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akutaq

‘Watch out where the huskies 

go, and don’t you eat that

 yellow snow’, waarschuw-

de Frank Zappa al. Bij de 

Eskimo’s is het ook 

verder oppassen. 

Hun traditionele 

ijssoort akutaq 

bestaat namelijk 

uit bevroren 

opgeklopt 

rendiervet, 

suiker,

bessen en

restjes 

vlees

of vis
.

I SCREAM
YOU SCREAM

WE ALL SCREAM FOR

HENK DAM
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De Franse ijsmaker Philippe Faur 

verkoopt behalve kaviaarijs 

ook foie-gras-ijs, waarin inderdaad 

eendenlever verwerkt is.

rauw paardenvlees

Wie toevallig in de buurt van Davo City 

(Filippijnen) is, zou een bezoek aan Sweet 

Spot Artisan Ice Cream kunnen overwe-

gen om daar een ijsje te bestellen waaraan 

krokodilleneieren te pas komen.

royal baby gaga

Queens, een wijk in New York, 

is de plaats waar je moet zijn voor 

een pizza-ijsje (met daarin tomat-

en, knoflook en mozarella). 

Weinig bereidingen blijken de menselijke fantasie zo te prikkelen als ijs. 

Wereldwijd verdwijnen de meest bizarre ingrediënten en onwaarschijn-

lijke combinaties in de ‘congelatore’ om bevroren te worden opgediend 

aan… ja, aan wie eigenlijk? Henk Dam herinnerde zich zijn eerste (en laat-

ste) knoflook-ijs-ervaring en deed wat nader onderzoek. 

Lang geleden was ik in Gilroy, in de Amerikaanse staat Californië. Een stadje van niks 

(50.000 inwoners) dat zichzelf niettemin heeft gekroond tot ‘garlic capital of the world’ 

omdat er in de buurt nogal wat knoflook wordt verbouwd. Om de moed bij de inwoners 

erin te houden en en passant wat toeristen te trekken, wordt er jaarlijks een groot knof-

lookfestival georganiseerd. Tijdens dit evenement leveren niet alleen een aantal jonge 

vrouwen een verbeten strijd om de felbegeerde titel ‘Miss Garlic’, maar kunnen de be-

zoekers ook allerlei ‘garlic infused’ etenswaren proeven – waaronder knoflookijs. Ik 

probeerde het en het was – hoe zal ik het eens vriendelijk formuleren – een interessante 

gastronomische ervaring. Maar lekker? Mwah…
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curry en wortel

Morreli’s, een shop-in-shop van 

Harrod’s Food Hall in London

serveert ijs met haggis. Juist, het 

Schotse gerecht met hart, long en 

lever van het schaap.

spaghetti ‘n‘ cheese

Er zijn meer ijsjes met merkwaardige ingrediënten. Veel meer zelfs. Enkele jaren ge-

leden kwam een Londens restaurant, The Icecreamists, wereldwijd in het nieuws om-

dat het (à raison van 20 euro per portie) ijs begon te verkopen waarin moedermelk was 

verwerkt, onder de pakkende naam ‘Baby GaGa’. Lady GaGa, de zangeres waaraan die 

naam was ontleend, vond het ‘vomit inducing’ en dreigde met een rechtszaak (diezelfde 

zangeres haalde overigens de media door rond te lopen in een jurk van rauw vlees en 

liet zich tijdens haar SXSW show onderkotsen door ‘vomit painter’ Millie Brown, maar 

dit terzijde). 

Het ijs werd al snel in beslag genomen om te kijken of de melk wel aan de wettelijke 

hygiënische eisen voldeed en het restaurant bestaat inmiddels niet meer, maar dit jaar 

is in Engeland moedermelk-ijs opnieuw op de markt gebracht. Ditmaal door ijsmaker 

The Licktators, om de komst van een nieuwe koninklijke baby prinses Charlotte te vie-

ren. Van diezelfde makers is trouwens een soort chocolade-ijs waarin ‘Lady prelox’ ver-

werkt is, een kruidenmengsel waarvan wordt beweerd dat het het vrouwelijk libido aan-

wakkert. En dus heet dit ijsje niet ‘Ice cream’ maar ‘Vice cream’ en staat er wervend op 

de bakjes ijs: ‘An intense female Viagra icecream’. Viagra-ijs (voor mannen dus) bestaat 

overigens ook en wordt in Venezuela verkocht.

Met deze voorbeelden begint de lijst met bizarre ijssoorten pas. Want dat er naast de 

basissmaken vanille, chocola en aardbei, tal van ijssmaken bestaan weet iedereen die 

wel eens bij een ijssalon komt. Maar ijs van vruchten, noten of yoghurt, dat kennen we nu 

wel: een beetje creatieveling reikt hoger. Zo kun je bij Sweet Action Ice Cream in Denver 

een ijsje kopen, waarin behalve honing ook jalapeño-peper en augurk is verwerkt. Bij 

Black Dog Gelato in Chicago kun je terecht voor een geitenkaas-cashew-caramel-ijs-

je en bij Bella Gelateria in Vancouver voor een witte-truffel-ijsje waarin ook kaviaar is 

verwerkt. En wat te denken van het zoute-drop-ijsje van Molly Moon’s Homemade Ice 

Cream in Seattle waaraan onder meer steranijs en zeezout te pas komen? 

Ook in restaurant SoBou in New Orleans wordt een bijzonder ijsje geserveerd. In een 

keurig hoorntje wordt daar basilicum-avocado-ijs geserveerd, als bijgerecht bij de ook al 

niet-alledaags klinkende ananas-kokosnoot geelvin tonijn-tartaar. Wat mij betreft ver-

dienen ook de ijsjes die worden opgediend bij ijszaak Humphrey Slocombe in San Fran-

cisco speciale vermelding, niet alleen vanwege de ingrediënten, maar vooral vanwege 

hun namen. Want het is natuurlijk echt een vondst om een ijsje waarin bananen, pinda-

kaas en bacon is verwerkt ‘Elvis (the fat years)’ te noemen. Of een ijsje met rode wijn en 

cola erin ‘Jesus Juice’. Grote hit in deze zaak is ‘The secret breakfast’, ijs met knapperige 

cornflakes en een flinke scheut bourbon. Wie liever Schotse dan Amerikaanse whisky 

heeft: geen zorgen. Ze hebben ook ijs met The Glenlivet, en daarnaast ten minste vier 

soorten bier-ijs, tequila-ijs, ijs met olijfolie erin, ijs met miso (Japanse gefermenteerde 

sojabonenpasta), ijs met oolong thee, ijs met zout & peper en zelfs ijs met prosciutto 

(inderdaad, Italiaanse rauwe ham).
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De titel van dit artikel is ontleend aan de film ‘Down by Law’ van Jim Jarmuch.

Kijk hier voor de onvergetelijke scene.

In een interview met The New York Times vertelde oprichter Jake Godby wat hem mo-

tiveert. Godby was namelijk pastry chef in diverse chique restaurants en raakte daarop 

grondig uitgekeken. In zijn eigen woorden: “Ik had het punt bereikt waarop ik vond dat 

ik mezelf van kant moest maken als ik nog eens een crème brulée  of warme chocolade-

cake zou maken.”

En dus begon hij in plaats van deze evergreens desserts te maken als chocoladetaart 

met gerookte yoghurt, creaties die menige klant woedend het restaurant waar hij des-

tijds werkte deed verlaten. Toen hij dankzij een erfenis een eigen zaak kon beginnen, 

aarzelde hij geen moment en startte Humphrey Slocombe (zoals de ouderen onder ons 

weten twee hoofdpersonen uit ‘Are you being served?’ de oergeestige Britse tv-serie uit 

de jaren zeventig en tachtig).

En nu kan Godby dus al zijn creativiteit daar kwijt. Daarbij neemt hij voor lief dat no-

gal wat kinderen na een of twee likjes van een van zijn meer gewaagde scheppingen 

het hoorntje weggooien. Echte totale mislukkingen, aldus het interview, waren er maar 

twee: ijs dat was gemaakt van eekhoorntjesbrood, en ijs dat harissa (een soort sambal 

uit Noord-Afrika) als ingrediënt had.

Die twee dompers terzijde, bewijst Jake Godby dat je zo ongeveer alles in ijs kunt stop-

pen. Hij is niet de enige chef die dat heeft ontdekt. Zo maakte Heston Blumenthal, chef 

van het fameuze restaurant Fat Duck in Londen, ooit roerei-met-bacon-ijs, opgediend 

met tomatenjam, toast en gelei met de smaak van Earl Grey thee. 

Wie dat nog niet confusing genoeg vindt, moet het vliegtuig in naar Japan – een land dat 

op ijsgebied werkelijk geen grenzen kent. Paling, kipvleugel, koeientong, rauw paarden-

vlees, oesters, inktvisinkt, krab, curry, parkiet, python en uiteraard walvis zijn maar een 

paar van de ingrediënten die aantonen dat alles wat bevriest, geschikt is voor ijs (Eerste 

Wet van Dam).

TIP

Vind je San Francisco ietwat ver reizen voor een Secret Breakfast: bij De IJsmakerij in Amsterdam staat 

naast een verfrissende gin-tonic-komkommer-sorbet ook Bourbon and cornflakes-ijs op de lijst.

Kijk op de site van De IJsmakerij voor de adressen waar dit ijs verkocht wordt.
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WIM DELVOYE

D11

2008

LASER-CUT CORTEN STEEL

117 X 127 X 270 CM

Je houdt van hem of je verfoeit hem. Maar het werk van de Vlaamse kunstenaar Wim 

Delvoye (1965) mag in dit nulnummer van RUPS niet ontbreken. Al was het alleen maar 

om zijn serie Caterpillar, een reeks uit Cortenstaal vervaardigde ‘graafmachines’, afge-

werkt met (neo-)gotische motieven. Caterpillar stamt uit begin 2000. Delvoye heeft dan 

zijn meest controversiële werk al achter de rug, waaronder de getatoeëerde levende 

varkens (1997) en het project Cloaca, een machine die poep produceert.

Delvoye wil voor de academie Sint Lucas niet deugen. In een tijd dat het minimalisme 

hoogtij viert, wil hij leren tekenen en schilderen - twee technieken die door de acade-

mie van toen in de ban waren gedaan. Hij krijgt zijn opleiding aan de KASK, waar Karel 

Dierickx zich over hem ontfermt. Toch past ook Delvoye zich aan. “De tijdgeest had zich 

inmiddels gekeerd tegen alles wat naar verf rook”, zegt hij daar zelf over. Niettemin is 

Delvoye altijd een ambachtsman gebleven, die gevonden voorwerpen transformeert 

naar iets anders. En daarbij confronteert en provoceert.

Wim  De lvo y e
en  h et  va rken
a l s  k un stw erk
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© QUIRKY CHINA NEWS / REX SHUTTERSTOCK

Als Jan Hoet hem vraagt deel te nemen aan de Documenta IX (1992) in Kassel, stelt 

Delvoye daar voor het eerst zijn tatoeëringen op varkenshuid tentoon. In Middelheim 

(1997) gaat hij een stap verder en exposeert hij tatoeages op levende varkens. Dat is een 

paar jaar later in Watou (2003) aanleiding voor protest door dierenrechtenverenigin-

gen. Maar Delvoye laat zich niet tegenwerken en begint in China zijn ‘Art Farm’. Daar 

worden met zorg varkens gefokt die door hem kunstzinnig worden getatoeëerd. 

