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Beste lezer,  
 
In de laatste jaren lijken hype- en mythevorming in de eetcultuur een nieuw 
hoogtepunt te hebben bereikt. Meer dan ooit ben je wat je eet: jouw dieet 
bepaalt jouw identiteit. Of het nu gaat om het verbeteren van de wereld of 
de gezondheid: tegenwoordig begint het bij onze eerste levensbehoeften. 
De een propageert het koolhydraatarme dieet waar de ander zich aan de 
superfoods waagt. Waar voedsel als toonbeeld van de individualiteit misschien 
een hedendaags unicum is, is de verwevenheid van voedsel met cultuur en 
moraliteit dat zeker niet.  

Met dit nummer van Leidschrift wil de redactie u kennis laten maken 
met de voedselgeschiedenis. De brede relevantie van dit thema biedt de 
mogelijkheid om veel verscheidene onderwerpen uit veel verschillende 
tijdsperiodes aan te snijden. Desondanks is er een duidelijke rode draad 
binnen het nummer te onderscheiden: de spiegeling aan het heden. De 
confrontatie met oude culinaire gebruiken en gewoontes weet te prikkelen 
en zet aan tot zelfreflectie. Eten draait niet alleen om calorieën en 
vitaminen, het is ook een normatief onderwerp: hoe gewoon zijn onze 
eetgewoontes? Maar er is misschien een nog simpelere verklaring voor de 
fascinatie die voedselgeschiedenis bij de lezer kan opwekken. Doordat het 
thema zich betrekt op de meest alledaagse van onderwerpen, weet het het 
verleden via smakelijke en – soms – onsmakelijke geschiedenissen op een 
tastbare manier tot leven te brengen. 
 
De redactie wenst u veel leesplezier! 
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Deze inleiding presenteert in vogelvlucht de omvangrijke literatuur over de 
geschiedenis van eten en eetcultuur. In de loop der tijd verschoof aandacht 
van beschrijvend naar verklarend.1 De literatuur is onderverdeeld op basis 
van vier vragen: ‘wat eten we?’, ‘wat eten we niet?’, ‘waarom verandert 
eetcultuur?’ en ‘wie beïnvloedt eetcultuur?’. In het onderstaande worden de 
artikelen van dit themanummer in de literatuur geplaatst.  

 
 

Wat eten we? 
 

Professor Marietje van Winter, die van 1953 tot 1988 doceerde in Utrecht, 
staat aan het begin van een meer wetenschappelijke beantwoording van de 
vragen ‘wat aten mensen vroeger’ en ‘hoe weten we dat?’2 Het artikel van 
Kim Beerden in dit themanummer past in die traditie. Beerden vraagt zich 
af waarom mensen in de Oudheid orgaanvlees aten: het was beschikbaar, ze 
vonden het lekker en het was voedzaam.  

Kookboeken zijn een belangrijke bron van informatie.3 Mensen aten 
niet wat kookboeken voorschreven, maar een analyse van kookboeken en 
de kookrubrieken in damesbladen maakt wel duidelijk hoe en wanneer 

                                                      
1 Twee wetenschappelijke tijdschriften Food and Foodways: Explorations in the History of 
Culture of Human Nourishment (gestart in 1985) en Food & History (gestart in 2003) 
spelen daarbij een belangrijke rol. De Franse Annales school had ook grote 
belangstelling voor eten en eetcultuur. Zie ook M. Schrover e.a., ‘Lekker. Waarom 
knoflook niet meer vies is’, in: I. Hoving, H. Dibbits en M. Schrover ed., 
Veranderingen van het alledaagse. Cultuur en migratie in Nederland (Den Haag 2005) 77-
112; J.M. Pilcher, ‘The Embodied Imagination in Recent Writings on Food 
History’, The American Historical Review 121.3 (2016) 861-188.
2 J.M. van Winter, Van soeter cokene. 52 recepten uit de Romeinse en middeleeuwse keuken 
(Bussum 1971); zie ook P.J.E.M. van Dam en J.M. van Winter, ‘Theorie en praktijk 
van eetregimes in de Middeleeuwen’, Themanummer Eetregimes in de 
Middeleeuwen, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 29.4 (2003) 385-412. 
3 Y. Segers, ‘Food Recommendations, Tradition and Changes in a Flemish 
Cookbook: Ons kookboek, 1920-2000’, Appetite 45 (2005) 4-14; C. Salzman, 
‘Continuity and Change in the Culinary History of the Netherlands, 1945-1975’, 
Journal of Contemporary History 21.4 (1986) 605-628.
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ideeën veranderden.4 Ziekenhuizen, bejaardenhuizen, kloosters, legers en 
weeshuizen hielden nauwgezet hun uitgaven voor eten bij.5 We weten ook 
wat mensen aten door de analyse van skeletten en de inhoud van 
beerputten.6 Pitten, zaden en de insectenschildjes laten zien waar eten 
vandaan kwam, serviesgoed en keukengerei tonen hoe het bereid en 
geserveerd werd. Daarnaast zijn er de talloze schilderijen waarop eten en 
eetcultuur zijn verbeeld, van de populaire stillevens met een overdaad aan 
(exotische) producten, via Breugels Luilekkerland of Jeroen Bosch’ 
verbeelding van de doodzonde gulzigheid, tot de waarschuwende 
schilderijen zoals Jan Steens magere en vette keuken.7 We weten ook vrij 
veel over wat mensen in het verleden aten op basis van de uitgebreide 
beschrijvingen van feestelijke, ceremoniële of droevige gebeurtenissen, zoals 
geïllustreerd in het artikel van Chris Woolgar in dit themanummer. 

 
 

Wat eten we niet? 
 

De antropologe Mary Douglas ging in op de vragen ‘wat eten we niet?’ en 
‘met wie eten we niet?’. Ze omschreef in 1975 de relatie tussen 
eetgewoonten en sociale verhoudingen in analogie met taal.8 De syntaxis is 
het moment van de dag waarop wordt gegeten, de manier van serveren (op 
een bord of op een gemeenschappelijke schaal), de soorten maaltijden 
(ontbijt, lunch, avondeten) en de maaltijdonderdelen (voorgerecht, 
                                                      
4 Vooral als we de beschikking hebben over kookboeken die decennialang werden 
herdrukt zoals Wannee. Zie bijvoorbeeld: Het coöperatie kookboek samengesteld 
door een huismoeder (Amsterdam 1910). Later uitgegeven als C.J. Wannée, 
Kookboek van de Amsterdamse Huishoudschool (Amsterdam 1954); C.J. Wannée, 
Kookboek van de Amsterdamse Huishoudschool (Amsterdam 1975).
5 W.Th.M. Frijhoff, ‘Food Patterns of the Middle Classes: the Proveniershuis at 
Rotterdam, c. 1720-1840’, Bijdragen tot de Geschiedenis 81.1-3 (1998) 191-207; R. 
Westerholt, ‘Genoeg voor een heel Weeshuis? De voeding van kinderen in het 
Groene Weeshuis in Groningen, 1631-1830’, Tijdschrift voor Sociale en Economische 
Geschiedenis 4.1 (2007) 89-117; S.E. Owens, ‘Food, Fasting, and Itinerant Nuns’, Food 
and Foodways 19.4 (2011) 274-293.
6 J. Schelvis, ‘Some aspects of research on mites (acari) in archaeological samples’, 
Palaeohistoria: acta et communicationes Instituti Bio-archaeologici Universitatis Groninganae 29 
(1987) 211-218.
7 W. Franits. Dutch Seventeenth-century Genre Painting: Its Stylistic and Thematic Evolution. 
(New Haven 2004).
8 M. Douglas, ‘Deciphering a Meal’, Daedalus 101.1 (Winter 1972) 61-81. 
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hoofdgerecht, nagerecht). Het lexicon is het scala aan levensmiddelen. De 
semantiek is gastvrijheid of de sociale waarden die door eten en 
eetgewoonten worden uitgedrukt (wie op welk moment kan mee-eten). 
Maaltijden zijn opgebouwd uit basisproducten (zoals aardappelen, graan, 
pasta, brood, couscous), aanvullende producten (vlees, vis of ei, melk en 
kaas, groente, peulvruchten) en hulpproducten (vetten, kruiden, zoetigheid, 
smaakmakers, fruit en drank). Aardappelen kunnen vervangen worden door 
een andere ‘vuller’ maar dat gebeurt zonder dat de maaltijdstructuur wordt 
aangepast. Reclamemakers waren zich hiervan bewust. Conimex (afkorting 
van conserven import exportmaatschappij) adverteerde in de jaren 1960 
voor nasi in blik met de slogan: ‘In plaats van aardappelen….’9  

Volgens Claude Levi-Strauss heeft het onderscheid tussen de ‘endo-
keuken’ en de exo-keuken’ invloed op met wie we eten.10 De endo-keuken is 
wat gegeten wordt in de kleine huiselijke kring; de exo-keuken is wat er 
geserveerd wordt als er gasten zijn. Wanneer het verschil tussen de endo- en 
exo-keuken groot is, zijn onverwachte gasten een probleem omdat ze dan 
niet het speciale eten kunnen krijgen dat aan gasten is voorbehouden. 
Spijsvoorschriften (zoals Koosjer en Halal) beïnvloeden ook wat er gegeten 
wordt en met wie.11 Het vooruitzicht bepaalde producten te moeten (zien) 
eten wekt soms afkeer op. In westerse landen worden geen insecten en 
ratten, rijpaarden of huisdieren zoals honden of katten gegeten. De grens 
tussen konijn als eetbaar en kat als oneetbaar is echter alleen duidelijk voor 
wie de kat als nabij ziet en het konijn niet. In de zeventiende-eeuwse 
populaire reisbeschrijvingen wordt verhaald wat de ‘ander’ eet.12 De ‘ander’ 
was onbeschaafd, met als toppunt mensen die mensen aten; de kannibalen.13 
Deze othering vormde een basis voor het vroege kolonialisme.  

