
de emancipatie in de weg. Het
commerciële Het Rijk der Vrouw koos
voor traditie en moderniteit.
Hoofdstuk vier, dat handelt over de
feestmenu’s rond Pasen en Kerstmis,
heeft een minder uitgesproken
conclusie. Terugkerende recepten
waren er rond deze feestdagen in alle
drie de tijdschriften nauwelijks, en
dus werd er op gebied van voedsel
weinig aan deze gelegenheden
‘vererfgoed’, op hier en daar een
kortstondige poging na. Wel waren er
patronen die volgens Geyzen typisch
zijn voor de genoemde tijdschriften
– De Boerin/Bij de Haard/Eigen Aard
zette vaak in op landbouwproducten,
De Stem der Vrouw poogde de feesten
te seculariseren en Het Rijk der Vrouw
deed weer een beetje van alles. De
laatste casus omtrent zuivelrecepten
vertelt een eenduidiger verhaal: het
onderstreept de rol van de agrarische
sector en overheidsorganisaties bij
vererfgoeding. ‘Belgische’ melk,
boter en kaas werden zowel door
bedrijven als in campagnes van
overheidsorganisaties met kwaliteit
geassocieerd. Tegen de achtergrond
van de Europese overproductie van
zuivel laat Geyzen zien dat vooral in
De Boerin/Bij de Haard/Eigen Aard het
de sector is die het narratief bepaalde,
terwijl De Stem der Vrouw zich juist
verzette tegen deze promoties in de
naam van de volksgezondheid (al
die vette roomboter…). Het Rijk der
Vrouw at wederom van twee walletjes:
Belgische kaas is prachtig, maar
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buitenlandse kaas ook. Zo kwam de
wijdere wereld de tijdschriften in
en wordt voor de lezer duidelijk dat
vererfgoeding een spel is tussen vele
actoren.
De Smaak van Thuis biedt een
gedetailleerd uitgewerkte studie
van een belangwekkend – (culinair) erfgoed is zeer populair –
onderwerp. Het is, juist gezien deze
maatschappelijke
relevantie,
te
prijzen dat Geyzen haar resultaten
niet opklopt. Vererfgoeding, zo
blijkt, is een fragmentarisch proces
‘dat slechts uitzonderlijk aan de
oppervlakte komt’ (p. 139). Maar de
meerwaarde van dit boek, en vooral
ook van het originele proefschrift uit
2013, ligt niet alleen in de analyse
van vererfgoeding. Het levert meer:
een
uitgebreid
verantwoorde,
grondige methode voor historisch
onderzoek naar voedselcultuur en
naar tijdschriften in het algemeen.
Daarmee bewijst Geyzen niet alleen
food studies een dienst, maar valt er
voor cultuurhistorici wat te leren. Het
betreft bovendien een vlot geschreven
boek, met een zeer duidelijke
structuur die bijdraagt aan de
toegankelijkheid. Ook de keuze voor
eindnoten, een aantal intermezzo’s en
de vele afbeeldingen – vaak in kleur
– maken het tot een aantrekkelijk en
leesbaar boek.
De strakke structuur van het
onderzoek vormt ook een valkuil.
Geyzen start met de hypothese
dat de drie tijdschriften zullen
divergeren omdat ze ideologisch zo
van elkaar afwijken, om vervolgens
veel verschillen te verklaren vanuit
ideologische tegenstellingen. Het
Rijk der Vrouw wordt gekozen als
‘commercieel tijdschrift’, waarna de
meeste keuzes van de redactie als
vanzelfsprekend worden gepercipieerd