Inmiddels heeft de kunstenaar overigens ook de mens geannexeerd als uithangbord 

voor zijn altijd ambachtelijke werk. De Oostenrijker Tim Stein kan worden beschouwd 

als een wandelende ‘Delvoye’. Zijn ‘huid’ is inmiddels verkocht aan een kunstverzame-

laar, die het recht krijgt om deze na Tim’s overlijden te mogen looien. Tim was overigens 

te bezichtigen op een door Delvoye zelf ingerichte tentoonstelling in het Louvre (2012), 

waar zijn werk bijna naadloos bleek aan te sluiten bij het werk van zo’n twee- tot vier-

honderd jaar geleden.  

Delvoye is, ondanks of dankzij de controverse die hij geregeld oproept, uiterst suc-

cesvol. Hij weet telkens weer in het nieuws te komen en bespeelt de media vakkundig. 

Toch ontkomt ook hij niet aan de natuurwet dat alles went – zelfs getatoeëerde varkens. 

Van choquerend naar licht ‘confusing’: het patina van de tijd is er overheen gegaan. Toch 

vonden we zijn werk passend bij dit nummer, al was het maar omdat varkens een belang-

rijke plek hebben in tal van wereldkeukens en Delvoye ons (wellicht onbewust) óók op 

een andere manier naar de culinaire werkelijkheid laat kijken.

Wim Delvoye
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Chinezen eten alles wat beweegt. En wat ze eten, eten ze van kop tot kont. Wilde 

katten, kwallen, slangen en ook honden willen de weg naar de wok nog wel eens 

vinden. En er mag niets worden verspild. Ze hebben geleerd om altijd zuinig 

met alles – grond, vuur, voedsel – om te springen. Een akker van 16 hectare bracht in de 

jaren dertig van de vorige eeuw voldoende op om 240 Chinezen, 24 ezels en 24 varkens 

te voeden. In de Verenigde Staten was dat nog te weinig voor één gezin. Toch was in de 

tweede helft van de negentiende eeuw een migrantenstroom op gang gekomen. Er was 

grond te weinig om al die Chinese monden te eten te geven. Een uittocht begon.

ARIE VAN DER ENT

CHINEZEN  OP
KATENDRECHT

16 RUPS | CONFUSION 17

TERUG NAAR DE BLAFFENDE RUPS



Het zou nog een jaar of zestig duren voor dat de eerste Chinees voet aan wal in Neder-

land zette. In 1911 kwamen de eerste Chinezen in Nederland aan, geronseld door Ne-

derlandse rederijen, die met het aanmonsteren van Chinezen op hun schepen de sta-

king van Nederlandse zeelieden braken. De Chinezen werden geworven in Engeland 

(Londen en Liverpool) waar al Chinezenkolonies waren. Ze werden ingezet als stoker 

of als kolentremmer. Tussen het af- en aanmonsteren woonden de zeelieden in Chinese 

logementen op het Rotterdamse Katendrecht. Dit schiereiland tussen de Maas- en Rijn-

haven groeide uit tot een echt Chinatown, het grootste in Europa. Met de zeelieden 

kwamen ook de Chinese neringdoenden. In 1914 vestigde zich een Chinese sigaren-

winkelier op Katendrecht. Hij wordt tevens de  eerste ‘boardingmaster’, de connectie 

tussen rederij en zeeman. In 1922 woonden er ongeveer 500 Chinezen op Katendrecht 

verdeeld over een veertigtal ‘boardinghouses’, die gedreven werden door zes boarding-

masters of hun bevriende relaties. Het werkte als volgt: de ‘boardingmasters’ boden 

onderdak en voedsel aan afgemonsterde zeelieden. Bovendien bemiddelden ze met de 

rederij voor hun gasten voor een volgende reis. Het geld voor kost en inwoning werd 

afgetrokken van de vooruit betaalde gage. 

Tijdens de crisis ging het slecht met de scheepvaart. Er was geen werk voor de Chi-

nezen. De schulden bij de boardingmaster, die geen werk voor zijn gasten wist te vinden, 

liepen hoog op en hij moest maar afwachten of die schuld ooit afbetaald kon worden. 

Tijdens de crisis wordt uit noodzaak de ‘pindachinees’ geboren. Met zijn trommel ge-

suikerde pinda’s en pindarepen (teng-teng) wist hij een bescheiden inkomen bij elkaar 

te scharrelen. Om in zijn onderhoud te voorzien en iets bij elkaar te sparen om later 

zonder gezichtsverlies naar China te kunnen terugkeren. Een tijd lang waren die pinda-

mannetjes vast onderdeel van het straatbeeld. Die hype was echter snel voorbij en de 

pindachinezen met hun trommeltjes verdwenen weer uit het straatbeeld. 
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Na de sigarenhandelaar vestigden zich Chinese wasserijen, een Chinese apotheker, 

gokhuizen en opiumkitten op Katendrecht. In 1922 opent aan de Delistraat 18 Chong 

Kok Low – Eethuis uit het Middenrijk – haar deuren. Het is het een van de eerste Chi-

nese restaurants in Nederland. Wie zich nu precies ‘het eerste Chinese restaurant van 

Nederland’ mag noemen is niet echt duidelijk. Door radio Rijnmond wordt restaurant 

Wae Hing Lau met als eigenaar Tsjang Kam Soi genoemd. Tsjang Kam Soi was in ieder 

geval boardingmaster gevestigd aan de Delistraat, waar zich het restaurant bevond is 

onduidelijk. Restaurant Tjong San Lao (Delistraat 24) afficheerde zichzelf als ‘eerste van 

Nederland’. Volgens sommige bronnen bestonden zowel Tjong San Lao en Chong Kok 

Low al voor 1922. Maar in 1920 was er al een restaurant Chang Ling. 

Het restaurant Chong Kok Low – waarvan de Katendrechtse kunstenaar Dolf Henkes 

nog een wandschildering van het interieur maakte – bestond tot 1976 en ligt dus nog 

goed in het geheugen van menig Rotterdammer. Wat de Rotterdammers niet wisten 

was dat het restaurant het front was voor een Chinees gokhuis. De eigenaar van Chong 

Kok Low was getrouwd met een Nederlandse vrouw. Die trouwerij heeft nogal wat voe-

ten in de aarde gehad. De Nederlandse ambtenaren wilden dit interraciale huwelijk niet 

sluiten. Dat gebeurde pas na het derde kind. Gemengde huwelijken kwamen nogal eens 

voor, want de Chinezen – hoewel een gesloten gemeenschap – lagen niet slecht bij de 

bevolking van Katendrecht. In 1922 staat in het magazine Het Leven een foto van ‘John 

Chinaman’ en zijn dochter. Het kind vertoont duidelijk westerse trekken. 

‘Bij de Chinezen moe je niet weze’, was de stelregel in het Rotterdam van voor en kort 

na de oorlog. Dus slechts een enkele Westerse durfal wist de deur naar de onvervalste 

Chinese keuken van Chong Kok Low of Tjong San Lao te vinden.

Vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw groeit het aantal Chinese restaurants in Neder-

land echter onstuimig. Op het hoogtepunt in de jaren zeventig heeft ieder dorp zijn eigen 
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(afhaal)chinees. Maar ook het karakter van de restaurants verandert. De groei van het 

Chinese restaurant werd ingezet met de komst van de Indische Nederlanders en ‘onze 

jongens’ die terugkwamen van de politionele acties in Nederlands-Indië. Zij zijn gewend 

aan pittig eten en gaan tot de vaste klantenkring van de Chinese restaurants behoren. 

Daarmee is het Chinees-Indische restaurant geboren. De Chinezen gaan zich toeleg-

gen op de Indische keuken. Kijken de kunst af bij andere Indische restaurants of nemen 

Indische kokkies in dienst. Ze veranderen wel iets aan de ‘van huis uit’ zeer gekruide 

Indische keuken: ze maken hem minder pittig en daarmee toegankelijk voor de Ne-

derlandse smaak. De pit moet je zelf aan het eten toevoegen – ‘Sambal bij’.

Op Katendrecht is veel veranderd. Het Chinatown bestaat al sinds 1940 niet meer. Veel 

zeelieden hadden weer een baan gevonden en 1000 Chinezen werden op kosten van 

de Nederlandse staat op transport gezet naar Hongkong. Uiteraard blijven er Chinezen 

achter maar ze verdwijnen in de multiculturele smeltkroes die Katendrecht heet. In-

middels is de prostitutie, die er in de jaren tachtig van de vorige eeuw welig tierde en 

tot overlast leidde, volledig verbannen. Katendrecht heeft een facelift gekregen en is 

nu een culinaire hotspot. Maar het is er niet meer iedere dag zaterdag, zoals dat voor 

de Tweede Wereldoorlog het geval was en waar nog veel oudere Rotterdammers met 

heimwee aan terugdenken. We vinden er nog maar één Chinees restaurant - Wing Wah 

in de Atjehstraat – dat ook al ten prooi is gevallen aan de all-you-can-eat-formule. De 

restaurants hebben zich van Katendrecht verplaatst naar de omgeving van de West 

Kruiskade, waar je een smeltkroes vindt van Aziatische en Surinaamse restaurants en 

winkels. De multiculturele samenleving lijkt daar uitstekend geslaagd. 

De Chinese restaurantscene is in Nederland in de loop der jaren trouwens behoorlijk 

veranderd. Het Chinees-Indische restaurant is naar de marge verdwenen. Sommige res-

taurants leggen zich toe op ‘echt Chinees’. Weer anderen op de Japanse keuken of een 
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combinatie van beide. En ongeveer 95 procent van alle sushi-restaurants is in handen 

van Chinezen. Geld verdienen is nu eenmaal belangrijk voor Chinezen en dan leer je 

je aanpassen. Kwam het merendeel van de Chinezen voorheen uit het moederland of 

kwam men met de Indische Nederlanders mee uit Indonesië, tegenwoordig is ook een 

flink aantal Chinezen afkomstig uit Suriname, waar zij met hun handelsgeest overigens 

ook een grote invloed hebben gehad op de Surinaamse keuken. Die Chinezen brengen 

een nieuw element in het (afhaal)restaurantlandschap: het Surinaams-Javaans-Chinese 

eethuis met als culinair hoogtepunt het broodje pom.

Voor de liefhebbers die in Rotterdam nog eens echt willen gaan ‘Chinezen’: kies voor 

een van de grote zaken aan of bij de West Kruiskade. Kijk binnen of er Chinese gasten 

zijn. Ga dan naar binnen en vraag om de dimsumkaart. Dimsum, kleine hapjes die ei-

genlijk bij de middagthee horen, zijn lekker en niet al te kostbaar. Je kunt een regiment 

verschillende soorten laten aanrukken en op deze manier de rijkdom van de Chinese 

keuken proeven. Alle denkbare kooktechnieken worden gebruikt voor het maken van 

die kleine heerlijkheden: stomen, frituren, bakken, stoven.

Zo’n kaart bekijken is voor de gemiddelde Nederlander wat ‘confusing’ vanwege de 

omvang èn vanwege voor ons soms vreemde ingrediënten, zoals kippenklauwen, ge-

frituurde darm, rundermaag, eendentongetjes en de zwempootjes van de eend. Al-

hoewel, zo confusie lijken die ingrediënten niet meer. Laatst vond ik nog een recept voor 

Chinese rijsttafel – ja, rijsttafel – met eendentongetjes als eminent onderdeel. Op de 

website van 24Kitchen.