                                                      
9 Algemeen Handelsblad, 29-05-1962, 5.
10 C. Lévi-Strauss, ‘The culinary triangle’, The Partisan Review 33 (1966) 586-595. 
11 M. Schrover, ‘Gij zult het bokje niet koken in de melk zijner moeder. Joodse 
ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie’, in: H. Berg, T. 
Wijsenbeek en E. Fischer ed., Venter, fabriqueur, fabrikant. Joodse ondernemers en 
ondernemingen in Nederland 1796-1940 (Amsterdam 1994) 160-190. 
12 R. Launay, ‘Tasting the World: Food in Early European Travel Narratives’, Food 
and Foodways 2 (2003) 27-47; E. Dursteler, ‘Bad Bread and the “Outrageous 
Drunkenness of the Turks”: Food and Identity in the Accounts of Early Modern 
European Travelers to the Ottoman Empire’, Journal of World History 25.2-3 (2014) 
203-228.
13 C. Briand, ‘The Performance of the Meal in 17th-Century French Travel 
Accounts to New France’, Food, Culture & Society 11.2 (2008) 219-241; A. Suranyi, 
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Tijdens de veertigdaagse vasten zagen katholieken af van 
vleesconsumptie in een streven naar soberheid en concentratie op het lijden 
van Jezus. De elite week in de late middeleeuwen echter veelvuldig van dit 
idee af door niet de schrale vastenvissen te eten maar grote, zeldzame en 
dure feestvissen, die naar vlees smaakten.14 Vlees werd gegeten als het 
mocht en als het kon. De runderpest van 1744 leidde tot een drastische, en 
als rampzalig ervaren afname van vleesconsumptie.15 Halverwege de 
negentiende eeuw en juist op het moment dat mensen meer te kiezen en te 
besteden hadden, werd door sommige mensen in westerse landen afgezien 
van vleesconsumptie. Vegetarisme werd als term geïntroduceerd in 1847 bij 
de oprichting van de Engelse Vegetarian Society.16 Vegetarisme kwam op toen 
reizen naar de koloniën makkelijker, goedkoper, veiliger en sneller werd. 
Meer vrouwen gingen naar de koloniën waar ze kennis maakten met 
keukens zonder vlees. Vegetarisme was ook verbonden met de 
emancipatoire bewegingen die eind negentiende eeuw opkwamen; mensen 
waren bereid en in staat om zich in te zetten voor zwakken en tegen 
dierenleed. 

De consumentenboycot is een vorm van niet-eten die in de jaren 
1960 populair werd. Outspan sinaasappelen, bijvoorbeeld, werden geboycot 
als protest tegen Apartheid in Zuid-Afrika, en Douwe Egberts koffie in de 
jaren 1970 uit protest tegen Portugals koloniale oorlog in Angola. 
Voedselschandalen, zoals de Planta-affaire in 1960 waarbij ongeveer 
honderdduizend mensen ziek werden, leidde tot verdwijnen van het merk 
Planta, maar niet tot een afname in margarine-consumptie.  

In het verlengde van iets niet eten, ligt niets eten. Anorexia wordt als 
een recent fenomeen gezien, aangejaagd door graatmagere modellen zoals 
Twiggy in de jaren 1960. De ziekte wordt echter reeds vanaf de 
middeleeuwen beschreven. Devote vrouwen, zoals de veertiende-eeuwse 
Dorothea van Montau, hongerden zich dood totdat kerkelijke overheden 

                                                                                                                       
Seventeenth-Century English Travel Literature and the Signi Icance of Foreign 
Foodways’, Food and Foodways 14.3-4 (2006) 123-149. 
14 P.J.E.M. van Dam, ‘Feestvissen en vastenvissen. Culturele, ecologische en 
economische aspecten van de visconsumptie in de Nederlanden in de Late 
Middeleeuwen’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 29 (2003) 4467-496.
15 R. Rommes, ‘“Geen vrolijk geloei der melkzwaare koeijen”: Runderpest in 
Utrecht in de achttiende eeuw’, Jaarboek Oud-Utrecht (2001) 87-136.
16 In 1894 werd de Nederlandschen Vegetariërsbond (NVB) opgericht. A.D.J. Verdonk, 
Het dierloze gerecht: Een vegetarische geschiedenis van Nederland (Utrecht 2009).  
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In het verlengde van iets niet eten, ligt niets eten. Anorexia wordt als 
een recent fenomeen gezien, aangejaagd door graatmagere modellen zoals 
Twiggy in de jaren 1960. De ziekte wordt echter reeds vanaf de 
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Seventeenth-Century English Travel Literature and the Signi Icance of Foreign 
Foodways’, Food and Foodways 14.3-4 (2006) 123-149. 
14 P.J.E.M. van Dam, ‘Feestvissen en vastenvissen. Culturele, ecologische en 
economische aspecten van de visconsumptie in de Nederlanden in de Late 
Middeleeuwen’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 29 (2003) 4467-496.
15 R. Rommes, ‘“Geen vrolijk geloei der melkzwaare koeijen”: Runderpest in 
Utrecht in de achttiende eeuw’, Jaarboek Oud-Utrecht (2001) 87-136.
16 In 1894 werd de Nederlandschen Vegetariërsbond (NVB) opgericht. A.D.J. Verdonk, 
Het dierloze gerecht: Een vegetarische geschiedenis van Nederland (Utrecht 2009).  
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expliciet hun afkering lieten blijken.17 In de negentiende eeuw – toen de 
term anorexia gemunt werd – werd het vooral benoemd als een nerveuze 
aandoening die het gevolg was van de overvloed aan keuzes die vrouwen 
opeens hadden. De eetstoornis bleef gelijk maar de verklaringen wisselden 
per tijdvak. 

Mager wordt geassocieerd met gezond en gelukkig. Zoals Parisa 
Hashempour beschrijft in dit themanummer, is er continuïteit in reclames 
maar zijn er ook verschuivingen. De mannelijke autoriteitsfiguur in de 
reclames – meestal als een voice-over – maakte plaats voor zelfstandige 
vrouwen die met elkaar een geheim delen: hoe word je slank en dus 
aantrekkelijk. In de jaren 1920 – toen geëmancipeerde vrouwen sigaretten 
gingen roken – speelden adverteerders niet alleen in op het verband tussen 
roken en emancipatie, maar ook op het vermeende verband tussen roken en 
een slanke lijn. In de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog zien we de 
slanke lijn kort vervangen worden door reclames voor een vol figuur: ronde 
borsten en billen worden als aantrekkelijk neergezet en een graatmagere 
vrouw in een badpak krijgt geen waarderende blikken van de mannen. Het 
merk Plus-form beloofde vrouwen dat ze binnen korte tijd twee tot tien kilo 
konden aankomen door de nieuwe Amerikaanse supervoeding.18 

 

 
 

Afb.1: Plus-form reclame. Bron: Het Parool, 25-06-1957. 
 
 
 
 

                                                      
17 C. Walker Bynum, ‘Fast, Feast, and Flesh: The Religious Significance of Food to 
Medieval Women’, Representations 11 (1985) 1-25. 
18 Het Parool, 25-06-1957, 8. 
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Waarom verandert eetcultuur? 
 

Eetcultuur verandert, net als elke ander cultuurelement, doorlopend zoals 
beschreven door bijvoorbeeld Anneke van Otterloo en Jozien Jobse-Van 
Putten.19 Reden voor verandering is onder meer distinctie: mensen die 
innovatief eetgedrag vertonen kunnen laten zien dat ze wereldburgers zijn 
die open staan voor vernieuwing. Norbert Elias’ analyse van 
etiquetteboeken - nauw verwant aan de vroege kookboeken - toonde dat 
mensen zichzelf nieuwe regels oplegden om te benadrukken dat ze 
beschaafd waren; beschaafder dan de ‘ander’ waartegen ze zich afzetten.20 
Zo deed in de vroegmoderne tijd de vork zijn intrede naast de reeds 
gebruikte lepels en messen. De eerste vorkgebruikers werden gezien als 
snobs, maar ze vonden wel navolging. 

