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Tentoonstelling

 , niet alleen om 
in leven te blijven, maar het is ook

een sociaal gebeuren. Bij samen eten
horen speciale gerechten, regels en
tradities. Ook al zijn over de hele
wereld straks misschien dezelfde pro-
ducten te koop er zullen altijd speciale
gerechten blijven bestaan die mensen
van verschillende culturen het gevoel
geven dat ze bij elkaar horen. En wat
een traditie is voor de een, kan een
taboe zijn voor de ander. Zo luidt kort
samengevat de kern van de tentoon-
stelling.

‘Aan tafel’ is dan ook een belangrijk
thema op de expositie. Bezoekers
kunnen allereerst ‘aanschuiven’ bij
mensen van verschillende culturele
achtergronden die in Nederland
wonen. Gezeten aan een grote gedekte
tafel krijgt de bezoeker te horen welk
gerecht voor ieder van deze mensen
een speciale betekenis heeft. In een

kort videofilmpje, geprojecteerd op
een placemat, vertelt Erina die, 14 jaar
geleden uit Rusland kwam, over pan-
nenkoeken. In haar geboorteland
wordt volgens een oude traditie met
pannenkoeken de lente ingeluid en
afscheid genomen van de lange stren-
ge winter. Daarvoor trekken op de
eerste dag in februari, een nationale
feestdag, de Russen eropuit om te
dansen, te zingen en met een slee te
rijden en om pannenkoeken te bak-
ken. De ronde, goudgele en warme
pannenkoek symboliseert de warme
voorjaarszon. De pannenkoek wordt
gegeten met boter, crème fraîche,

zacht gekookt ei, kaviaar, haring, of
gezouten rode zalm en een rode saus.

‘Ver hoefden we niet te zoeken. Acht
van de tien geïnterviewden werken in
of voor het museum’, vertelt Agniet
van de Sande, adjunct directeur van
het museum, die de tentoonstelling
heeft samengesteld met gastconserva-
tor Linda Roodenburg. ‘Zij vertegen-
woordigen keukens uit Senegal, Indo-
nesië, Suriname, de Nederlandse
Antillen, Turkije, Mexico en de Joodse
keuken.’

Blind dates Ook verderop in de ten-
toonstelling kunnen mensen aan tafel.
Onder de bezoekers wordt iedere dag
een lunch voor twee personen verloot,
die de winnaars in de tentoonstel-
lingsruimte geserveerd krijgen. Het
publiek reageert er heel enthousiast
op volgens Van de Sande. Het leidt
zelfs tot blind dates. Valt het lot op
een bezoeker die alleen is, dan nodigt
die vaak spontaan een andere bezoe-
ker uit om mee te eten. Via een video-
projectie op de muur kunnen anderen
meegenieten van het intieme etentje.
‘Het is voor het eerst dat in de ten-
toonstellingsruimte gegeten kan wor-

Eten: tradities, taboes en delicatessen
Wat bedoelen de Italianen met artisjokpolitiek? Welke

speciale betekenis hebben pannenkoeken voor de Rus-

sen? Wat houdt slow food in en wat is moleculair koken?

Hoeveel geld besteedt een gezin in Buthan per week aan

voeding? Je kunt het allemaal te weten komen op de ten-

toonstelling Eten: tradities, taboes en delicatessen in

Museum Volkenkunde in Leiden.

 

 

Eetbare aarde uit

Indonesië 1870.
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Lekkernij met insect.
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den’, vertelt Van de Sande. ‘Het
museum heeft zeer strenge hygiëne-
voorschriften vanwege de kwetsbaar-
heid van de collectie. De kleinste
insecteninvasie kan desastreuze gevol-
gen hebben. Toch wilden we het
mogelijk maken ergens in de tentoon-
stelling iets te eten. Mensen verwach-
ten dat tegenwoordig. Voor alle ande-
re proeverijen, workshops koken
enzovoorts is een tent ingericht naast
het museum.’