DE ILLUSTRATIES BIJ DIT ARTIKEL ZIJN CHINESE KARAKTERS IN ‘CHINEASY’, EEN POGING OM DOOR MID-

DEL VAN EENVOUDIGE TEKENINGEN DE NOTOIR ONDOORGRONDELIJK CHINESE KARAKTERS TOEGAN-

KELIJK TE MAKEN. CHINEASY IS EEN PROJECT VAN DE ENGELSE VENTURE CAPITAL INVESTOR SHAOLAN 

HSEUH EN ILLUSTRATOR NOMA BAR.

MEER OP CHINEASY.ORG

MEER OVER SHAOLAN HSEUH

MEER OVER NOMA BAR

BRONNEN
ROTTERDAMS KOOKBOEK, LINDA ROODENBURG (2004), KOSMOS-Z&K UITGEVERS.
CHINEESCHE IMMIGRANTEN IN NEDERLAND, F. VAN HEEK (1936), E.J. BRIL.

24 RUPS | CONFUSION 25

TERUG NAAR DE BLAFFENDE RUPS

CHINEZEN OP KATENDRECHT

http://chineasy.org/
http://shaolan.com/
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© WIEKI SOMERS / CNAP. PHOTO TOOLS GALERIE

Een porseleinen varkensschedel als theepot. De theemuts is gemaakt van muskusrat-

bont. In haar geestesoog ziet ontwerper Wieki Somers (1976, Sprang-Capelle) een aan-

tal mensen verzameld rond een kleine tafel, wachtend op de thee. En dan landt deze 

harige dierenschedel. Aangenaam schokkend, een pot die tegenstrijdige gedachten en 

gevoelens oproept. Afkeer en vreugde, feest en dreiging. Wat voor thee zit hier in? Hoe 

zal hij smaken? 

Materialen: porselein, muskusratbont, roestvrij staal en leer

Afmetingen: L 470 mm, B 200 mm, H 250 mm

Project: Heerlijk Decadent! geïnitieerd door Het Princessehof National Museum of Ce-

ramics, Leeuwarden.

Collectie: onder andere Stedelijk Museum, Amsterdam; Museum Boijmans Van Beunin-

gen, Rotterdam; Het Princessehof National Museum of Ceramics, Leeuwarden; Fonds 

National d’Art Contemporain, Frankrijk; Musée royal de Mariemont, Morlanwelz; Mu-

seum voor Schone Kunsten, Houston; Het Art Institute of Chicago; Musée de la Chasse 

et de la Nature, Parijs; Victoria and Albert Museum, Londen; Indianapolis Museum of 

Art, Indianapolis.

another cup of tea
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Je vindt het geweldig of je haat het: echte Friese Nagelkaas. Hanneke van Veen 

dook in de wereld van een typisch Nederlandse delicatesse: droge kaas waarin 

komijn en kruidnagel de smaakmakers zijn. Aan het oeroude product kaas blijkt al 

heel wat te zijn ‘geschaafd’ om de smaak ervan te beïnvloeden. 

TEKST EN FOTO’S HANNEKE VAN VEEN

KAAS
in de

NAGEL
de
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Vanaf het moment dat de mensen huisdieren zijn gaan houden om hun functie (zoals de 

koe voor de melk), is er kaas op tafel gekomen. Eigenlijk is het proces van kaasmaken 

een jaar of vijfduizend geleden bij toeval ontdekt. Nomaden bewaarden voor onderweg 

melk in een runder- of varkensmaag. Door het continu schudden konden de bacteriën 

die van nature in de maag zitten hun werk doen en scheidde het vaste bestanddeel, de 

wrongel, van het vloeibare, de wei. Door de brokkelige wrongel in de zon te laten drogen 

ontstond er een soort kaas. 

Al bij de oude Grieken en Romeinen werd kaas gebruikt als ruilmiddel bij het handelen. 

De export van kaas is echter pas in de Middeleeuwen op gang gekomen, toen de mon-

niken een centrale rol gingen spelen bij de verbetering van de landbouw, het brouwen 

van bier en bereiden van kaas. Omdat zij als enigen in die tijd konden lezen en schrijven, 

verspreidden zij kennis en recepturen onder boeren in de wijde omgeving van de kloost-

ers. Nederland wordt vanaf de Gouden Eeuw (1600 - 1700) in het buitenland dan ook 

echt bekend als kaasland, niet alleen met de Goudse kaas en Edammer, maar ook met de 

Leidse kaas en Friese nagelkaas. 

Prikswiet

De echte Leidse en Friese kazen bevatten weinig vet, omdat ze van afgeroomde melk 

gemaakt worden. Volgens Carolina Verhoeven van het Culinair Erfgoed Centrum zijn 

deze kazen ‘economische of noodzaakkazen’. Zowel de boeren in de omgeving Duin- en 

Rijnstreek (het gebied rondom Leiden) als de Friezen roomden de melk af en maakten 

daar boter van. De restmelk, ook wel ondermelk genoemd, werd door de arme boeren 

uiteraard ook gebruikt. De kaas die hier uit het mengsel van wrongel en wei ontstond 

zat weliswaar vol eiwitten, maar was anders van kleur en vooral minder van smaak dan 

kaas uit volle melk. Om die ‘schrale’ kaas een betere smaak te geven, voegden de Friezen 

aan de restmelk aanvankelijk het sap van bijvoorbeeld peterselie of een andere groene 

BOB

In de 17e eeuw werden kazen die gemaakt zijn met specerijen als ko-

mijn en kruidnagel ook wel Kanterkazen genoemd. De Staten-Generaal 

riepen destijds deze beschermde titel uit voor kazen met specerijen. Zo 

bestonden er kanterkomijnkaas en kanternagelkaas. Kanterkazen zijn 

stevig platrond en hebben scherpe hoeken aan de zijkant. De kanter-

kazen vallen tegenwoordig onder de Europese Beschermde Oorsprong-

benaming van een streekproduct (BOB). Zowel de echte Boeren Leidse 

kaas met sleutels als de traditionele Friese nagelkazen hebben deze 

BOB en zijn van oudsher kanterkazen. De beide kazen zijn ook toege-

laten tot de Ark van de smaak van Slow Food.
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plant toe. De benaming ‘Griene tsjis’ of ‘Groene kaas’ komt uit die tijd. Later werd dit sap 

vervangen door specerijen als komijn en kruidnagel om de matige kwaliteit van de melk 

nog effectiever te verdoezelen. “In de Friese kaas werd ook wel prikswiet gebruikt, een 

gedroogde stok zoethout”, weet Verhoeven.

De lekkerste Friese nagelkaas komt tegenwoordig van kaasboerderij Nylander uit Wor-

kum. De boerderij van de familie Bokma huisvest alleen maar Jersey koeien. Volgens 

Otto Jan Bokma produceren deze koeien dikkere melk. “Voor een kilo kaas is maar 

zeven tot acht liter Jersey-melk nodig. Van de Holstein-Friesian koeien die we voorheen 

hadden, was wel tien liter nodig.” Op de kaasboerderij De Nylander worden diverse 

soorten rauwmelkse kaas gemaakt, maar de Friese nagelkaas geldt er als specialiteit. 

Hoewel deze kaas niet volgens oude tradities gemaakt wordt, valt hij wel regelmatig in 

de prijzen. “Onze melk wordt niet ontroomd en volgens een speciaal procedé tot een 

zachte en aromatische kaas gemaakt”, zegt Bokma. “We verkopen de kaas pas vanaf 

vijf maanden en ouder, omdat de smaak dan het best tot zijn recht komt. Bij droge kaas 

overheerst de kruidnagel enorm, dat is niet het geval met onze kaas van Jersey melk. 

De smaak is lekker door het vet vermengd. Een andere kruidenkaas die we produceren 

bevat karwijzaad en peterselie, met een hint van laurier en kruidnagel. Deze wordt niet 

op grote schaal gemaakt, maar is wel heel smakelijk,” aldus de kaasmaker. 

Hoefnagels 

Op de Sophie Hoeve in Warmond wordt al generaties lang op dezelfde traditionele wijze 

‘Boeren Leidse kaas 30+ met sleutels’ geproduceerd. Boer Theo Warmerdam: “Komijn 

maakt de kaas niet alleen smakelijker, maar ook beter snijdbaar. Door de komijn in de 

kaas ‘breekt’ de kaas als het ware ‘open’ en is hij gemakkelijker te snijden. Dat was vooral 

vroeger een voordeel, want in de tijd dat de Hollanders de wereldzeeën bevoeren lagen 

kazen soms wel twee jaar in het ruim voordat ze werden aangesneden. De vette Goudse 
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DE NAGEL IN DE KAAS

ADRESSEN

De Nylander kazen zijn behalve in de boerderijwinkel ook verkrijgbaar 

bij Fromagerie L’ Amuse in Amsterdam en IJmuiden. Een enorme col-

lectie specerijenkazen tref je aan bij de Kaaskamer, in de Runstraat in 

Amsterdam. Tot aan het plafond staan de kazen hier gestapeld op vijf 

eenvoudige brede grenen kaasplanken.

Uiteraard vind je hier de traditionele specerijenkazen, maar ook mo-

derne varianten. Pikant, met zwarte peper, scherpe chilipoeder of pa-

prikapoeder of mediterraan, met ingrediënten als lavendel, tomaat, 

knoflook, ui, basilicum of olijf erin verwerkt. Ook de hedendaagse vorm 

van ‘Griene tsjis’ is hier voorradig, met karwijzaad en peterselie.

MET DANK AAN: 

Afra van Ruiten – kaasboerderij Van Ruiten, Kaageiland

Theo Warmerdam – Sophia Hoeve Warmond

Otto Jan Bokma – kaasboerderij Nylander Workum

Martin Koster – fromagerie L’Amuse

Carolina Verhoeven – Culinair Erfgoed Centrum

LEESTIP

De smaak van de verovering door Michael Krondl

kaas was hiervoor niet geschikt, want die gaat zweten als het warm wordt. De schrale 

Leidse kaas deed dat niet, maar werd na zo’n periode aan boord soms kogelhard.”

Ook de Friese 20+ nagelkaas werd op zeker moment te hard om te snijden, zegt Ver-

hoeven. “Dat verklaart de uitvinding van de kaasrasp. De eerste kaasrasp werd gemaakt 

van stukgeslagen hoefnagels die de smid bij het beslaan van de hoeven als afval op de 

grond achterliet. Het brood werd rijkelijk belegd met boter en geraspte kaas.”

Een antwoord op de vraag waarom juist komijn en kruidnagel in onze kaas terecht is ge-

komen, is niet te geven. Wel is duidelijk dat het gebruik om eten te voorzien van spece- 

rijen dateert uit de Gouden Eeuw, toen Amsterdam één van de specerijen-hoofdsteden 

van de wereld werd. De oorspronkelijke Nederlandse keuken is in deze periode aardig 

op smaak gebracht door de specerijenhandel. Het bekende ‘mespuntje’ is vaak vol-

doende om een flauwe, eentonige (aardappels-, groente- en vlees)hap om te toveren in 

een smakelijke maaltijd. Specerijen als kaneel, kardemom, gemberpoeder, kruidnagels, 

nootmuskaat, foelie, koriander en piment worden in ons land nog steeds volop gebruikt 

– en niet alleen in Sinterklaaslekkernijen. 

De heftigheid van deze specerijen wordt trouwens niet altijd op prijs gesteld. Volgens 

kaasmaker Bokma moeten buitenlanders doorgaans niets hebben van kruidnagelkaas. 

Zelfs de meeste Duitsers, toch grote liefhebbers van Hollandse kaas, vinden het niks. 