De verschillen tussen sociale klassen, tussen regio’s en tussen stad en 
platteland namen in de loop der tijd af. De veranderingen verliepen over het 
algemeen van de hogere naar de lagere sociale klassen, en van het 
verstedelijkte westen van Nederland naar de overige regio’s. Het Meertens 
Instituut in Amsterdam verzamelde over lange periodes gegevens over de 
Nederlandse eetcultuur en bracht regionale verschillen in kaart: beneden de 
grote rivieren werd bijvoorbeeld meer koffie gedronken en in Friesland 
meer thee.21 Ook tussen landen verdwenen verschillen geleidelijk. De term 
McDonaldization wordt gebruikt om de globalisering van eetcultuur te 
beschrijven, ofschoon dat niet betekent dat het aanbod in elke McDonald’s 
wereldwijd gelijk is. 

De tijd waarop warm werd gegeten, verschilde in de negentiende 
eeuw per klasse. De lagere sociale klasse at warm om twaalf uur en de 
hogere sociale klasse om drie uur. Opkomst van de fabrieksarbeid, 
gekoppeld aan pendel en verkorting van de middagpauze, leidde ertoe dat 
arbeiders niet meer tussen de middag thuis warm aten. Bij de burgerklasse 
verschoof de warme maaltijd van drie naar zes uur zodat burgervrouwen 
                                                      
19 A.H. van Otterloo, Eten en eetlust in Nederland 1840-1990. Een historisch-sociologische 
studie (Amsterdam 1990); J. Jobse-van Putten, Eenvoudig maar voedzaam. 
Cultuurgeschiedenis van de dagelijkse maaltijd in Nederland (Amsterdam 1995). Zie ook L. 
Burema, De Voeding in Nederland van de Middeleeuwen tot de Twintigste Eeuw (Assen 
1953). 
20 N. Elias, Über den Prozess der Zivilisation: soziogenetische und psychogenetische 
Untersuchungen (Frankfurt am Main 1976).
21 J. Kruijsen en N. van der Sijs, ‘Meertens Kaartenbank’ (2016). 
www.meertens.knaw.nl/kaartenbank, geraadpleegd 12-05-2019. 
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www.meertens.knaw.nl/kaartenbank, geraadpleegd 12-05-2019. 

   Inleiding 
 

 
13 

drie uur langer konden profiteren van de nieuwe mogelijkheden van de 
stedelijke winkelcultuur.22 In winkelgebieden kwamen melksalons waar ze 
zich konden verfrissen. Vanaf de jaren 1960 werd in vrijwel alle gezinnen ’s 
avonds warm gegeten en was de gangbaar verdeling drie maaltijden 
afgewisseld met drie tussendoortjes. Dat patroon is inmiddels weer 
vervangen door het zogenaamde grazen (eten van kleine hoeveelheden 
verspreid over de dag). In de jaren 1980 werd tien procent van de calorieën 
buiten de maaltijden geconsumeerd. In 1994 was dat dertig procent en in 
2000 veertig procent.23  

Verandering in handel en transport leidden tot veranderingen in 
eetcultuur. Introductie van een nieuw product zoals koffie in het 
zeventiende-eeuwse Europa leidde tot de opkomst van het koffiehuis en de 
salon, die geassocieerd worden met discussiecultuur en democratisering. Er 
was sprake van consumptie-clusters: koffieconsumptie verhoogde de vraag 
naar suiker, porselein en ‘oriëntalistische’ accessoires zoals tafelkleden, 
kamerjassen en kussens.24 Via de Columbian Exchange (de trans-Atlantische 
handel) kwamen vanaf de vijftiende eeuw aardappelen, tomaten, mais en 
cacao naar Europa.  

Stijgende inkomens, technologische veranderingen en uitvindingen 
aan het einde van de negentiende eeuw leidden tot consumptie van meer, 
andere en betere voeding. Oorlogvoering of productie voor het leger 
brachten ook innovaties. Maggi bouillonblokjes werden door de Zwitserse 
ondernemer Julius Maggi geïntroduceerd in 1884 als handige, snelle en 
goedkope manier om bouillon te maken. Het werd populair bij soldaten in 
het veld. De eerste chocoladereep – van Kwatta – werd in 1907 
aangeprezen als geschikt voor soldaten op mars.25 Ingeblikt eten werd 
uitgevonden na een prijsvraag voor het napoleontische leger en 
overgenomen door het Britse leger. In de Eerst Wereldoorlog nam de vraag 
naar ingeblikt eten snel toe, vooral vanuit legers. In Nederland werd 
blikvoeding pas populair na de Tweede Wereldoorlog: kookboeken raadden 
huisvrouwen aan een voorraadje in huis te halen voor onverwacht bezoek 
                                                      
22 P. Stokvis, ‘Haagse melksalons en conditoreien rond 1900’, Voeden en Opvoeden, 
Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 19 (1999) 98-114. 
23 Jobse-Van Putten, Eenvoudig maar voedzaam, 495.
24 T. Wijsenbeek en P. Reinders, Koffie in Nederland: vier eeuwen cultuurgeschiedenis 
(Zutphen 1994). 
25 M. Schrover, Het vette, het zoete en het wederzijdse profijt, arbeidsverhoudingen in de 
margarine-industrie en in de cacao- en chocolade-industrie in Nederland 1870–1960 
(Hilversum 1991).
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of een derde wereldoorlog. Er kwamen in de loop der tijd steeds meer 
gerede en half-gerede producten op de markt – zoals puddingpoeder – die 
koken makkelijker, sneller en goedkoper maakten. De hooikist (voor het 
garen van rijst) verdween toen het merendeel van de rijst in voorgegaarde 
vorm werd verkocht. Huishoud-technologische veranderingen, zoals de 
popularisering van het vierpits gasfornuis in de jaren 1950, maakten het 
mogelijk om gerechten gescheiden te bereiden en te serveren.26 De 
introductie van de ‘gezelligheidstechnologie’ (fonduen, gourmetten, 
racletten en steengrillen) vanaf de jaren 1970 werd gepresenteerd als een 
manier om de gastvrouw te ontlasten, maar was vooral bedoeld om de 
keuzevrijheid van de gasten te vergroten en de duur van de maaltijd te 
verlengen.27  

Tot de negentiende eeuw aten mensen die in de stad woonden zelden 
buitenshuis. Reizigers aten in logementen, pensions of hotels. Alleenstaande 
mannen, zoals studenten, aten bij zogenaamde tafelhoudsters, die dagelijks 
een kleine groep mannen te eten gaven. Het buitenshuis eten veranderde in 
de negentiende eeuw door de transportrevolutie. Bij de stations kwamen 
eetgelegenheden, die ook gefrequenteerd werden door mensen die niet op 
reis waren. Er was ook een toename van het aantal uitspanningen in het bos 
voor wandelaars en fietsers (die in aantal snel toenamen). Tevens kwamen 
eetgelegenheden bij negentiende-eeuwse innovaties als muziektenten en 
speelplaatsen.  

Door verstedelijking namen de mogelijkheden voor het opslaan van 
ingemaakte en gedroogde producten af, en de mogelijkheden om dagelijks 
boodschappen te doen, toe.28 Eten werd tot de negentiende eeuw bewaard 
in kelders of ingemaakt in azijn of pekel. De kwaliteit ging snel achteruit. 
Gepekelde bonen moesten eindeloos worden gespoeld, en smaakten daarna 
nog steeds naar zout. Nootmuskaat, kruidnagel en foelie werden sinds de 
middeleeuwen gebruikt om de smaak te verbeteren. De kruiden waren duur 
                                                      
26 H.W. Lintsen ed., Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne 
samenleving 1800–1890. Deel 1. Techniek en modernisering. Landbouw en Voeding (Zutphen 
1992); J. Verriet, ‘Convenience and the Hierarchy of Meal Preparation. Cooking 
and Domestic Education in the Netherlands, 1910-1930’, Appetite 94 (2015) 7-12. 
27 M. Daru, ‘Technologie aan tafel. De opkomst van de gezlligheidstechnologie’ in: 
R. Oldenziel en C. Bouw ed., Schoon genoeg. Huisvrouwen en huishoudtechnologie in 
Nederland 1898-1998 (Nijmegen 1998) 175-196.
28 M. Schrover, ‘“De affaire wordt gecontinueerd door de weduwe”. Handelende 
vrouwen in de negentiende eeuw’, Geld & Goed. Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 17 
(1997) 55-74. 
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en lang niet voor iedereen beschikbaar.29 Mensen kochten kruiden ook 
omdat de consumptie ervan aanzien gaf.30  

In de jaren 1950 verminderde door het gangbaar worden van de 
koelkast de noodzaak voor het dagelijkse winkelen. De komst van 
supermarkten maakte het overbodig om een rondje te maken langs 
groenteboer, slager, bakker en melkboer. Leveranciers kwamen steeds 
minder aan huis, onder meer omdat er door de toegenomen 
arbeidsparticipatie minder vrouwen overdag thuis waren. Opvallend is dat 
die verandering niet werd voorzien. De Bijlmerflats in Amsterdam werden 
in de jaren 1960 gebouwd met brede galerijen en binnenstraten waar bakker, 
melkboer en groenteboer met hun karren doorheen zouden kunnen rijden.  