Alledaagse thema’s Aanleiding
voor de tentoonstelling was het grote
aantal gebruiksvoorwerpen dat het
museum in de loop der jaren heeft
verzameld en die al die jaren in het
depot lagen. ‘Het zijn er meer dan
200.000 waarvan 20 tot 25 procent
een directe relatie met voeding heeft’,
licht Van de Sande toe. ‘De meeste van
deze voorwerpen zijn echter zo alle-
daags dat ze in andere tentoonstellin-
gen nooit pasten. Dat is jammer want
er zitten veel mooie en interessante
dingen bij. Daarom kwam het idee
om een tentoonstelling over eten te
maken. Om die vorm te geven, heb-
ben we gezocht naar onderwerpen die
voor veel bezoekers interessant zijn.
De tentoonstelling is daarom niet
chronologisch, geografisch of histo-

risch ingericht maar volgens alledaag-
se thema’s zoals binnen-buiten, man-
vrouw, gewoon-ongewoon, sober-
complex en alledaags-bijzonder.

Ook hebben we willen experimente-
ren met nieuwe activiteiten, zoals
workshops, proeverijen en demon-
straties, de gratis lunch voor twee per-
sonen en een winkel of bazaar. Daar
zijn bijzondere dingen te bezichtigen
of te koop die elders in Nederland
niet of nauwelijks verkrijgbaar zijn,
zoals serviesgoed, potten en pannen,
exotische ingrediënten en zelfs eetbare
insecten.’

Spreekwoordendeksels Een van de
tentoonstellingsruimtes is ingericht
als een grootkeuken met een Groen-
lands kolenfornuis in het midden en
stellingen vol ingrediënten, servies-
goed en keukengerei uit alle windstre-
ken eromheen, totaal zo’n 1.200 voor-
werpen. ‘Veel van de voorwerpen zijn
in de loop der jaren aan het museum
geschonken door mensen die in de
negentiende en twintigste eeuw in
andere werelddelen werkten, zoals
artsen en missionarissen, met belang-
stelling voor eetgewoonten en voe-
ding. Anderen gingen erheen in
opdracht van het museum om veld-
werk te doen en voorwerpen te verza-

melen. Ook kreeg het museum een
deel van de collectie van de wereld-
tentoonstelling in 1883 in Amsterdam
cadeau na afloop van de tentoonstel-
ling’, weet Van de Sande.

Er zijn stopflessen met zeekomkom-
mers, haaienvinnen en vogelnestjes
van meer dan 100 jaar oud, maar ook
stukken eetbare aarde, Mexicaanse
maalstenen, een Thaise rijstkoekjes-
pan, diverse eetstokjes, een Mongoolse
vuurpot, een Indiaanse ‘snelkookpan-
toffel’ en een Groenlands vrouwenmes
waarmee de Inuit-vrouwen het zee-
hondenvlees sneden en de huid
afschraapten om er schoenen en kle-
ding van te maken. Er staan zelfs
complete serviezen. Voorbeeld is een
84-delig servies van hout dat door het
museum ‘Houten Wedgwoodservies’
is gedoopt. Het is gemaakt rond 1880
door Kongolese houtsnijders naar het
voorbeeld van bestek en serviesgoed
dat de Europeanen meebrachten naar
Afrika. Op Ambon maakte men ser-
viezen compleet van gedroogde
kruidnagelen speciaal voor toeristen.
Ook daar is een fraai voorbeeld van te
zien.

atessen

Afrikaans speekwoordendeksel. De afbeelding van een zieke vrouw wil zeggen: wee de clanloze. De

drie kookstenen zonder kookpot waartussen stukken brandhout liggen betekenen dat van drie din-

gen kleding, voedsel en kinderen - het eten ontbreekt (kookstenen zonder kookpot) omdat de man

niet werkt. De vrouw is ziek van ellende want ze heeft geen clan die voor haar in de bres kan sprin-

gen.
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Theekast Japan circa 1800.
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Tentoonstelling

Een ander bijzonder onderdeel is de
collectie spreekwoordendeksels uit
Afrika. ‘In deze houten deksels zijn
symbolen uitgesneden die spreek-
woorden voorstellen. Bij de volken in
het Neder-Kongogebied werden ze tot
halverwege de twintigste eeuw
gebruikt bij ernstige huwelijksproble-
men. De mannen van een en dezelfde

clan aten gezamenlijk onder een afdak
in het centrum van het dorp. Het eten
werd thuis door de vrouw bereid en
door een kind naar de echtgenoot
gebracht. Als de vrouw kwaad was op
haar man dekte ze het eten af met een
toepasselijk spreekwoordendeksel. Zo
riep ze de bemiddeling van de clan in

bij het oplossen van de problemen’, zo
is te lezen in de verklarende tekst.