Dat geldt trouwens ook voor Deventer kruidkoek en Groningse droge worst: zowel 

onze ooster- als zuiderburen eten deze producten liever in een mildere variant, denk 

aan de Duitse Lebkuchen en Bierwurst en de Belgische Speculoos. Toch wordt Bokma’s 

nagelkaas inmiddels geëxporteerd naar onder andere de Verenigde Staten, Frankrijk 

(Parijs) en heeft ook Spanje belangstelling getoond. Misschien wordt het toch nog wat, 

met die nagelkaas van ons. 
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de kant-en-klare kruidenmixen te vergelijken met die van Marokko. 

Persoonlijk vind ik dat Nederland een beetje doorschiet met het krui-

den van eten. Supermarktvlees, -vis of -aardappelen worden standaard 

voorzien van een zakje specerijenmix. Oké, de kwaliteit van deze vis of 

vlees laat weliswaar te wensen over, maar enigszins in de cultuur inge-

bakken is wel dat veel eten voorzien wordt van dusdanig veel kruiden, 

specerijen of sauzen dat de oorspronkelijke smaak, kleur of geur van het 

voedingsproduct niet meer te herkennen is.

In het gebruik van kruiden en specerijen zijn ook trends waar te nemen. 

Doordat we over de aardbol zijn gaan reizen, zien we steeds meer an-

dere eetculturen en willen die combineren met onze vertrouwde Hol-

landse pot. De Chinees-Indische producten zijn wat uit de mode geraak. 

Shoarma, Cajun en Texmex kruidenmixen staan nu in menig keuken, 

net als de pasta- en pizzakruiden. Zeewierzout in allerlei varianten lijkt 

de volgende trend.

HOLLANDSE KAASKOPPEN, GEURIGE SPECERIJEN

De behoefte van de mens om voeding te ‘kruiden’ om smaak, geur en 

soms kleur te verbeteren is al heel oud. In oude Egyptische geschrif-

ten van 2000 v. Chr. werd al melding gemaakt van specerijengebruik 

in de keuken. Sterk geurende specerijen zoals komijn, anijs en kaneel 

werden gebruikt om de goden gunstig te stemmen. De ontdekking van 

nieuwe delen van de wereld vóór en tijdens de Middeleeuwen leidde 

tevens tot de ontdekking van specerijen, die in West- en Midden-Eu-

ropa felbegeerd en ook uiterst kostbaar waren (‘peperduur’). Door de 

verbeterde transportmogelijkheden en toenemende handel in de 18e 

eeuw daalden de prijzen, verdween de exclusiviteit van de specerijen en 

nam het gebruik sterk toe.  

Naast het verbeteren van geur, kleur en smaak van voedingsmidde- 

len kunnen deze plantaardige producten eetlustopwekkend werken. 

Van sommige is bekend dat ze anti-oxidatieve en conserverende ei-

genschappen bezitten. Aan andere wordt bovendien geneeskrachtige 

werking toegeschreven. 

Specerijen en kruiden hebben een niet weg te denken plaats verworven 

in de keuken en de voedingsmiddelenindustrie. Volgens zeggen is de 

specerijenconsumptie per hoofd van de Nederlandse bevolking, dankzij 
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In 1585 wordt de Franeker Universiteit opgericht. Daar werd al spoedig na de oprich-

ting een ‘burse’ in het leven geroepen, bedoeld om arme theologiestudenten kost en 

inwoning te verschaffen (3). Er zijn overzichten bewaard gebleven van hetgeen daar 

gedurende de week op tafel kwam. Twee keer in week serveert men ‘Goet Boter ende 

Kese’ als nagerecht. 

Ik concludeer hieruit dat aan het begin van de zeventiende eeuw de nagel waarschijnlijk 

nog niet in de kaas zat. Anders zou John Ray kaas met zo’n bijzondere smaak zeker op-

gemerkt hebben. Ook vind ik het weinig aannemelijk dat echte trotse Friezen ‘Kese’ op 

de menulijst vermelden als ze ook ‘nagelkaas’ hadden kunnen vermelden. 

De komijn zat al wel in de kaas, want ook van de Leidse studenten zijn menulijsten 

bewaard gebleven (1631). We lezen daar: ‘Boter en Broot, daer toe Komijnde Koey-

en-kaes, om tot Boter ende Broot te eten’ (4). Zoals Hanneke van Veen terecht stelt 

wordt die Komijnde Koeyen-kaes zeker ook geleverd aan de VOC. Op de website van de 

Sophia Hoeve (5) staat: ‘Tussen Den Haag en Haarlem werd door honderden kaasboer-

en magere Leidse Kaas gemaakt die in de achttiende eeuw diende als bevoorrading van 

de schepen van de VOC en de walvisvaart. De kaas zweet en bederft minder snel in de 

tropen en werd op smaak gebracht met komijn, ontdekt in Marokko en Malta. Annat-

to-zaad uit Peru kleurde de korst rood en zorgde voor een betere houdbaarheid.’ Deze 

informatie van de familie Warmerdam mag als betrouwbaar worden beschouwd, want 

al vijf honderd jaar wordt door twaalf generaties Warmerdam boter en kaas gemaakt.

Ik vermoed dat de VOC haar schepen niet bevoorraad zal hebben met Friese nagelkaas, 

want die moest een langer traject afleggen dan de Leidse kaas. Bovendien was kruid-

nagel duur. De VOC had tijdens de Gouden Eeuw het monopolie op specerijen, waar-

onder de kruidnagel. Die werd - afhankelijk van de aanvoer op de markt - voor 3 tot 

Hanneke van Veen stelt in haar lezenswaardige artikel dat een antwoord op de vraag 

waarom juist komijn en kruidnagel in onze kaas terecht zijn gekomen, niet is te geven. 

Dat klopt. Hetzelfde geldt voor de vraag wannéér die nagel precies in de kaas is terecht-

gekomen. Verschillende informatiewebsites vermelden dat Friese nagelkaas een ‘eeu-

wenoud’ product is. Dat kan nog alle kanten uit. Eén kaasverkoper geeft een datering 

van ‘plusminus 1611’, maar vergeet de context erbij te leveren. Het blijft dus gissen. Toch 

wil ik een poging doen om te komen tot wat de Engelsen noemen een ‘educated guess’. 

Het bekendste zinnetje in het Fries is waarschijnlijk: ‘Bûter, brea en griene tsiis, wa dat 

net sizze kin is gjin oprjuchte Fries’ - ofwel ‘Boter, brood en groene kaas, wie dat niet kan 

zeggen is geen oprechte Fries’. In de zestiende eeuw zou de beroemde Grutte Pier dit 

zinnetje hebben gebruikt om Friezen en niet-Friezen te onderscheiden (1). Die groene 

kaas is een groene kanterkaas, die ook in Holland op tafel kwam. 

De Britse reiziger John Ray bezocht Holland in 1663 en beschreef vijf soorten kaas 

waaruit hij in de herberg kon kiezen: grote ronde kazen, met een rode buitenkant; komijne-

kaas; groene kaas (‘said to be so coloured with the juice of sheep’s dung’); camembert-

achtige kaas; en kaas ‘like our common country cheese’ (2).

Reactie nagelkazoloog Arievan der Ent

Wanneer kwam de nagel
in de Friese kanterkaas?
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4 gulden per pond verkocht (inkoop ongeveer 25 cent!) (6). In de huidige tijd zou dat 

200 tot 270 euro zijn. Ter vergelijking: bij Albert Heijn koop je op dit moment een pond 

kruidnagels voor 32 euro. Nu gaat er slechts een gram kruidnagel in een kilo nagelkaas, 

maar toch: komijn zal ongetwijfeld een goedkoper alternatief geweest zijn.

Zuivelexperts Henk Oosterhuis en Tineke van der Velden zijn zeer uitgesproken over 

het moment dat de nagel in de kaas komt. Uit hun artikel ‘Friese nagelkaas, een kaas 

met een verleden’ (7), blijkt dat dit de negentiende eeuw is. De Friezen boeren begon-

nen toen hun boter te exporteren naar het door de industriële revolutie rijk geworden 

Groot-Brittannië. Die roomboter was natuurlijk alleen maar weggelegd voor de upper 

class, want het Jan de Arbeider leefde in bittere armoede. Voor hen had de Friese boer 

ook iets: de goedkope zuremelkse kanterkaas. Die kazen gingen gelijk scheep met de 

dure boter. ‘Maar mensen willen smullen’, aldus dit nogal oubollige artikel. ‘En dus werd 

gezocht naar smaakmakers. Een gouden idee bleek de toevoeging van enkele kruid-

nagelen. Dat geeft aan de jonge kaas al een bijzonder karakter en ziedaar, de Friese 

nagelkaas werd geboren. Anderen kwamen daarbij met komijn of kummel en zo werd 

het assortiment compleet. Friesland produceerde zijn eigen karakteristieke kazen en 

vooral een lekkere boter!’

Ook Oosterhuis en Van der Velden geven geen antwoord op de vraag waarom nu juist 

deze specerijen aan kaas werden toegevoegd. Wel ben geneigd hun lezing te geloven 

met betrekking tot het moment waarop: pas in de negentiende eeuw. Vanuit de Nieu-

we Willemshaven in  Harlingen – geopend in 1 juni 1877 – wordt per jaar ongeveer 12 

miljoen kilo boter en ‘meer dan’ 1 miljoen kilo kanterkaas naar Engeland verscheept, zo 

valt te lezen artikel over Bolsward in Friesland en de Friezen (8). Daarin wordt ook iets 

vermeld over de prijzen: nagelkaas is iets (maar niet heel veel) duurder dan ‘gewone’ 

kanter of gele kaas. 

Tot slot nog iets over het begrip ‘kanterkaas’. In principe bestonden er drie soorten 

kanterkazen: Kanterkaas, Kanternagelkaas en Kanterkomijnekaas. In EEG Verordening 

nr 2081/92 – de aanvraag voor de BOB-registratie van kanternagelkaas (9) – lezen we 

dat het toevoegen van specerijen aan de kaas aanvankelijk de functie van smaakmaker 

had. In een later stadium fungeerde het echter ook als controlekenmerk. Een verorde-

ning van de Staten-Generaal uit 1725 stelde namelijk, dat geen kaas voor Kanterkaas 

mocht doorgaan ‘dan die waaraan specerijen waren toegevoegd’. Na verloop van tijd is 

deze verordening weer ongedaan gemaakt. 

Over de vorm van de kaas wordt in de aanvraag het volgende gezegd: ‘De vorm is plat-

cylindrisch, waarbij de opstaande zijkant een scherpe overgang met de vlakke onder-

kant en een ronde overgang met de vlakke bovenkant vormt’. Daarin verschilt hij dus 

niet van de Leidse. De productie, en dus de uiteindelijke vorm van Leidse kanterkaas 

verschilt eigenlijk niet van die in Friesland.  De Friese komijnekaas lijkt sterk op de Leid-

se kaas. Sterker nog, Dijkmans kaas uit Spaarnewoude biedt belegen Friese nagelkaas 

als volgt aan: ‘Belegen Leidse kanterkaas met kruidnageltjes als extra toevoeging. Zeer 

veel smaak.’ Trouwens met die naam ‘kanterkaas’ is ook iets aan de hand. Meestal lees je 

dat die zijn naam ontleent aan die scherpe kanten. Dat klinkt aannemelijk. Maar net zo 

aannemelijk is de verklaring die Van Dale Etymologisch woordenboek geeft: ‘kanterkaas 

[gele kaas] {cantercase [komijnekaas] 1380-1420} genoemd naar Cantal in Auvergne’.