Aan immigranten wordt gewoonlijk een rol toegeschreven wanneer 
het gaat om veranderingen in eetcultuur.31 Migranten probeerden hun 
eetgewoonten vast te houden. Dat gold ook voor Nederlanders die naar de 
koloniën gingen of naar Canada en Australië.32 Eten en identiteit worden 
sterk met elkaar verbonden sinds Ludwig Feuerbachs uitspraak uit 1850: 
‘Der Mensch ist was er isst’.33 Eten wordt gebruikt om onderscheid te maken 
tussen ‘wij’ en ‘zij’.34 Bepaalde producten of eetgewoonten worden ook 
door landen geclaimd als typisch voor hun nationale cultuur. De ‘foie gras-
                                                      
29 P. Freedman, Out of The East: Spices and the Medieval Imagination (New Haven 2008) 
17.
30 J. Turner, Spices: The History of Temptation (Londen 2005) 49, 348.
31 S. Mennell, A. Murcott en A.H. van Otterloo, The sociology of food: eating, diet and 
culture (Londen 1992); A. Woollett et al, ‘Asian women’s Ethnic Identity: The 
Impact of Gender and Context in the Accounts of Women Bringing up Children in 
East London’, in: K-K. Bhavnani en A. Phoenix ed., Shifting Identities Shifting Racisms. 
A Feminism & Psychology Reader (Londen 1994) 119-132, D.R. Gabaccia, We are What 
we Eat. Ethnic Food and the Making of Americans (Cambridge MA 1998). 
32 E. Locher Scholten, Woman in the late Colonial state. Essays on gender and modernity in 
the Netherlands-Indies 1900-1942 (Amsterdam 2000).
33 M. Cherno, ‘Feuerbach’s “Man is what He Eats”: A Rectification’, Journal of the 
History of Ideas 24.3 (1963) 397-406. 
34 M. Schrover, ‘Wie zijn wij? Vrouwen, eten en etniciteit’, Voeden en Opvoeden, 
Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 19 (1999) 115-144; W. Wright en A. Annes, ‘Halal 
on the Menu?: Contested food politics and French identity in Fast Food’ Journal of 
Rural Studies 32 (2013) 388-399; S. Protschky, ‘The Colonial Table: Food, Culture 
and Dutch Identity in Colonial Indonesia’, Australian Journal of Politics and History 54. 
3 (2008) 346-357; E. Buettner, ‘“Going for an Indian”: South Asian Restaurants 
and the Limits of Multiculturalism in Britain’, The Journal of Modern History 80 
(December 2008) 865–901. 
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oorlog’ in Frankrijk is een protest tegen EU-maatregelen die de productie 
van ganzenlevers probeert te reguleren en de ‘humusoorlog’ in Israël gaat 
over de vraag of humus een Israëlisch of Libanees recept is. ‘Gastro-
diplomatie’ is de term die gebruikt voor het uitdragen van een nationale 
identiteit via eetcultuur.35 Dat kan leiden tot het actief weren van bepaalde 
producten of eetgewoontes die worden gezien als niet passend daarin. In 
Frankrijk ontstond een grote rel nadat een fastfoodketen Halal producten 
aanbood.36 Het idee dat nationale identiteit door voeding kon worden 
vormgegeven ontstond in Italië waar Tommaso Marinetti in 1932 Het 
Futuristische Kookboek publiceerde.37 De Italianen moesten zich beter voeden 
en dan zou Italië een sterk land worden. Benito Mussolini omarmde die 
gedachte.38 Een nieuwe eetcultuur zou het nieuwe Italië vormgeven. Deze 
ideeën worden aangeduid als ‘gastronationalisme’.39 

Mogelijk wordt de invloed van migranten op veranderingen in 
eetcultuur overschat en die van buitenlandse vakanties onderschat. Na de 
jaren 1960 werden door de gestegen welvaart de buitenlandse vakanties 
populair. Wat Nederlanders op vakantie in het buitenland hadden gegeten 
wilden ze thuis ook uitproberen. Damesbladen speelden hierop in en 
presenteerden na de zomermaanden Franse, Italiaanse, Spaanse en Griekse 
recepten, die ook werden bereid door mensen die niet in het buitenland op 
vakantie waren geweest, maar het ‘zomergevoel’ toch wilden vasthouden.  

 
 
 
 
 

                                                      
35 F. Buscemi, ‘Jamie Oliver and the Gastrodiplomacy of Simulacra’, Public Diplomacy 
Magazine, special issue Gastrodiplomacy (2014) 46-50; W. Suntikul, 
‘Gastrodiplomacy in Tourism’, Current Issues in Tourism (2017) 1-19; B. Ruddy, 
‘Hearts, Minds and Stomachs: Gastrodiplomacy and the Potential of National 
Cuisine in Changing Public Perceptions of National Image’, Public Diplomacy 
Magazine 11 (2014) 29-34.
36 A. Appadurai, ‘Gastro-Politics in Hindu South Asia’, American Ethnologist 8.3 
(1981) 494-511.
37 T. Marinetti, The Futurist cookbook (Londen 2014).
38 A. Bowler, ‘Politics as art: Italian Futurism and fascism’, Theory and Society 24.6 
(1991) 763-794.
39 M. DeSoucey, ‘Gastronationalism: Food Traditions and Authenticity Politics in 
the European Union’, American Sociological Review 75.3 (2010) 432-455. 
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gedachte.38 Een nieuwe eetcultuur zou het nieuwe Italië vormgeven. Deze 
ideeën worden aangeduid als ‘gastronationalisme’.39 

Mogelijk wordt de invloed van migranten op veranderingen in 
eetcultuur overschat en die van buitenlandse vakanties onderschat. Na de 
jaren 1960 werden door de gestegen welvaart de buitenlandse vakanties 
populair. Wat Nederlanders op vakantie in het buitenland hadden gegeten 
wilden ze thuis ook uitproberen. Damesbladen speelden hierop in en 
presenteerden na de zomermaanden Franse, Italiaanse, Spaanse en Griekse 
recepten, die ook werden bereid door mensen die niet in het buitenland op 
vakantie waren geweest, maar het ‘zomergevoel’ toch wilden vasthouden.  

 
 
 
 
 

                                                      
35 F. Buscemi, ‘Jamie Oliver and the Gastrodiplomacy of Simulacra’, Public Diplomacy 
Magazine, special issue Gastrodiplomacy (2014) 46-50; W. Suntikul, 
‘Gastrodiplomacy in Tourism’, Current Issues in Tourism (2017) 1-19; B. Ruddy, 
‘Hearts, Minds and Stomachs: Gastrodiplomacy and the Potential of National 
Cuisine in Changing Public Perceptions of National Image’, Public Diplomacy 
Magazine 11 (2014) 29-34.
36 A. Appadurai, ‘Gastro-Politics in Hindu South Asia’, American Ethnologist 8.3 
(1981) 494-511.
37 T. Marinetti, The Futurist cookbook (Londen 2014).
38 A. Bowler, ‘Politics as art: Italian Futurism and fascism’, Theory and Society 24.6 
(1991) 763-794.
39 M. DeSoucey, ‘Gastronationalism: Food Traditions and Authenticity Politics in 
the European Union’, American Sociological Review 75.3 (2010) 432-455. 
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Wie beïnvloedt eetcultuur? 
 
Beïnvloeders (of influencers) kunnen worden onderverdeeld in drie groepen. 
Ten eerste zijn er de (chef)koks, de kookboekenschrijvers, de culinaire 
recensenten, damesbladen zoals de Libelle, Margriet en Beatrijs en het Albert 
Heijn-blad AllerHande, en de tv- en radiokoks (het in de jaren 1970 fameuze 
radiopraatje over eten, De Groenteman, begon met het deuntje ‘tja..tja..tja… 
wat zullen we eten?’.40 

Overheden probeerden consumptiegedrag te beïnvloeden, inclusief 
internationale organisaties zoals de Volkenbond die in 1937 een comité 
vormde dat zich richtte op goede voeding. Aan het begin van de twintigste 
eeuw maakten maatschappelijk werkers zich zorgen over het 
consumptiegedrag van de lagere sociale klasse. Die snoepte en dronk te 
veel. Voor de zogenaamde ‘onmaatschappelijken’ kwamen er woonscholen 
waar hen beschaafd woongedrag aangeleerd werd: krentenbrood was 
verspilling en suiker hoorde in een suikerpot. Regulering van consumptie 
hing sterk samen met de regulering van productie, zoals blijkt uit het 
interview in dit themanummer van Abel Bormans en Ward de Kock met 
Cees Veerman, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de 
periode 2002-2007. De Nederlandse overheid kon weinig doen zonder 
rekening te houden met andere landen.  