De straat   Films en foto’s brengen
verschillende onderwerpen over eten
onder de aandacht. Bioscoopfilms als
De avonden, Tampopo en Eat, drink,
man woman worden geprojecteerd op

Tentoonstellingsinformatie
De tentoonstelling loopt tot en met 26 augustus 2007.
Informatie over openingstijden, activiteiten rondom de
tentoonstelling zoals lezingen, workshops, demonstraties
en proeverijen, is te vinden op: www.volkenkunde.nl en
www.etententoonstelling.nl.

Bij de tentoonstelling wordt geen catalogus uitge-
bracht. Wel verschijnt 1 april 2007 het boek Eten op aarde
van Linda Roodenburg, auteur van het Rotterdams kook-
boek en gastconservator van de tentoonstelling. Het is
een zelfstandige publicatie die voortkomt uit research
voor deze tentoonstelling.

Mongoolse vuurpot circa 1970.
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Familie Batsuuri in Mongolië met een
weekvoorraad voedsel in mei.

Granen en andere 

zetmeelproducten: USD 5.41

Zuivel: USD 6.19

Vlees, vis en eieren: USD 13.51

Fruit, groente en 

noten: USD 8.35

Kruiden: USD 1.58

Snacks en desserts: USD 2.38

Dranken: USD 1.74

Diversen: USD 0.86

Totale weekuitgave 

aan voeding: USD 40.02

Fotografen Peter Menzel en Faith d’Aluisio bezochten dertig gezinnen over de hele wereld. Zij laten zien wat deze gezinnen
wekelijks aan eten kopen. De foto’s zijn te zien op de tentoonstelling Eten: tradities, taboes en delicatessen. Van het project

Wat eten mensen in een week

Thaise rijstkoekjespan met komfoor 1971.
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muren en schermen, maar er is ook
een documentaire over moleculair
koken te zien. De videofilm De straat
is speciaal voor deze tentoonstelling
gemaakt. Horecaondernemers en win-
keliers in de directe omgeving van het
museum zijn gevraagd iets over hun
zaak te vertellen. Zij zijn afkomstig uit

de hele wereld en dat levert een multi-
cultureel geheel op.

Foto’s uit het project Hungry planet
van de Amerikaanse fotograaf Peter
Menzel en zijn partner Faith d’Aluisio
laten zien wat dertig gezinnen wereld-
wijd in een week aan eten in huis halen
(zie kader). Het toont onder andere het

verschil in welvaart tussen gezinnen in
arme en rijke landen, maar ook hoe ver
de handel in voedsel reikt.

Kinderen    In de ruimte ‘Eten voor
kinderen’ kunnen kinderen een culi-
naire wereldreis maken. Met een vlie-
gend tapijt gaan zij de wereld rond en
schuiven aan tafel in allerlei verschil-
lende delen van de wereld. Daarnaast
zijn er verschillende interactieve spel-
len die met eten te maken hebben. Zo
kunnen de kinderen geuren raden 
en proberen te eten met 
eetstokjes.

Kortingsbon
Op vertoon van deze bon krijgen lezers van Voeding Nu tot en met

zondag 25 maart 2007 €3,50 korting op de entreeprijs van de ten-

toonstelling Eten: tradities, taboes en delicatessen in Museum Vol-

kenkunde, Steenstraat 1 te Leiden. Zij betalen nu een toegangsprijs

van € 5,00 in plaats van € 8,50. Deze aanbieding is voor 2 perso-

nen en niet geldig in combinatie met andere kortingen.

Familie Melander in Duitsland met
een weekvoorraad voedsel in novem-
ber.

verscheen in september 2005 het boek: Hungry planet, what the world eats, uitgeverij Ten Speed Press. ISBN: 1580086810.
Het boek is te koop in het museum voor €39,90 of bij Selexyz-boekhandels, www.selexyz.nl.

Granen en andere 

zetmeelproducten: USD 31.98

Zuivel: USD 64.33

Vlees, vis en eieren: USD 51.31

Fruit, groente en noten: USD 78.10

Kruiden: USD 31.83

Snacks en desserts: USD 14.56

Dranken: USD 70.17

Diversen: USD 91.01

Totale weekuitgave aan 

voeding: USD 500.07

Indiaanse snelkookpantoffel. De laarsjes, gevuld met rauw voedsel,

worden bij het open vuur geschoven. In de neus van de laars ontstaat

een hoge druk en zo zou het voedsel extra snel garen.
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omfoor 1971.
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