1. http://www.vanoostendorp.nl/linguist/boterbrood.pdf

2. Het Rijksmuseum Kookboek - Bert Natter, Thoma Rap, Amsterdam (2004)

3. Tot ciraet, vermeerderinge ende heerlyckmaeckinge der universiteyt - Ronald Sluijter, Uitgeverij Verloren, Hilversum (2004)

4. Eenvoudig maar voedzaam - Jozien Jobse-Van Putten, SUN, Nijmegen (1995)

5. http://www.desophiahoeve.nl/

6. http://www.voc-kenniscentrum.nl

7. http://www.vakbladdezelfkazer.nl/vakbladarchief/2013/ZK2013_05_06_Friese_Nagelkaas_p12-13.pdf

8. Friesland en de Friezen, Schoonheid der steden dorpen en landschappen in de 19e eeuw - Mr. A.J. Andreae c.s., Uitgeverij M.A. van Seijen, Leeuwarden

9. Productdossier Kanterkaas - Zuivelcoöperatie ‘De Zeven Provinciën’ U.A., Meppel

10. Van Dale Etymologisch woordenboek - P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997)

HET BOEK IS NOG NIET GESLOTEN.
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De beroemdste scene uit Guillermo del Toro’s ‘art horrorfilm’ Pan’s Labyrinth is zonder 

twijfel The Pale Man. Op deze plek in de film verdwijnt de hoofdpersoon, het meisje 

Ophelia, in een soort Alice in Wonderland-achtig gat in de grond. Ze wordt begeleid 

door een aantal kleine, elfachtige wezens die haar verzekeren dat ze veilig kan terug-

keren als ze aan twee voorwaarden voldoet: hou het kort en eet en drink niets. Voor de 

timing gebruikt ze een zandloper en de rest is een kwestie van discipline, toch? Via een 

lange, bloedrode tunnel komt ze in een ondergrondse kamer voorzien van een haard-

vuur. Daar zit een weerzinwekkende, uit witte huidplooien bestaand man zonder ogen 

bewegingsloos aan het hoofd van een tafel vol lekkernijen. Voor zijn neus staat een bord 

met daarop twee oogbollen. Ophelia herinnert zich tijdig de zandloper en aanvaart de 

weg terug… maar niet zonder een druif van een tros te trekken en in haar mond te stop-

pen. Hoezo discipline. Haar actie brengt The Pale Man tot leven: hij plaats eigenhandig 

de oogbollen in zijn lege kassen en kan plots zien waar Ophelia staat. De elfen voeren 

nog een even elfmoedige als vergeefse strijd met het monster, dat vervolgens de ach-

tervolging inzet op weg naar de uitgang. Het loopt maar net goed af (uiteraard, anders 

was de film hier geëindigd). Let op de fijne details, zoals de muurschilderingen (geïn-

spireerd op Goya’s meesterwerk ‘Saturnus verslindt zijn kinderen’) en de stapel kinder-

schoentjes in de hoek. Maar let vooral op het eten (er is geen andere film waarin druiven 

zo mollig, sappig en smakelijk in beeld worden gebracht). Al met al een scene waarin set 

decorateur Pilar Revuelta en art director Eugenio Cabellero laten zien waarom Pan’s 

Labyrinth in 2006 de terechte Oscar-winnaar voor Beste Art Direction was.

EEN SCHAALTJE OOGBALLEN
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De uber–
gastronoom

. .

O V E R  H E T  B E G R I P  G A S T R O S O F I E

TEKST BART VAN RATINGEN

ILLUSTRATIES ARNOUD VAN MOSSELVELD | ARTNOUD.NL

Het chapeau bij RUPS luidt: ‘gastrosofisch periodiek’. Klinkt 

goed, maar wat is dat, gastrosofie? Bart van Ratingen dook in de 

geschiedenis van dit diffuse begrip en besloot uiteindelijk maar zelf 

een knoop door te hakken. 
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Onlangs herlas ik het boek ‘Met voorbedachten rade’, vijf satirische verhalen van de 

Poolse auteur en Nobelprijswinnaar Witold Gombrowicz. Deze in 1904 geboren en in 

1969 overleden schrijver wordt in Nederland al jaren nauwelijks meer gelezen; er is 

geen enkele titel meer in druk. Dat is jammer en vooral zuur voor zijn vertaler en onver-

moeid pleitbezorger Paul Beers. Die kreeg vorig jaar nog de Letterenfonds Vertaalprijs 

- onder meer voor het ontsluiten van Gombrowicz’ oeuvre voor het Nederlands taalge-

bied. 

Het tweede verhaal in deze bundel heet ‘Het feestmaal bij de gravin van Teuperen’, 

geschreven in 1928. Een nogal bizar verhaal, waarin de ik-figuur – een man van lagere 

adel – ‘boven zijn stand’ wordt uitgenodigd voor een volledig vegetarisch diner bij een 

wat achteraf compleet geschifte gravin blijkt. Hoofdrol in het verhaal is weggelegd voor 

een enorme bloemkool, bereid met bruine boter. Het verhaal laat zich verder nauwe-

lijks samenvatten. De ik-figuur is de enige normaal denkende persoon in het gezelschap. 

Desondanks verliest hij zijn gezicht, ook al doet hij verwoede pogingen mee te gaan in 

de gekte van de overige tafelgenoten. Hij verlaat uiteindelijk het kasteel van de gravin 

in totale verwarring. 

Gourmand, gourmet, gastrosoph 

Maar goed, de bloemkool dus. Die wordt in het verhaal met veel aplomb opgediend, 

maar blijkt volstrekt smakeloos. Dat leidt tot de volgende conversatie:

- Maar wat vindt u er toch aan? vroeg ik verlegen kuchend, enigszins beschaamd.

- Ha, ha, ha, dat is ook een vraag! riep de baron met schrille stem, terwijl hij zich in een uit-

stekend humeur zat vol te stoppen.

- Proeft het werkelijk niet, jongeman? vroeg de markiezin, zonder een enkel ogenblik haar 

geschrans te staken.

- U bent geen gastronoom, merkte de baron op met een ondertoon van hoffelijke spijt. Mais 

moi… je ne suis pas gastronomo, je suis gastrosophe!  

Twee dingen vallen hier op. Ten eerste: Gombrowicz lijkt het woord ‘gastrosoof’ te ken-

nen (al is het natuurlijk niet uit te sluiten dat het als een soort woordspeling het brein 

van de auteur is ontsproten). Ten tweede: hij gebruikt het begrip als een soort overtref-

fende trap van ‘gastronoom’. 

Dat laatste is frappant als we een blik werpen op het Duitstalige lemma op Wikipedia 

over ‘gastrosophie’.  Daar valt te lezen dat het begrip min of meer op de kaart is gezet 

door Baron Eugen von Vaerst. Deze Pruisische officier – type twaalf ambachten, dertien 

ongelukken – schrijft in 1851 het boek ‘Gastrosophie oder Lehre von den Freuden der 

Tafel’.  Daarmee kun je hem met enige goede wil beschouwen als de Duitstalige tegen-

hanger van Jean Anthèlme Brillat-Savarin. Inderdaard, de auteur van nog steeds be-

faamde ‘Physiologie du goût: Méditations de gastronomie transcendante’. 
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Wat vooral interessant is, is dat Von Vaerst in zijn boek drie soorten eters onderscheidt: 

de Gourmand, de Gourmet en de Gastrosoph. Kort door de bocht: de ‘gourmand’ is ge-

woon een lekkerbek, iemand die graag en veel eet, whatever er geserveerd wordt. Een 

‘gourmet’ is een fijnproever, iemand met verstand van zaken ten aanzien van eten en 

drinken en beschikkend over kritisch onderscheidingsvermogen. En dan is er nog de 

‘gastrosoph’. Dat is, zegt Von Vaerst, iemand ‘der beim Essen das Beste auswähle, unter 

Berücksichtigung der Gesundheit und der Sittlichkeit.’ Bij de gastrosofie spelen dus ken-

nelijk ook gezondheid en moraal met betrekking tot voeding een rol. 

Dit alles versterkt het vermoeden dat Gombrowicz in 1928 inderdaad wist wat een gas-

trosoof was, aangezien hij het in Von Vaerst’ zin correct gebruikt – namelijk in de bete-

kenis van ‘über-gastronoom’.

Schroothoop

Anders dan zeg-mij-wat-u-eet-en-ik-zeg-u-wie-u-bent-Brillat-Savarin, is baron Von 

Vaerst inmiddels compleet vergeten. In ieder geval heeft het door hem bedachte onder-

scheid niet standgehouden. Gourmand en gourmet worden tegenwoordig min of meer 

door elkaar heen gebruikt in de betekenis van ‘fijnproever’. Over een gastrosoof heeft 

niemand het meer. 

Dat is overigens niet helemaal verwonderlijk als je de definitie leest die Von Vaerst han-

teert. Die omvat namelijk ongeveer alle aspecten van voeding die denkbaar zijn. Van 

‘Theorie und Praxis der Kochkunst’ tot ‘Ästhetik der Esskunst’ en van ‘Physiologie und 

Chemie der Nahrungsmittel’ tot ‘Benehmen bei Tisch’. Ook de diëtetiek en de ‘Vieh-

zucht, Gartenkultur, Fischfang und Ackerbau’ horen volgens de baron tot het werk- of 

interesse-terrein van de gastrosoof. Ik vermoed dat in deze opsomming de teloorgang 

van het begrip gastrosofie al opgesloten zit. Want zo gedefinieerd is het begrip gastro-

sofie nauwelijks discriminerend en omvat het een encyclopedische hoeveelheid aan 

onderwerpen.

Maar ook al is de door Von Vaerst bedachte drietrapsraket op de schroothoop terecht-

gekomen, toch is het woord gastrosofie niet helemaal uit het collectief geheugen ver-

dwenen. Wie er op googlet komt nog tal van verwijzingen tegen. De Collins Diction-

ary houdt het simpel: gastrosophy is ‘the science or art of good eating’. Auteur Octavio 

Paz gebruikt het begrip in zijn essay ‘Eroticism and Gastrosophy’ om er de in zijn ogen 

‘puriteinse’ Amerikaanse keuken mee aan te duiden, die hij tegenover de ‘erotische’ 

Mexicaanse keuken zet. Smaak als een reflectie van politieke ideologie of zelfs iets van 

‘nationale psychologie’. Waarom eten Amerikanen vaak ongekruide, pastelkleurige din-

gen? En waarom zou mole of huitlacoche daar nooit aanslaan? Voorwaar gastrosofische 

vraagstukken.
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Ook duikt het begrip op in de tekst van de speech die werd gehouden bij het verlenen 

van de Nobelprijs voor de Literatuur aan Gunter Grass in 1999. Daarin wordt een link 

gemaakt met (culinair) historisch bewustzijn:  With the serious motto that you mustn’t 

cook without historical consciousness, Grass deve-lops a mode of thinking one would like to 

call gastrosophy.

Cailein H. Gillespie, docent Food and Beverage Management aan The Scottish Hotel 

School in Glasgow, gooit het in zijn publicatie ‘Gastrosophy and Nouvelle Cuisine: En-

trepreneurial Fashion and Fiction’ over een andere boeg. Hij gebruikt de term voor de 

richtinggevende chefs aan de top van de moderne culinaire hiërarchie, die zich onder-

scheiden door individualisme, ondernemerschap en de bereidheid om risico’s te nemen. 

Denk aan mensen als René Redzepi, of Mario Bottura. Het soort chefs, kortom, die be-

palen welke kant het op gaat met de (hogere) restauranthoreca en die ‘have invested in 

the cult of personality, freely utilizing public relations and image creation techniques.’ 