Regulering en controle waren niet nieuw, zoals het artikel van Janna 
Coomans in dit themanummer laat zien. De middeleeuwse vleeshal ‘was de 
plaats waar werd toegezien op de naleving van de uitgebreide stedelijke 
regelgeving over de verkoop en inspectie van vlees’. Overheden waren zich 
er zeer wel van bewust dat een ondervoed volk mort. Broodzetting – het 
kunstmatig laag houden van de broodprijs – was gangbaar en subsidies op 
brood en graanuitdelingen kwamen al in de Romeinse oudheid voor. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Nederland, dat neutraal was en buiten 
de oorlog bleef, getroffen door voedselschaarste. Er kwam regeringsbrood 
en eenheidsworst, een worst met een door de regering vastgestelde 
samenstelling die verkocht werd voor een vaste lage prijs. Bonboekjes 
stonden op naam en adres en de winkelier moest de bon in de winkel uit het 

                                                      
40 L. Kruyff, Cha, cha, cha, wat zullen we eten? Vergeten eten (Schiedam 2007); zie ook: P. 
Scholliers ed., Food, Drink and Identity. Cooking, Eating and Drinking in Europe since the 
Middle Ages (Londen 2001); P. Scholliers, ‘Food Recommendations in Domestic 
education, Belgium 1890-1940’, Paedagogica Historica. International Journal of the History 
of Education 49 (2013) 645-663. 
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boekje scheuren. Losse bonnen mochten niet worden geaccepteerd. Doel 
was prijsopdrijving en honger te voorkomen, en een eerlijke verdeling van 
voeding te bewerkstelligen. De Nederlandse overheid probeerde 
overproductie en daarmee prijsdaling te voorkomen tijdens de crisis van de 
jaren 1930 en richtte een crisisvarkenscentrale en een crisiszuivelcentrale op. 
Consumptie van melk werd bevorderd door een getekende Joris Driepinter 
en subsidies op schoolmelk. Artsen en consultatiebureaus vertelden 
moeders wat de beste voeding was voor hun kinderen.41 

Ervaringen opgedaan tijdens de Eerste Wereldoorlog en de crisis 
leidden ertoe dat Nederland een redelijk goede distributie had tijdens de 
Tweede Wereldoorlog tot aan de Hongerwinter.42 Overheden organiseerden 
kookscholen en kooklessen, en er verschenen kookboekjes met suggesties 
voor gezonde maaltijden met schaarse middelen. Na de oorlog verdween 
deze bemoeizucht van de overheid niet. Kookscholen bleven bestaan, en 
werden nu ingezet om de repatrianten uit Nederlands-Indië te leren hoe ze 
aardappels moesten koken in plaats van rijst. Bij de komst van de eerste 
gastarbeiders publiceerde het Voorlichtingsbureau voor de Voeding speciale 
kookboekjes uit voor pensionhoudsters die voor Spaanse of Italiaanse 
gastarbeiders moesten koken. Hierin stond dat Italianen geen gekookte 
bietjes en andere rode groentes lusten. De boekjes bevatten recepten voor 
tien personen waarbij moeilijk verkrijgbare Italiaanse en Spaanse 
ingrediënten waren vervangen door wat in Nederland verkrijgbaar was. 

Overheden waren minder succesvol in het beïnvloeden van 
consumptiegedrag dan bedrijven.43 Aan het einde van de negentiende eeuw 
werd reclame belangrijker. Gedeeltelijk had dat te maken met het verlengen 
van de productieketen. Mensen kochten niet meer rechtstreeks van een 
producent die ze kenden. Er kwamen veel meer tussenhandelaren. De 
introductie van het merkproduct – Blue Band in plaats van margarine – was 
bedoeld om een kwaliteitsgarantie af te geven en prijzen vast te zetten.44 
                                                      
41 A. de Knecht-van Eekelen, ‘Zuigelingenvoeding in Nederland. Over de 
modernisering van een traditie (1870-1920)’, Voeden en Opvoeden, Jaarboek voor 
Vrouwengeschiedenis 19 (1999) 24-51.
42 G.M.T. Trienekens, Tussen ons volk en de honger: De voedselvoorziening, 1940-1945 
(Wageningen 1985).
43 J. Aschemann-Witzel et al., ‘Lessons for Public Health Campaigns from 
Analysing Commercial Food Marketing Success Factors: A Case Study’, BMC Public 
Health 12.139 (2012) 1-11.
44 M. Schrover, ‘De Fiva als een bijzondere variant van collectieve verticale 
prijsbinding, 1928-1975’, NEHA-jaarboek (1996) 288-325.
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Grootschalige voedselvervalsingen aan het einde van de negentiende eeuw 
schaadden het consumentenvertrouwen. Cacao, thee en koffie werden 
vermengd met eikenblad, meel met zand, boter met allerlei vet, en wijn en 
melk met water. Reclame voor merkproducten was ook bedoeld om de 
slechte naam van sommige producten te verbeteren. Fabrikanten kwamen 
bovendien met allerlei lokproducten: mooie blikken (Droste), albums waarin 
plaatjes konden worden verzameld (Verkade) en wikkels waarmee een prijs 
kon worden gewonnen (Kwatta).  

In de jaren 1920 kwam er veel meer kennis omtrent vitamines en 
calorieën. Al voor dit tijd hadden artsen een rol gespeeld in het aanprijzen 
van producten. Koffieconsumptie nam bijvoorbeeld toe nadat artsen 
hadden verklaard dat het niet ongezond was, ofschoon minder geschikt 
voor nerveuze vrouwen.45 Yoghurt werd populair nadat de Russische 
immunoloog en Nobelprijswinnaar Elie Metchnikoff er in 1900 op wees dat 
consumptie ervan de lange levensduur van Bulgaren verklaarde.46 In de 
negentiende eeuw bogen artsen zich over aardappelconsumptie, zoals 
beschreven door Richard van Tilburg in dit themanummer. Belangrijke 
onderzoekers spraken zich uit over de voor- en nadelen van het aardappel 
eten. Na 1920 volgde in de lijn van deze aanbevelingen een medicalisering 
van de voedselreclame waarin een man in een witte doktersjas die een 
product aanprees.47  

 
 

Conclusie 
 
De artikelen in dit themanummer, in combinatie met de hier beschreven 
zeer uitgebreide literatuur over eten en eetcultuur laten zien hoe omvangrijk 
en divers het vakgebied is. Over elk onderwerp dat is aangestipt zijn er 
tientallen tot honderden publicaties. De geschiedenis van eten en eetcultuur 
biedt een geweldige mogelijkheid voor het bestuderen van 

                                                      
45 J. Landweber, ‘“This Marvelous Bean”. Adopting Coffee into Old Regime 
France’, French Historical Studies (2015) 193-223, 202-203; R. Jamieson, ‘The Essence 
of Commodification: Caffeine Dependencies in the early Modern World’, Journal of 
Social History 35.2 (2001) 269-294.
46 E. Stoilova, ‘The Bulgarianization of Yoghurt: Connecting Home, Taste and 
Authenticity’, Food and Foodways 23.1-2 (2015) 14-35. 
47 S. Zwier ‘Medicalisation of Food Advertising. Nutrition and Health Claims in 
Magazine Food Advertisements 1990-2008’ Appetite 53 (2009) 109-113.
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Introductie 
 
Van hond tot kameel, van top tot teen, van kop tot pens: het wordt wel 
gezegd dat Grieken en Romeinen qua vlees ‘alles’ aten. Peter Garnsey stelt: 
‘Greeks and Romans were prepared to eat just about anything.’1 Of Andrew Dalby: 
‘Not only the muscle but almost every other part of the major domestic animals was tried 
as food in classical Greece.’2 En John Donahue: ‘The ancients made sure to utilize the 
entire animal for culinary purposes.’3 Daarbij is het ook nog eens zo dat men van 
smaken hield die de tand des tijds – vanuit Nederlands perspectief – maar 
matig doorstaan hebben: de antieke populariteit van garum, gefermenteerde 
vissaus, is daarvan het beste voorbeeld. Hoewel de enigszins gelijkende 
Thaise vissaus in het 21ste-eeuwse Nederland toch liefhebbers heeft, valt een 
en ander in het niet bij de Romeinse consumptie van garum. De literatuur 
waar het Grieks-Romeinse gewoontes over vleesconsumptie betreft kan 
worden samengevat als: dieren werden volledige geconsumeerd en men had 
een voorliefde voor bijzondere smaken. 