volkskunde 2016 | 3 : 371-382

als ingegeven door commerciële
motieven. Nu en dan worden te
zware oorzaak-gevolg redenaties
gekoppeld aan deze motieven van
redacties, zoals wanneer causale
verbanden tussen de eenwording
van Europa of economische crises en
vererfgoedingsmomenten
worden
geïmpliceerd. De daadwerkelijke
onderzoeksresultaten lijken hier vaak
te diffuus voor (vooral bij De Stem der
Vrouw).
In het boek wordt gekozen voor
diepte: de tienduizenden recepten
zijn uitgebreid gecodeerd, gelezen en
herlezen. Deze ‘exhaustieve analyse’
(p. 37) zorgt dat Geyzen op deskundige
wijze verbanden kan leggen. Maar
de winst in de diepte heeft gevolgen
voor de breedte. Een voorbeeld:
weinig bronnen zijn beeldender dan
een vrouwentijdschrift. Wie een
receptenrubriek openslaat (uit 1960
of uit 2018) wordt overvallen door een
feest van kleur en vorm dat smeekt
om een visuele analyse. Deze blijft
in De Smaak van Thuis achterwege.
Ook naar de verschillende actoren
die een onmisbare plaats in Geyzens
verhaal innemen – de commerciële
bedrijven en hun advertenties,
overheidsorganisaties, de consument
en de redactrices zelf – is geen origineel
bronnenonderzoek gedaan, waardoor
Geyzen af en toe moet speculeren over
hun motivaties en handelingen. Door
de gedetailleerde analyse bevat het
boek ieder vererfgoedingsmoment,
maar de waarde van deze aanpak is
niet vanzelfsprekend, aangezien juist
het verklaren van deze piekmomenten
lastig blijkt. Een breder zicht op
verschillende actoren en hun rol had
het onderzoek versterkt.
Door de diepe focus op de recepten
wordt soms context gemist. Zo staan
van de receptenrubrieken van Het
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Rijk der Vrouw meestal vertalingen
in het Waalse zusterblad Femmes
d’Aujourd’hui. In De Smaak van Thuis
wordt twee keer zeer kort gesproken
van een ‘samenwerking’, terwijl het
oorspronkelijke proefschrift spreekt
van twee onafhankelijke redacties,
maar het gaat hier om artikelen en
recepten die decennialang woordvoor-woord, beeld-voor-beeld werden
gekopieerd: van Wortelen op zijn
Vlaams (Carottes à la Flamande,
1950), naar ‘De waarde van conserven’
(La valeur des conserves, 1960), tot
Fazant op Brabantse wijze (Faisan
à la Brabançonne, 1980). Het
Nederlandstalige Het Rijk der Vrouw
staat dan ook vol met schrijfsters
met Waalse en Franse carrières
zoals Josine Lannoy en Andrée
Braive. Steekproefsgewijs naar de
rubrieken kijkend, lijkt het overigens
of af en toe wel exclusieve content
voor het Vlaamse publiek werd
gemaakt. Dit creëert in het tijdschrift
dan ook vaak de waargenomen
‘vererfgoedingsmomenten’.
Door dit alles zijn de conclusies
van De smaak van thuis, waarin de
recepten van Het Rijk der Vrouw 88%
van het totale corpus vormen, soms
genomen op basis van onzekere
aannames. Geyzen schrijft dat het
blad met het vaak gehanteerde ‘van
bij ons’ Vlaanderen bedoelt (p. 106),
maar het is eveneens mogelijk dat
redactrices opzettelijk vaag bleven
om artikelen aan zowel een Vlaams
als een Waals publiek te kunnen
slijten. De ‘Vlaamse vererfgoeding’ is
interessant genoeg af en toe eerder
een constructie van de auteur dan een
bedenksel van de tijdschriftredactie.
Dat België blijkbaar een dusdanige
culinaire eenheid vormt dat recepten
een-op-een vertaald kunnen worden,
en dat Waalse en Vlaamse recepten
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voortdurend de taalgrens overstaken
in tijden van concrete nationalistische
spanningen, roept nieuwe vragen op
over de verhouding tussen Vlaamse,
Waalse en Belgische eetculturen,
en vooral het talige aspect van hun
representaties. Bijgevolg wijst De smaak
van thuis op vruchtbare mogelijkheden
voor vervolgonderzoek.
Ondanks deze onvolkomenheden
is de grondigheid waarmee Geyzen
de recepten heeft bestudeerd
loven-swaardig. En met De smaak
van thuis levert zij dan ook een
belangrijke studie af, niet enkel
voor de voedselhistoriografie van
de Lage Landen, maar zeker ook
voor cultuurhistorici en academici
in cultural studies, die in haar werk
een blauwdruk kunnen zien voor
het diepgravend analyseren van
betekenisgeving in tekstuele bronnen.
Jon Verriet

| boekbesprekingen

Regionale en nationale specialiteiten
in de Lage Landen en Europa sinds 19de
eeuw - Over culinaire identiteiten en
vererfgoeding
Regional and national food specialties
in the Low Countries and Europe since
the 19th century - On culinary identities and heritagization
Gastredactie: Leen Beyers, Yves Segers,
Anneke Geyzen
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tijdschrift over
de cultuur van het
dagelijks leven