En dan is er nog de interpretatie van Mattijs Glas op de website wijnspijs.nl. Hij noemt 

de filosoof Michel Onfray een ‘gastrosoof’ en schrijft:

De Franse hedonistische filosoof Michel Onfray koopt al ruim dertig jaar elke ochtend 

verse groenten op de markt in Argentan en bereidt dan ‘s avonds hoogstpersoonlijk een 

goede maaltijd. Natuurlijk niet elke avond, want zo nu en dan moet hij ook bij deze of gene 

chefkok op bezoek. Zijn liefde voor het culinaire werd aangewakkerd door zijn vader, 

een fruitkweker, en een vroegere kamergenoot die naast filosoof ook gastronoom was.

Glas maakt in dit stukje de koppeling die misschien nog wel het meest voor de hand 

ligt: die tussen gastronomie en filosofie. De Universiteit van Salzburg blijkt in dit ver-

band zelfs een heuse academische gastrosofie-leergang aan te bieden. Ondanks nogal 

duur aandoende verwijzingen naar Nietsche en Plato blijkt gastrosofie hier een soort 

‘filosofie light’ te zijn, gericht op de ‘grote vragen’ met betrekking tot ons tegelijkertijd 

overweldigende én moreel ongemakkelijke voedselaanbod. 

‘Auch bei der Ernährung stehen wir vor neuen gesellschaftlichen und politischen En-

twicklungen und müssen auf neue Trends reagieren. Um Entscheidungen treffen zu 

können, brauchen wir Kriterien, Wertbezogenheit und Reflexion - also eine neue Gas-

trosophie! „Wie wollen wir leben, wie leben wir gut?”, ist eine aktuelle Frage, die uns alle 

betrifft!’

Het lijkt erop dat we met het begrip gastrosofie alle kanten uit kunnen. Dus laat ik een 

knoop doorhakken. Reflexie. Nadenken over goed en slecht, en de rol en functie van vo-

edsel in onze maatschappij en uiteindelijk ook in ons persoonlijk leven. Daarmee komen 

we dichterbij de uitgangspunten van de redactie. RUPS wil niet snobistisch zijn en ook 

zeker niet ‘al hetgeen het culinaire betreft’ als uitgangspunt nemen. Wel willen we na-

denken over wat we eten door op zoek te gaan naar andere bronnen die eten als ver-

trekpunt nemen. Design. Fotografie. Beeldende kunst. Literatuur. Filosofie. Antropolo-

gie. Noem maar op. Wat ons betreft past de Collins Dictionary haar lemma dan ook aan. 

Gastrosophy?

Dat is vooralsnog onze kompas voor deze editie en de volgende. 

The science or art of good eating, as well 

as the political and social and cultural 

functions of food.

50 RUPS | CONFUSION 51

TERUG NAAR DE BLAFFENDE RUPS

DE ÜBER-GASTRONOOM

http://www.gastrosophie.at


‘Geen ander lichaamsdeel is zo herkenbaar persoonlijk 

of drukt zoveel vitaliteit uit als het hoofd, schreef  Reay 

Tannahill. Dus werd op belangrijke momenten uit sche-

dels gedronken en natuurlijk werden hersens gegeten.’

Confusion is a brain thing
TEKST BART VAN RATINGEN – FOTO’S MANUELA VERMEEREN 
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KLIK OF TAP HIER VOOR HET RECEPT

GUACAMOLE VAN HERSENS

KLIK OF TAP HIER VOOR HET RECEPT

BRAIN-O-NAISE
Citaatje uit de Dikke van Dam, lemma Hersens. Hoe groot onze bewondering voor deze 

grootste der vaderlandse gastrosofen ook is, zijn stukje over hersens is weinig infor-

matief. Dat voor de meeste mensen de consumptie van hersens een brug of twee, drie 

te ver is, vindt hij jammer. Ook rept hij van een ‘zachte smaak en structuur’ die  hersens 

‘eenvoudig bereid en geserveerd met een zure saus of simpelweg met citroensap en pe-

terselie’ tot een ‘godenmaal’ zouden maken. Hoe die eenvoudige bereiding in haar werk 

gaat en dat die zachte smaak en structuur nu juíst het probleem is voor veel mensen, 

blijft onbelicht. Daarentegen wel allerlei anekdotes over neergestorte rugbyers in de 

Andes en eekhoornhersens-etende Amerikanen met Creutzfeld-Jakob. Zo krijg je Ne-

derland niet aan de hersens, Johannes!

Zijn hersens lekker? Ja. Zijn ze moeilijk te bereiden? Nee. Kun je op internet vinden hoe 

dat moet? Ja. Moet je dat eens proberen? Zeker. Begin met de klassieke manier. Voor-

zichtig spoelen in koud water met zout (kijk goed hoe mooi de natuur kan zijn). Dan kort 

pocheren in water met een scheutje azijn, af laten koelen, paneren, en tot slot in room-

boter krokant bakken. Serveren met – inderdaad - een sauce gribiche of wat citroen 

en peterselie. Een godenmaal is overdreven, maar wel erg lekker. Voor de gevorderden 

hier twee koude bereidingen van hersens – iets dat je eigenlijk vrijwel nooit ziet in kook-

boeken. En o ja: vanwege de al eerder genoemde gekkenkoeienziekte mogen runder-

hersens niet meer verkocht worden. Kalfs- en lamshersens wel. Veel slagers vinden het 

wel makkelijk om te beweren dat hersens überhaupt niet meer verkocht mogen worden 

– dan zijn ze van het gezeik af en hoeven ze geen moeite te doen verder. Een goede 

slager kan er aan komen, en Marokkaanse slagers hebben ze vaak gewoon op voorraad.
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FRESH GUACAMOLE
2013 Academy Award Nominee Best Animated Short Film

The shortest film ever nominated for an Oscar

Written and directed by PES

Animation: PES and Dillon Markey

Produced by PES and Sarah Phelps

Sound Design by PES

Final Audio Mix: Matt Hauser

Filmed in Torrance, California
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© MANUELA VERMEEREN

aan het

zoete 

hoofdgerecht

Ode

MARIANNE FISHER
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RUPS-redactrice Marianne Fisher woont al jaren in Nederland, maar is Duitse van 

geboorte. In haar jeugd stonden geregeld zoete hoofdgerechten op tafel – een tra-

ditie die naar haar zeggen kenmerkend is/was voor de streek Schwaben. Voor RUPS 

ging Marianne op zoek naar de herkomst van deze ‘culinaire dwaling’ die  niet alleen 

ons, maar ook Duitsers uit andere deelstaten blijkt te verwonderen.

Geluksmomenten waren het, als je bij het doordeweekse middageten een zoet hoofd-

gerecht tegemoet dampte. Want hoe vervelend de perikelen van het kinder- en latere 

puberleven ook geweest mochten zijn, Dampfnudeln mit Schoddosoß, Pfitzauf, Kir-

schenmichel en al die andere typisch schwäbische heerlijkheden deden je alle malheur 

weer vergeten.

De soep die bij veel vrienden en vriendinnetjes thuis vooraf op tafel kwam, werd bij ons 

meestal overgeslagen. Wij hadden maar één ding op het oog: het verorberen van die 

goddelijke zoete gistdeegknödel, souffleetjes, ovenschotels etcetera, begeleid door dan 

wel wijnschuimsaus, vruchtencompôte of vanillecrème. Ja, goddelijk, ondanks hun vrij 

eenvoudige samenstelling – doorgaans niet meer dan bloem, eieren, zuivel en fruit.

Nog altijd heb ik dit bijzondere gevoel dat ik met mijn herinnering aan deze gerechten 

verbind en dat zich misschien het treffendst laat vatten in de woorden geborgenheid, 

vertrouwdheid en veiligheid. Dit gevoel heeft voor een niet onbelangrijk deel met mijn 

oudtante Elfriede te maken. Zij ving mijn broer, mijn zus en mij regelmatig tussen de 

middag op. Wij hielden heel veel van haar. Iemand als tante Elfriede zou in het leven 

van elk kind moeten bestaan: een zorgzame, grootmoederlijk lieve en warme vrouw met 

een groot hart, geduldig, goedgeefs, ruimdenkend en humorvol. En ze kon koken! Bij 

het afscheid nemen, wat ons altijd moeite kostte, klonk gelukkig elke keer haar troos-

tende vraag: ‘Wat willen jullie morgen eten?’ Drie keer raden wat het antwoord was: 

APFELBETTELMANN
      ovenschotel van donker brood, 
           appels, rozijnen en zure room

      ARME RITTER
wentelteefjes

APFELKÜCHLE
 in pannenkoeken- of bierbeslag       

                            gebakken appelschijfjes 
                                                   waarbij vanillesaus wordt gegeten
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Ofenschlupfer, Griesschnitten, Apfel- of Holunderküchle, Arme Ritter, Kartäußerklöße, 

Buchteln, Kratzete, Wahrer Jakob, Apfelbettelmann… En tante Elfriede kookte voor ons 

jaar in jaar uit en onvermoeibaar het hele rijtje zoete hoofdgerechten van boven naar 

beneden en weer terug.

Dat het aanzien van het zoete hoofdgerecht buiten zijn verspreidingsgebied meer be-

scheiden van aard zou kunnen zijn, daarvan was ik me destijds al bewust. Naast een 

persoonlijke kent smaak nu eenmaal ook een streekgebonden component. Zo wilde het 

mijn vader, aan de verre Oostzeekust geboren, ondanks vele pogingen, nooit lukken ons 

enthousiasme te delen. Maar op de reactie van een zeer gewaardeerde vriend en bege-

nadigd kok B. was ik absoluut niet voorbereid. Het waren niet alleen verbazing en onge-

loof die uit zijn gezichtsuitdrukking spraken, zelfs tekenen van walging meende ik rond 

zijn mondhoeken te ontwaren. Zijn bevreemding bracht me in verwarring. Was zoet in 

plaats van hartig tussen de middag dan slechts onvolwassen kindereten, zo niet een cu-

linaire dwaling? Een inzicht dat mijn door ‘Lokalpatriotismus’ vertroebelde blik tot nu 

toe verborgen was gebleven? Toegegeven, ook ik had de indruk dat de hoogtijdagen van 

het zoete middagmaal passé waren. Ik wilde dit dolgraag aan de moderne tijd wijten, die 

zich in haar gejaagdheid geen wijle gunt voor de voorbereidingen die het vereist – ware 

het niet dat ook hartige middaggerechten last hebben van al die haastige spoed.

Mijn verklaring ging dus maar ten dele op en daarom besloot ik – tante Elfriede was im-

mers al lang geleden overleden – mijn moeder op te bellen. Wij delen de interesse voor 

al het aan eten gerelateerde en ook zij was vroeger een fervent bereider van het zoete 

hoofdgerecht; tot zij, de ergste perikelen van het moederschap achter de rug hebbend, 

de arbeidsmarkt weer opging en het zoete middagmaal in haar krappe lunchpauzes geen 

schijn van kans meer had. Een pak viel van mijn hart toen ik van haar vernam dat Ofen-

schlupfer en co. niet uit het schwäbische menu waren verdwenen, maar steeds meer 

BUCHTELN
                         in de oven gebakken gistdeegknödel die 

                    met jam zijn gevuld en met 
vanillesaus worden gegeten

      GRIESSCHNITTEN
          opgesteven en in stukjes gesneden griesmeelpap, die door 
              losgeklopt ei worden gewenteld en in boter gebakken

HOLUNDERKÜCHLE
             in pannenkoekenbeslag gebakken 
      vlierbloesemschermen 
                   geserveerd met vanille-ijs en slagroom
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naar de toetjesafdeling verhuisd waren. Iets dat volgens mijn moeder met het verande-

rende leefritme te maken moest hebben, met de verschuiving van de hoofdmaaltijd van 

de nog zoets lustende middag naar de avond met zijn hartige trek. En, niet te vergeten, 

‘jullie hebben het zelf ondervonden’, zei ze, ‘met het veranderen van de klassieke ge-

zinsstructuur. Tenslotte moest ook iemand ertoe bereid zijn om achter het aanrecht te 

blijven voor de noodzakelijke rijs- en andere voorbereidingstijden.’