Dit artikel bespreekt het eten van orgaanvlees in de Grieks-
Romeinse wereld (800 v. Chr – 400 n. Chr.). De bronnen zijn dermate 
schaars dat deze periode als één geheel behandeld wordt. Ik wil het hier 
specifiek hebben over het eten van een aantal van de grote organen: 
hersenen, lever, baarmoeder, uier, tong, longen, maag en darmen. Andere 
organen, zoals nieren, werden ook gegeten maar zullen hier alleen zijdelings 
aan bod komen. Bij de consumptie van orgaanvlees gaat het vaak om de 
organen van varkens, maar zeker ook die van andere dieren – dit wordt niet 
altijd even expliciet gemaakt in de antieke bronnen. Daarnaast is het zo dat 
voedsel, en alles wat daarmee te maken heeft, zeer normatief is. De bronnen 
moeten daarom altijd kritisch bekeken worden. In aansluiting op 
bovenstaande bevindingen uit de literatuur komen de volgende vragen aan 

                                                      
1 P. Garnsey, Food and Society in Classical Antiquity (Cambridge 1999) 84. Zie ook R. 
Parker, Miasma. Pollution and Purification in Early Greek Religion (Oxford 1983) 357. 
2 A. Dalby, Siren Feasts. A History of Food and Gastronomy in Greece (Londen 1996) 61. 
3 J. Donahue, Food and Drink in Antiquity. A Sourcebook. Readings from the Graeco-
Roman World (Londen 2015) 91. 
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de orde: at men inderdaad in principe ‘alle’ organen? Gold dit dan voor alle 
sociaal-economische lagen van de bevolking? Welke motivaties waren er 
voor het eten van orgaanvlees? Was het een speciale delicatesse, achtte men 
het heten van organen gezond, of was het simpelweg economisch 
verantwoord om alle delen van het dier te consumeren? 
 
 
Wat at men in de oudheid? 
 
Voordat we de bronnen over orgaanvlees bespreken is het inzichtelijk de 
context en componenten van het meer algemene dieet te schetsen. Wat 
betreft context: veel was afhankelijk van de omgeving van een stad: wat kan 
er groeien? Was er een zee of een groot meer in de buurt? Was er een vlakte 
waarop dieren kunnen grazen? Dieren werden niet over grote afstanden 
vervoerd en vlees moest binnen een redelijke termijn worden opgegeten. 
Griekenland en Italië waren relatief droog en dit leidde regelmatig tot 
misoogsten. De meerderheid van de bevolking had regelmatig honger, al 
waren echte grote hongersnoden incidenteel.4 

Dan de componenten van de maaltijd: wat de gemiddelde persoon 
in de Grieks-Romeinse wereld ongeveer at is helder. De graancomponent 
van het maal was zeer belangrijk en de dierlijke en plantaardige component 
was veel kleiner. Wat betreft granen lijkt het erop dat men in Griekenland in 
de eerste plaats gerst en in de tweede plaats tarwe at; in Rome was dit 
andersom. Romeinen hielden juist van tarwe en vonden gerst geschikt 
voedsel voor dieren en barbaren. Dit is al een mooi voorbeeld van hoe 
voedsel en identiteit met elkaar verbonden zijn. Hoe het ook precies zat, 
van deze granen werden veel cakejes, pap en brood gemaakt. 

Nu komen we bij de kleinere componenten van de maaltijd: men at 
graag peulvruchten zoals bonen, kikkererwten, linzen en kidneybonen – 
peulvruchten werden ook gezien als een soort kleine ‘snacks’ of ‘hapjes’. 
Verder waren fruit en groente populair waarbij de olijf en druif bijzonder 
belangrijk waren. Olijven werden ingemaakt en bij brood gegeten, soms als 
een soort tapenade. De olie werd zowel gebruikt om mee te koken als om 
het lichaam schoon te maken. De druif werd gebruikt om wijn mee te 

                                                      
4 P. Garnsey, Famine and Food Supply in the Graeco-Roman World. Responses to Risk and 
Crisis (Cambridge 1988) passim. 
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4 P. Garnsey, Famine and Food Supply in the Graeco-Roman World. Responses to Risk and 
Crisis (Cambridge 1988) passim. 
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maken, maar werd ook gedroogd en voor later bewaard.5 Gedroogde 
vruchten, waaronder ook vijgen, waren goed houdbaar en bijzonder 
voedzaam. Dit kon in tijden van voedselschaarste goed van pas komen – en 
ook voor onderweg: reizigers en soldaten konden gedroogde vruchten 
gemakkelijk meenemen.  

De laatste component van het maal bestond uit vlees en vis. In de 
Griekse wereld werd vlees vooral gegeten in de context van het offer: na het 
offer was er een feestmaal waarbij iedereen een deel van het vlees kreeg uit 
de gemeenschappelijke kookpot. Dit wordt gezien als een essentieel 
onderdeel van het gemeenschapsleven in de Griekse polis.6 Tegenwoordig 
denkt men overigens dat vlees ook buiten religieuze context gegeten werd, 
dit is alleen een stuk minder goed gedocumenteerd. Het varken was zeer 
populair, geiten en schapen ook, maar het rund minder omdat dat 
waardevoller was als werkdier. We gaan ervan uit dat alleen oude runderen 
opgegeten werden.7 Ook vis werd gegeten. Veel kustbewoners aten vis als 
alledaags maaltje, maar in de binnenlanden was dit minder het geval. Verder 
zijn er grote discussies over de symboliek van het eten van vis en wat dit 
voor effect gehad zou kunnen hebben op het leven van alledag.  

Ook voor de relatief kleine groep rijkeren in de samenleving was dit 
het basisrepertoire. Toch hadden zij het voordeel dat ze hun maaltijden 
konden verrijken: als het even kon gebruikten Grieken en Romeinen 
bijvoorbeeld een product als garum (de gefermenteerde vissaus die 
eerdergenoemd werd) als smaakmaker.8 Verder konden mensen met iets 
meer geld een betere kwaliteit meel gebruiken voor hun brood (fijngemalen 
meel is niet alleen lekkerder, maar ook gezonder). Het onderscheid tussen 
rijk en arm is dus niet alleen te zien in wat men at, maar ook de kwaliteit van 
het voedsel. Dit geldt ook voor de vleesconsumptie. Rijkeren konden niet 
alleen meer vlees betalen, maar ook mooiere stukken. 

                                                      
5 P. Garnsey, ‘Mass Diet and Nutrition in the City of Rome’ in: A. Giovannini ed., 
Nourrir la plebe. Actes du Colloque tenu a Geneve les 28 et 29 IX. 1989 en hommage a Denis 
van Berchem (Basel/Kassel 1991) 67-101: 68-70. 
6 G. Ekroth, ‘Meat in Ancient Greece. Sacrificial, Sacred or Secular?’, Food & History 
5 (2007) 249-272: 269. 
7 F. Frost, ‘Sausage and Meat Preservation in Antiquity’, Greek, Roman and Byzantine 
Studies 40 (1999) 241-252: 242-244. 
8 De umami-kwaliteiten van garum zijn onderzocht: P. Baker, ‘Tastes and 
Digestion. Archaeology and Medicine in Roman Italy’ in: K.C. Rudolph ed., Taste 
and the Ancient Senses (Abingdon 2018) 138-160: 142-143. 
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De echte toplaag van de samenleving was vanaf de Hellenistische 
periode nog meer in het voordeel. Zij konden importproducten betalen die 
uit alle hoeken van het rijk werden ingevoerd. Denk hierbij aan speciale 
dieren die geslacht werden en ook aan specerijen. Misschien nog wel 
belangrijker is dat de rijken hiermee minder afhankelijk werden van wat er 
in de omgeving van de stad groeide. Wanneer er weer een misoogst was, 
kon men gemakkelijker voedsel van elders laten komen. Sommige poleis, en 
later de stad Rome, bemoeiden zich dan ook expliciet met de graanimport 
zodat minder bedeelden ook tegen een schappelijke prijs graan konden 
kopen. Men zag in dat dit de stad geld kostte maar uiteindelijk voor sociale 
en politieke stabiliteit zou zorgen.  
 