Of zij wist hoe die regionale traditie van het zoete middagmaal ontstaan was, vroeg 

ik aan mijn diep in het Schwäbische gewortelde moeder. ‘Ik denk dat je de oorsprong 

in de katholieke vasten moet zoeken’, antwoordde ze na een korte pauze. ‘Tijdens de 

vleesloze dagen moesten andere, voldoende caloriehoudende maaltijden worden be-

dacht om de vaak zware arbeid te kunnen verrichten. Bloem, melk en eieren, belangrijke 

ingrediënten van onze geliefde ‘Mehlspeisen’, zo niet de belangrijkste van de schwäbi-

sche keuken, brachten met fruit gecombineerd lekkere uitkomst.’ ‘En de reformatie 

dan?’, wierp ik tegen. ‘Luther vond de vastenregels allemaal quatsch en de streek is al-

lang voor een goed deel op het protestantse geënt.’ ‘Ja, maar Luther vond ook schrans-

partijen verwerpelijk. En de grote hongersnood die Duitsland in en na de Dertigjarige 

Oorlog van een eeuw later teisterde, heeft beslist ook haar sporen achtergelaten. 

Want heb je niks, ben je al gauw tevreden. En als je het mij vraagt, viel het karige van de 

oorspronkelijke vastenmaaltijden bij de toch al niet bepaald uitbundige en vaak arme 

Schwaben goed in de smaak. Sterker nog, die eenvoudige spijzen pasten zelfs uitstekend 

bij de matigingsgedachte die in de protestantse overtuiging besloten zit. En dan hebben 

we het nog niet eens gehad over de delen van de streek met een piëtistisch verleden. 

Tja, traditioneel is onze keuken sober en zuinig. Je kent toch nog wel het gezegde, dat 

bij ons zelfs de muizen met betraande oogjes van zolder komen, omdat ze niets kunnen 

vinden?’, besloot mijn moeder haar betoog.

KARTÄUSSERKLÖSSE
             in melk en ei geweekte oude witte broodjes
        die door broodkruim gewenteld en 
    vervolgens gefrituurd worden

                  KRATZETE
            in hapklare stukjes gedeelde en gebakken dikke 
pannenkoeken die graag met vruchtencompôte gegeten worden

KIRSCHENMICHEL
          een ovenschotel van oude broodjes, 
              eieren, kwark en – bij voorkeur zure – kersen
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Tamelijk ontnuchterd hing ik op. Het gesprek had een voor mij nogal onverwachte 

wending genomen. Mijn vrees dat de zoete gerechten een stille dood waren gestorven, 

was dan wel – vooralsnog – ongegrond gebleken. Maar wat ik tot dusver – en ik moet 

bekennen niet zonder enige trots – als een bijzonder en creatief staaltje streekeigen 

‘Hausmannskost’ beschouwde, leek nu ontmaskerd als een door confessionele zuinig-

heid ingegeven ‘moetje’. En alsof ik nog eens zout in de open wond moest strooien, ging 

ik in twee boeken* over de culinaire geschiedenis van de Duitse keuken bladeren; we-

tende dat hun auteurs, de één meer dan de ander, een allerminst flatteus beeld van 

haar schetsten. Luther en de reformatie zouden de weg vrij hebben gemaakt voor een 

afwijzing van genot, las ik in de ene uitgave. En in de andere dat hij de Duitse keuken 

dan niet direct op zijn geweten had, maar door het splijten van de kerk ook de accep-

tatie van de geraffineerde Italiaanse renaissancekeuken en de culinaire vooruitgang be-

moeilijkt zou hebben. Gedesillusioneerd door deze stellingen wilde ik het eerste boek 

al dichtslaan, toen mijn oog op een passage verderop viel. Daar stond dat de invloed 

van de Habsburgers (hun keuken staat bekend om haar zoete heerlijkheden [noot van 

de auteur dezes]) reeds tijden geleden een respectabel niveau in de regionale keuken 

van Zuidwest-Duitsland zou hebben gebracht; dat hun kookkennis aan de basis van de 

schwäbische keuken zou liggen en dat daar, in mijn Schwabenland, een gourmetkeuken 

zou zijn ontstaan die niet over het hoofd te zien is.

Alweer viel er een pak van mijn hart. De woorden sober en zuinig hadden me bijna op 

een dwaalspoor gebracht, me de denkfout laten maken dat eenvoud en karigheid niet 

met creativiteit en échte smaak kunnen samen gaan. Nee, juist het omgekeerde is vaak 

het geval. En daarom, lieve B., hier mijn moeders recept voor Dampfnudeln met Schoddo-

soß. Het is het proberen waard, liefst als warm middagmaal.

Siebeck, Wolfram: Die Deutschen und ihre Küche, Berlin 2007

Peter, Peter: Kulturgeschichte der deutschen Küche, München 2008

   OFENSCHLUPFER
                                    een rijke broodpudding met eieren en room              

waaraan appels zijn toegevoegd

                      PFITZAUF
         kleine, licht gezoete soufflés die met 
vruchtencompôte worden gegeten

 WAHRER JAKOB
                     een schotel van kersen, in kersensap

 geweekt suikerbrood en vanillecrème
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WHAT THE GEODUCK

MANUELA VERMEEREN
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If only. Once it finds a suitable place to put down roots, 

a geoduck’s life is a basically a good one, lying around in 

the sand and generally taking it easy. As noted above, 

they do run the risk of being caught and eaten, but then, 

who among us doesn’t? As far as I know, no real geo-

ducks have yet made it on-line. This is a pity, since, de-

spite their lack of a brain, they probably would be more 

coherent and rational then many of the individuals who 

currently post their ‘thoughts’ to the world.

A

Are you a geoduck?

Q

Zelf graven en bereiden?
geoduck.org

et zijn geen eenden, noch zijn ze geologisch onderlegd. Wel zijn geo-

ducks of zwanenhalsmosselen (Panopea generosa) zo ongeveer de meest 

bizarre schelpdieren die de aarde heeft voortgebracht. God weet waar God 

met zijn gedachten was toen hij dit wezen schiep. De schelp varieert van 15 cm tot meer 

dan 20 cm doorsnee, maar de extreem lange, buiten de schelp hangende hals maakt dat 

de mossel zelf veel langer is – tot wel meer dan een meter. Ze komen vooral voor aan de 

kusten van de Stille Oceaan in de Verenigde Staten en Canada, waar ze zich diep onder 

het zand ingraven met alleen het uiteinde van hun hals boven het zand. Daar blijven ze 

vervolgens hun hele leven zitten. Vangen betekent: graven.

Sinds begin deze eeuw zien we steeds vaker na een (winter)storm otterschelpen op onze 

eigen stranden. De otterschelp is een kleinere variant van de geoduck, wordt minder 

oud maar is goed eetbaar. Otterschelpen worden vaak als bijvangst van scheermessen 

in de netten aangetroffen. 

De zwanenhalsmossel is in potentie een van de langstlevende dieren ter wereld. Zijn 

leeftijd kan worden afgelezen aan de jaarringen op de schelp. Er zijn exemplaren be-

kend van wel anderhalve eeuw oud. Culinair zijn ze vooral populair in Azië, waar er forse 

prijzen voor neergeteld worden (niet in het minst omdat er afrodisische kwaliteiten aan 

worden toegeschreven, vraag ons niet waarom). Zowel de nek als de buik (in de schelp) 

zijn eetbaar. Op internet staan veel rauwe bereidingen als sashimi, onder meer door 

Hung Huynh die deze ‘funny looking clam’ serveert met limoen, zeezout, bieslook en 

olijfolie: ‘crunchy, sweet, oceany, clammy, really the king of clams.’ Maar ook gepaneerd 

en crispy gefrituurd of naturel gebakken is deze dildo der zeeën erg veel lekkerder dan 

hij eruit ziet.
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COCACOLACOOKING MY QUILTY PLEASURE

©
AI WEIWEI
HAN DYNASTY URN WITH COCA COLA LOGO
1994
GOUACHE ON CLAY

We kunnen er kort over zijn: Coca Cola wordt door verstandige mensen niet (meer) 

gedronken. Het staat niet alleen stijf van de suiker, het internet is ook afgeladen met 

infographics en YouTube-filmpjes waarin alle nare eigenschappen van Coca Cola voor 

de gezondheid worden uitgelicht. Nu zal het niet zo’n vaart lopen wanneer we ons be-

perken tot een paar glaasjes per week. Maar in de ene seconde dat je dit leest worden er 

wereldwijd 18.000 glazen Coca Cola gedronken en dat iedere seconde weer. 

Wat er precies in je lichaam gebeurt wanneer je een glaasje Coca Cola hebt gedron-

ken vertelt de infographic ‘What happens one hour after drinking a can of Coke’. Niet 

(dagelijks) drinken dus. Maar koken met Coca Cola is wat anders, wat mij betreft. Ster-

ker: het gebruik van Coca Cola in de keuken is ondergewaardeerd. Ook hier is inter-

net en YouTube weer een belangrijke bron voor informatie. Wanneer je daar een uurtje 

rondstruint vind je echte adepten van dit bruine goedje. Nigella Lawson bijvoorbeeld. 

Zij gebruikt Coca Cola als marinade voor vlees, als ingrediënt van sausen of als onder-

deel van een zoet dessert. 

Ook voor mij behoort vlees marineren in Coca Cola tot mijn guilty pleasures. Daarom 

vatte ik het plan op een compleet diner met Coca Cola samen te stellen. Dat blijkt geen 

enkele moeite. Ook al niet omdat ‘the firm’ zelf een kookboekje heeft uitgegeven. Maar 

dat heb ik even links laten liggen. Een mens, coladrinkend of niet, kan ook te lui zijn.

KLIK HIER VOOR EEN COMPLEET COCA COLA-DINER

ARIE VAN DER ENT
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ON COKE

Cola werd uitgevonden door dr. John Pemberton, een apotheker. Hij combineerde de 

kick van cafeïne uit de kolanoot met de kick van cocablad. In 1869 begon het succes 

van Pemberton. Niet met cola, maar met een drankje dat hij ‘Pemberton’s French Wine 

Coca’ noemde. Het was een kloon van Vin Mariani, een drankje dat in Frankrijk werd 

gebrouwen door de Corsicaan Angelo Mariani. Het was een combinatie van Bordeaux 

en een extract uit bladen van de cocaplant. Coca-extract was ‘in’ in die tijd. Freud intro-

duceerde het bijvoorbeeld in de psychiatrie, maar het werd ook gebruikt in geneesmid-

delen, als hulpmiddeltje bij seksuele prikkeling en als wapen in het eeuwige gevecht 

tegen veroudering. Uiteindelijk is het gebruik in coladranken toch het meest lucratief 

gebleken.

In 1885 werd alcohol in Atlanta verboden en daarmee het succesnummer van Pember-

ton. Op 18 mei 1886, zo lezen we op Wikipedia, besloot Pemberton een definitieve ke-

uze te maken voor de formule van zijn nieuwe drank en Frank Robinson, een van Pem-

berton’s partners en deels eigenaar van zijn bedrijf, bedacht de naam Coca Cola, het 

handelsmerk en het logo. Op 28 juni 1887 werd aan het Coca Cola handelsmerk een 

patent toegekend. Jacobs Pharmacy in Atlanta, Georgia, was de eerste zaak waar Coca 

Cola werd verkocht. De cocaïne werd pas in 1905 uit het drankje verwijderd, waardoor 

de definitieve formule ontstond zoals we deze tegenwoordig nog kennen. Let op: die 

specifieke werkzame stof werd uit het drankje verwijderd, maar Coca Cola bevat dan 

nog steeds een extract uit cocabladeren. 

Dit met medewerking van de Amerikaanse overheid in de persoon van Harry J. Ansling-

er, hoofd van het US Federal Bureau of Narcotics. Verhaal apart.

Harry J. Anslinger leidde namelijk sinds 1930 de strijd tegen de coca. Hij deed dat ge-

durende de zittingsperiode van zeven presidenten tot aan zijn pensioen in 1970. Tege-

lijkertijd hielp hij de toegang tot coca zeker te stellen voor de Coca Cola Company. In 

1961 hielp hij bij het concept van de Single Convention on Narcotic Drugs, een van 

de drie internationale verdragen die tot op de dag van vandaag de controle op drugs 

wereldwijd regelt. President John F. Kennedy benoemde Anslinger tot vertegenwoor-

diger voor Amerika in de United Nations Commission on Narcotic Drugs. Hij bleef dat 

tot zijn pensioen.

Enfin. De prijs voor Coca Cola is decennialang 5 dollarcent per glas geweest. Toen de 

Verenigde Staten in 1941 na de Japanse aanval op Pearl Harbor het internationale slag-

veld van de Tweede Wereldoorlog betrad, besloot Robert W. Woodruff, de toenmalige 

directeur van de Coca Cola Company dat ook zijn drankje op of in ieder geval dichtbij het 

slagveld thuishoorde. Zijn opdracht aan zijn management in die dagen: ‘Zorg ervoor dat 

iedere man in uniform een flesje Coca Cola voor 5 cent kan krijgen, wat het het bedrijf 

ook kost’. Niet alleen de soldaten kregen hun cola in den vreemde, maar het bedrijf in-

troduceerde zich daarmee ook op nieuwe markten. En toen er vrede kwam bleven de 

cola-bottelarijen bestaan en daarmee de extra omzet voor het bedrijf.
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Coca Cola is ondanks felle concurrentie van Pepsi-Cola nog steeds marktleider en een 

van de sterkste bedrijven ter wereld. De waarde van de merknaam zelf wordt op 77,8 

miljard dollar geschat. In 2012 noteerde het bedrijf een nettowinst van ruim $ 9 miljard 

bij een omzet van $ 48,017 miljard. Aan het einde van 2012 bedroeg de marktkapitalisa-

tie $ 162 miljard. Ondanks de mooie winsten doet Coca Cola Company vrolijk mee aan 

allerlei internationale belastingconstructies. Onlangs hield de Amerikaanse belasting-

dienst de aangiftes over de jaren 2007 tot en met 2009 tegen het licht. Volgens de fiscus 

heeft de onderneming in eigen land te weinig belasting afgedragen over licentie-inkom-

sten die werden verdiend in het buitenland. Indien de belastingclaim standhoudt, is 

Coca Cola de Amerikaanse schatkist een bedrag verschuldigd dat kan oplopen tot 2,9 

miljard euro.

KLIK HIER VOOR INSTRUCTIES OM ZELF COLA TE MAKEN

HARRY J. ANSLINGER
ILLUSTRATIE © RICARDO CORTÉS
SKETCHES OF THE DRUG CZARS AN ABSURD ILLUSTRATED HISTORY

MET COCA-COLA OP HET OORLOGSPAD

78 RUPS | CONFUSION 79

TERUG NAAR DE BLAFFENDE RUPS

ON COKE

https://slate.adobe.com/a/Xy0Qb/
https://thsppl.com/sketches-of-the-drug-czars-fa25f21a462e#.y42sg7pny
https://slate.adobe.com/cp/Qd92e/


Het Reichsministerium verspreidde in het voorjaar van 1940 vele tienduizenden van 

deze ‘Tier-Luftschutzkasten 39’ onder Duitse vee- en stalhouders. Deze houten boxen 

voor eerste-hulp-bij-luchtaanvallen bevatten spullen voor de behandeling van paarden, 

runderen en varkens waaronder een schaar, verbandgaas, steriele verbandwatten, 

chloraminepoeder en een blikje met 600 gram natriumcarbonaat. De puur functionalis-

tische vormgeving maakt ook vandaag nog indruk. Inmiddels een collector’s item.

©
BART VAN RATINGEN & MANUELA VERMEEREN
LOVE IS IN THE AIR - 39
2015
INSTALLATIE
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Van alle Christelijke feesten wordt Kerst wereldwijd het meest nadrukkelijk gevierd. 

Het is tevens het feest dat het meest is geseculariseerd, als gevolg waarvan het nogal 

eenzijdig in het teken is komen te staan van het ‘Grote Genieten’. Veel mensen hebben 

moeite met dit profane aspect van Kerst. De geboorte van Jezus vieren, ok. Maar moet 

dat met twee, drie dagen oeverloos eten en drinken? Wat is daar precies ‘christelijk’ aan? 

Voor een antwoord op die vraag moeten we terug naar de Romeinse keizer Aurelianus. 

Die stelde in het jaar 275 het Zonnefeest in: het feest van ‘Sol Invictus’, de ‘Onoverwin-

nelijke Zon’. Hij ‘leende’ dat feest uit de Mithras-cultus, een oorspronkelijk uit Perzië 

afkomstige cultus waarin de astrologie en de zon een belangrijke rol speelden. Het Zon-

nefeest werd om astrologische redenen gevierd op 25 december in de Juliaanse kalen-

der. 

Aurelius had goede redenen om dit nieuwe feest in te stellen. De Romeinen vierden 

namelijk al eeuwen feest aan het eind van het zaaiseizoen in December (de ‘saturnalia’). 

Dat feest duurde aanvankelijk (500 b.C) een dag, maar dat was rond het begin van onze 

jaartelling inmiddels opgelopen tot een week. Er werd niet alleen op straat gegeten en 

gezopen (en heer en slaaf wisselden soms van rol), er werd vooral ook niet gewerkt. Niet 

door ambtenaren, niet door de politie en niet door de rechtbanken. Kortom, Rome – en 

daarmee het Romeinse Rijk – werd in feite een week lang niet bestuurd en dat is geen 

situatie die je als machthebber graag ziet. Aurelius had er dus belang bij om van die sa-

turnalia af te komen. Beter een nieuw feest dat je kunt controleren, dan een feest dat 

zijn eigen gang gaat.

MET DANK AAN HARRY VAN RATINGEN VOOR DE RESEARCH

BART VAN RATINGEN

HET FEEST VAN DE 
ONOVERWINNELIJKE 

ZON
OF WAAROM WE ZOVEEL ETEN MET KERST
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Voor de vroege Christenen was de instelling van het Zonnefeest ook een uitkomst. Om-

dat de Romeinen de Christelijke kerken vervolgden, konden zij geen openbare feesten 

houden. Maar het was wél mogelijk binnenshuis een bestaand feest een andere inhoud 

te geven, het als het ware te ‘kerstenen’. En het Zonnefeest leende zich daar bijzonder 

goed voor: Christus geldt immers als het ‘Licht van de wereld’.

Het is dus zeer waarschijnlijk dat de christenen een eigen draai aan het Zonnefeest heb-

ben gegeven door de geboorte van Christus op die datum te vieren. Op een lijst uit het 

jaar 354 met de sterfdata van martelaren blijkt 25 december al voor te komen als ‘ge-

boorte-datum’ van Jezus en in die vierde eeuw moeten we dus ook het prille begin van 

het Kerstfeest zoeken.

Kerst is dus waarschijnlijk geënt op een bestaand Romeins feest met veel eten en drin-

ken, dat inhoudelijk is aangepast. Dat hybride karakter is door de eeuwen heen ken-

merkend gebleven voor kerst en dat is het nog. 

Allerhande op muziek

Die vermenging van christelijk en profaan zien we ook terug in kerstliederen uit de Re-

naissance. Veel van deze liederen zijn ‘contrafacta’, ofwel originele melodieën uit het 

Gregoriaans die werden voorzien van een nieuwe wereldse tekst. Lucas de Moigne, 

rond 1500 curé van de Eglise Notre-Dame  in Poitiers, verving bijvoorbeeld de stichte-

lijke Latijnse tekst van een Gregoriaans processie-zang door een Franse tekst die de 

geneugten van  het Kerstdiner in detail bezingt. Het doet een beetje denken aan de Al-

lerhande van Albert Heijn, maar dan op muziek.

De Schepper richtte op kerstdag

een geweldig banket aan

– dat gebeurde lang geleden – 

en iedereen was welkom.

Er waren patrijzen en kapoenen,

gevogelte, reiger, 

haas, konijn en fazant

voor iedereen.

De kop van een wild varken

en Mede werd geserveerd,

en Griekse Capary en Faye Montjeau wijn

zodat de gezichten straalden.

Beschuit, gerstebrood, vruchtencakes,  

taart, wittebrood en roombroodjes,

warm Gonessebrood,

was er voor iedereen die er om vroeg.

Er was knoflook, er waren uien, 

en een pompoenpastij,

Met kool van Maitre René

En heet opgediende slakken.

Er was een goede sommelier

Die niet stopte met schenken

Tot het vat leeg was 

Tot in de eeuwen der eeuwen. 

(“in sempiterna saecula”)

NOËL
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Het eten van nog levende vissen, schelpdieren en insecten komt in tal van culturen 

voor en is sinds de opkomst van de New Nordic Cuisine zelfs in de toprestaurants 

doorgedrongen. De Londense kunstenaar en interaction designer Minsu Kim gaat nog 

een stap verder. Onder de naam Living Food creëerde hij een serie gerechten die bewe-

gen alsof er leven in zit en die aldus “met de eter in een empathische verbinding staan”, 

aldus de bedenker. 

Vooralsnog zijn de gerechten niet eetbaar - de beweging wordt met elektronica tot 

stand gebracht. Maar Kim denkt dat binnen vijf tot tien jaar de verworvenheden van de 

synthetische biologie verbonden zouden kunnen worden met die van de haute cuisine 

en moleculaire gastronomie. Hij wil met zijn project “de discussie aanzwengelen over 

hoe ons voedsel zou kunnen evolueren tegen de achtergrond van nieuw opkomende 

technologieën. Is het denkbaar dat we ooit ‘levend’ voedsel zullen eten, als een fictief 

personage?” 

Het project Living Food kan worden gezien als een pleidooi voor een nieuwe esthetische 

gastronomie. In een interview zei Kim verrast te zijn door de grote belangstelling uit de 

culinaire wereld. Wie weet krijgt hij gelijk en eten we straks voedsel dat een fysieke in-

teractie aangaat met ons bestek en nieuwe hyper-sensaties veroorzaakt in onze mond.

Living Food
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http://minsukim.net/Living-Food-1


©

KEES  RIJKEN

CULTURE HOUSE KITCHEN

VISCRI TRANSYLVANIA ROMENIA

2015
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* Wat de rups het eind van de wereld noemt, noemt de meester een vlinder.

Quod eruca 
finem orbis 

appellat,
dominus dicit 

papilio.*
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