 
Organen9 
 
Hersenen 
Hoewel de bronnen huiveren om menselijke hersenen zelfs maar te noemen 
of te verbeelden,10 werden hersenen van dieren op grote schaal gegeten: ‘Hij 
kon geen genoeg van hersens krijgen.’11 Wellicht is het zelfs zo dat hersenen 
ook in ‘snackvorm’ geconsumeerd konden worden, waarbij de hersenen 
samen met andere ingrediënten in vijgenbladeren gerold werden en zo een 
soort ‘hersen-dolma’ vormden. In de komedie Kikkers van Aristophanes 
komen twee ‘hersenkroketjes’ voor.12 Over de passage bestaat overigens wel 
enige discussie, ook al in de antieke bronnen.13 

Grieken stonden ook in andere contreien bekend om het eten van 
hoofden van dieren (inclusief de hersenen). Herodotus vertelt dat men in 
Egypte het hoofd van het lichaam van het offerdier hakte en aan de Grieken 
verkocht, indien zij in de stad aanwezig waren. Als er geen Grieken waren, 
werd het hoofd in de rivier gegooid. Herodotus heeft in zijn werk zeker wel 
een agenda, hier voornamelijk om het contrast tussen Grieken en 

                                                      
9 Ik leun hierbij onder andere op de referenties uit A. Dalby, Food in the Ancient 
World from A to Z (Londen 2003), zie de verschillende lemma’s over de organen. 
10 Athenaeus 65f-66c. 
11 Philocles (TrGF 24 F 5), Athenaeus 66b, cf. 65f-66c. 
12 Aristophanes, Kikkers 134, twee ‘hersenkroketjes’ (ἐγκεφάλου θρίω δύο); cf. 
Athenaeus 66b. 
13 Dalby, Food in the Ancient World, zie onder trefwoord ‘brain’. 
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Egyptenaren te schetsen, maar toch vertelt deze bron ons iets over een 
Griekse gewoonte.14 

Daar is nog meer bewijs voor, al is dat later in de tijd. Athenaeus 
noemt een (waarschijnlijk fictionele) kok die een spannend gerecht opdient 
voor de gasten: rozenblaadjes, kippenhoofden en varkenshoofden worden 
met eigeel, olijfolie, vissaus, peper en wijn bereid en gestoofd op een zacht 
vuurtje. Een van zijn gasten roemde de geur van het gerecht door verzen uit 
de Ilias van Homerus te declameren, zo onder de indruk was hij.15 

Hersenen stonden ook op het menu bij de Romeinse keizer Vitellius, 
vele eeuwen later. Hij liet een extravagant gerecht opdienen, als we de 
aartsroddelaar Suetonius mogen geloven (die bekend staat om zijn 
overdrijving en retoriek): 
  

Zelf maakte hij het nog bonter bij de inwijding van een schaal die hij 
wegens zijn enorme afmetingen het ‘Schild van Schutsvrouwe 
Minerva’ noemde. Daarop combineerde hij met elkaar levers van 
papegaaivissen, hersenen van fazanten en pauwen, tongetjes van 
flamingo’s en hom van murenen, die hij door kapiteins van de vloot 
op drieriemers uit het hele rijk van Parthië tot de straat van Gibraltar 
had laten aanvoeren.16 

 
Extravagantie die gerelateerd wordt aan het eten van hersenen zien we ook 
in andere Romeinse bronnen terug: Macrobius voert varkenshoofd op als 
deel van een veel te luxe maal voor veelvraten.17 

Het ‘kookboek’ van Apicius uit de late oudheid noemt hersenen 
meerdere malen.18 Apicius vertelt over gladgekookte hersenen die gemengd 

                                                      
14 Herodotus 2.39.2. 
15 Athenaeus 406a-b. 
16 Suetonius, Vitellius 13. Vertaling D. den Hengst, Suetonius, Keizers van Rome 
(Amsterdam 1996). Volgens Historia Augusta, Heliogabalus 2 zou Heliogabalus zijn 
staf flamingohersentjes en lijsterhersentjes geserveerd hebben. De bron wordt over 
het algemeen kritisch geëvalueerd. 
17 Macrobius 3.13.12. Zie ook Persius 6.70: hier lijkt het eten van varkenshoofd 
negatief geëvalueerd te worden.  
18 Het woord kookboek staat tussen aanhalingstekens omdat onduidelijk is of het 
hier om recepten gaat die gevolgd moeten worden, om een ‘inspiratieboek’ voor 
koks of leken, of meer een prestigeobject voor de allerrijksten waar meer 
wensdromen over eten dan realiteit bij kwam kijken. Voor onderstaande referenties 
is de volgende editie gebruikt: B. Flower en E. Rosenbaum, The Roman Cookery Book. 
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werden met, onder andere, peper, eieren en bouillon. Na het koken vormde 
dit een mengsel dat in stukken gesneden kan worden.19 Verder kunnen 
hersenen met peper, komijn, laser, bouillon, wijn, melk en eieren gemengd 
worden en dan zachtjes over een hoog vuur of au bain-marie bereid 
worden.20 Spek (of vis) en hersenen met ei en kip was ook een heerlijke 
variatie.21 

Het lijkt er dus op (ook als we de bronnen met een korreltje zout 
nemen) dat hersenen op redelijk grote schaal geconsumeerd werden, zowel 
door rijken als speciale delicatesse, maar ook door het grootste deel van de 
bevolking dat niet bij de elite hoorde. Overigens is het belangrijk op te 
merken dat de meeste bronnen die over de grootschalige consumptie van 
hersenen uit de Griekse wereld komen, en de bronnen over de elite uit de 
Romeinse wereld. We kunnen dit observeren maar er hier, door de 
schaarste van de bronnen, geen eenduidige conclusies aan verbinden. Wat 
we wel zeker weten is dat er een zeer kleine groep was die hersens uit 
principe niet at: Orfici en de volgers van Pythagoras.22 Dit paste binnen een 
speciaal dieet uit religieuze overwegingen waarbij abstinentie van bepaalde 
voedingsmiddelen hoorde. Ook was er enige twijfel over hoe gezond 
hersenen eigenlijk waren. Aristoteles bespreekt de hersenen (van mensen en 
van dieren) in de vierde eeuw voor Christus en noemt dan hoe hersenen van 
dieren hard worden wanneer je ze kookt.23 Galenus, de geneesheer uit de 
tweede eeuw na Christus, stelde expliciet dat hersenen ongezond waren. De 
reden? Ze waren moeilijk te verteren en daarom slecht voor de maag. 
Bovendien veroorzaken hersenen ook misselijkheid, die wel ingezet kon 
worden als braakmiddel na het eten. Toch is het wel zo dat diegenen die 
niet zo misselijk werden van het gerecht, er wel baat bij konden hebben: als 
de hersenen goed verteerd werden achtte Galenus ze voedzaam en hierdoor 
gezond. De beste bereiding was, volgens Galenus, wanneer hersenen 
geserveerd werden met marjoraan of gekruid zout. 24 
                                                                                                                       
A Critical Translation of The Art of Cooking by Apicius for Use in the Study and the Kitchen 
(Londen 1958). 
19 Apicius III.5 [Vehling 45]. 
20 Apicius IV.II.9 [Vehling 128].  
21 Apicius V.III.8 [Vehling 198]. Zie ook bijvoorbeeld: IV.II.4; V.IV.5; V.IV.6; 
VII.VII.11. 
22 Plutarchus, Quaestiones conviviales 3.1; Athenaeus 65f-66c. Cf. Parker, Miasma, 359-
365; J.M. Wilkins en S. Hill, Food in the Ancient World (Malden, MA 2006) 106-107. 
23 Aristoteles, De partibus animalium 653a22. 
24 Galenus, De alimentorum facultatibus 3.7. 
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Lever 
Lever maakte in de Griekse wereld deel uit van splanchna. Dit zijn de 
organen die in de Griekse wereld direct na het offer (rauw en warm) werden 
geconsumeerd door magistraten en andere officials: het gaat hier om het hart, 
de longen, lever, milt en nieren. Consumptie van de lever kwam alleen al 
hierdoor in de Griekse wereld zeer regelmatig voor. Afgezien van de 
splanchna zien we ook dat – in komedie althans – de lever als deel van een 
groots maal gegeten werd.25 

Ook in de Romeinse bronnen lezen we dat de lever regelmatig 
gegeten werd, maar Galenus vindt de lever wel moeilijk te verteren. Verder 
weet hij wel hoe de varkenslever het beste opgediend kan worden: het 
allerlekkerste is het wanneer het te slachten beest enorm veel vijgen te eten 
krijgt voordat hij sterft, en dat geldt speciaal voor varkens omdat de 
organen zoeter zijn. Die worden nog lekkerder van de vijgen.26 Lever van de 
harder, kippenlevertjes, maar ook ganzenlever werd gegeten en soms 
werden de dieren vetgemest voor ze naar de slacht gingen.27 In het 
algemeen werd een grote lever het allerbeste geacht: dit leidde tot 
oplichterij: levers werden, met eieren en uien, in water gedaan en zo in 
winkels neergezet. De vergrotende werking van het water maakte de levers 
aantrekkelijker voor mogelijke klanten.28  

Men wist dat lever een goed effect had op mensen met 
nachtblindheid (niet goed kunnen zien wanneer er weinig licht is). Wij 
weten dat dit door een tekort aan vitamine A komt, een vitamine die in lever 
rijkelijk aanwezig is. Het interessante is dat zowel de hippocratici als 
Galenus stellen dat het eten van lever helpt tegen nachtblindheid. Lever 
bevat overigens ook veel vitamine D, maar aangezien men in de oudheid 
hoogstwaarschijnlijk meer buiten was en zo meer zonlicht ving, denkt men 
over het algemeen niet dat er problemen waren door een tekort aan deze 
vitamine. 

Dan de manier van serveren: lever kon onder andere ingepakt in 
kool worden geserveerd.29 Ook kon de varkenslever gebakken worden en 
tot een soort worstje gemaakt worden door het tot pulp te malen, in darm te 

                                                      
25 Eubulus fr. 63. 
26 Galenus, De alimentorum facultatibus 3.12. 
27 Plinius, NH 10.27.52; Horatius, Satirae 2.8.88. 
28 Macrobius 7.14.1, cf. E. Gowers, The Loaded Table. Representations of Food in Roman 
Literature (Oxford 1993) 24. 
29 Athenaeus 106f, zie ook verder tot 107f. 
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stoppen en in laurierbladeren te wikkelen.30 De ‘vijgenlever’ waar Galenus in 
bovenstaande aan refereerde kon het beste in wijnsaus geserveerd worden,31 
maar gegrild kon lever ook erg lekker zijn.32 Schapenlever kon het beste 
eerst weken in een mengsel met, onder andere, eieren en melk en daarna in 
wijnsaus garen.33 
 
Baarmoeder 
Bij consumptie van baarmoeder hebben we het vooral over die van de zeug. 
Ook het eten hiervan was wijd en zijd verspreid. Plutarchus stelt dat het 
eten van baarmoeder in zijn tijd (eerste/tweede eeuw na Christus) nieuw 
was, maar Dalby stelt terecht dat er al bijzonder veel eerdere bronnen zijn.34 
We kunnen er dan ook vanuit gaat dat baarmoeder gegeten werd in de 
gehele periode die hier besproken wordt., behalve – opnieuw – door volgers 
van Pythagoras.35 Uit Martialis blijkt dat de baarmoeder als lekkernij werd 
gezien.36 

Nu is er een bijzonder nare manier waarop men aan de ‘lekkerste 
baarmoeder’ kwam: men wekte een miskraam op bij een zeug en slachtte 
daarna snel de zeug. Dit zou de smaak van haar baarmoeder ten goede 
komen: Plinius stelt zelfs dat de smaak nog lekkerder zou zijn wanneer het 
varken voor de eerste keer zou gaan baren.37 Er zijn meer verwante 
verhalen: ook bij Plutarchus wordt de zwangere zeug geschopt;38 bij 
Martialis wordt de zeug verwond of opengesneden waarbij biggetjes levend 
geboren worden maar de moeder sterft.39  

Athenaeus geeft allerlei referenties naar eerdere bronnen die het 
over het eten van baarmoeder hebben. Met enige overdrijving zou 
Callimedon willen sterven voor een gestoofde baarmoeder, en hij sprong 
rond van vreugde toen hij dit gerecht achter de kiezen had.40 Extra lekker 
                                                      
30 Apicius II.I.4 [44 Vehling]. 
31 Apicius VII.III.1 [259 Vehling]. 
32 Apicius VII.III.2 [260 Vehling]. 
33 Apicius VII.XII.2 [291 Vehling]. 
34 Plutarchus, Quaestiones conviviales 8.9 (733e). Dalby, Food in the Ancient World, zie 
onder ‘womb’. 
35 Zie Parker, Miasma, 362. 
36 Martialis 13.56. 
37 Plinius, NH 11.210-11. 
38 Plutarchus, De esu carnium 997a. 
39 Martialis 1.16 (14). 
40 Athenaeus 100c-100e. 
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37 Plinius, NH 11.210-11. 
38 Plutarchus, De esu carnium 997a. 
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zou de baarmoeder smaken wanneer ze in azijnsaus geserveerd werd. Ook 
bij Athenaeus vertelt de spreker dat men vroeger de baarmoeder pas na het 
eten at, terwijl men die in de tijd van Athenaeus vóór het eten serveerde.41 

Baarmoeder en uier maken een goede combinatie samen met 
laser/silphium (een inmiddels uitgestorven kruid), azijn en bouillon, of 
andere combinaties van kruiden.42 Een alternatief is de baarmoeder te 
grillen en daarna in zout water/pekel te koken.43 De baarmoeder kan 
eventueel ook nog op vele andere manieren bereid worden.44  
 
Uier 
Uier van de zeug lijkt gezien te worden als een delicatesse en maakte ook 
deel uit van luxe maaltijden.45 Galenus noemt in deze luxe context vooral de 
uier van het varken die gegeten kan worden met een vulling van melk, zodat 
de smaak zoeter zou worden.46 
 
Maag en darmen 
Maag werd zeker algemeen gegeten. Maagwand kon los gegeten worden 
zoals de ‘stukjes pens’ die tijdens de maaltijd van Trimalchio tussen de 
andere lekkernijen werden opgediend.47 Ook kon de maag gevuld worden: 
zie een maag die gevuld is met vogelvlees, varkensvlees en -baarmoeders, 
eigeel, enzovoort. 48 

Darmen dienden gewoonlijk als omhulsel voor worstjes. Het is de 
moeite om iets meer te zeggen over de vele soorten en maten worstjes die 
zowel in de Griekse als Romeinse wereld gemaakt werden.49 Het zouten, 
toevoegen van vet, en tot worst maken van restjes vlees was een zeer 
economische manier van het bewaren van vlees voor tijden van schaarste. 
Ze werden geproduceerd van ‘restvlees’:  
 
                                                      
41 Athenaeus 100c-101d. 
42 Apicius VII.I.1 [251 Vehling]; maar zie ookVII.I.-6; II.III.1; Alciphron 3.37.1. 
43 Apicius VII.I.6 [256 Vehling]. 
44 Athenaeus 100c-101d. 
45 Macrobius 3.13.12; Alciphron 3.37.1. Zie voor recepten Apicius VII.II.1-2 [257-
258 Vehling]. 
46 Galenus, De alimentorum facultatibus 3.12. 
47 Petronius, Satyricon 66. 
48 Athenaeus 376c-d. 
49 Frost, ‘Sausage and Meat Preservation’, 248-249 voor een lijst van vocabulaire 
van soorten worstjes. 
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the kind of meat that could not be sold unless “hidden” in a sausage […]. 
Agorakritos uses intestines, tripe, and offal for his sausages, but it is also 
suggested that donkey and dog meat went into his produce, hardly the most 
desired kind of food.50 

 
Dit ‘restvlees’ werd in gemalen vorm in darmen gedaan. We hebben 

hier wellicht zelfs visueel bewijsmateriaal van: op Griekse vazen worden 
vrouwen afgebeeld die bij een soort bassin staan. Sommigen denken dat zij 
de darmen aan het spoelen zijn.51 Via Apicius hebben we ook nog 
verschillende soorten recepten, bijvoorbeeld voor ‘Lukaanse worstjes’: 
meng peper, komijn, jeneverbes en andere zaken met bouillon, mix alles 
met noten en hang de worstjes op om te roken. Apicius geeft nog 
verschillende variaties.52 Die werden op straat verkocht (magen trouwens 
ook53) door verkopers die niet in hoog aanzien gestaan zullen hebben.54 De 
worst zal niet duur geweest zijn en daarom voor iedereen beschikbaar – 
voor sommigen was dit wellicht een van de weinige manieren om vlees te 
verkrijgen. 
 
Tong 
De tong was in de Griekse wereld gereserveerd voor de offeraars en de 
goden. Athenaeus haalt dan ook een komedie van Menander aan waarin een 
kok zegt: ‘geef me de ingewanden.... leg de tong hier neer!’55 Die werd niet 
door de gemeenschap opgegeten. 

De Romeinen kenden de tong als een sponzig soort vlees gevuld 
met bloed. Varkenstong werd geserveerd met de spieren die erbij horen (bv 
de epiglottis en de larynx, speekselklieren en amandelen.) 56 

                                                      
50 G. Ekroth, ‘A Note on Minced Meat in Ancient Greece‘ in: Lars Karlsson, 
Susanne Carlsson en Jesper Blid Kullberg ed., Labrys. Studies Presented to Pontus 
Hellström (Uppsala 2014) 223-235: 224. Frost, ‘Sausage and Meat Preservation’, 246-
247. Hier is nog aan toe te voegen dat marineren en roken ook goede manieren zijn 
om vlees te bewaren: M. Mackinnon, ‘Tastes of Meat in Antiquity. Integrating the 
Textual and Zooarchaeological Evidence’ in: K.C. Rudolph ed., Taste and the Ancient 
Senses (Abingdon 2018) 161-178: 171-174. 
51 Ekroth. ‘Minced Meat’, 232. 
52 Apicius 2.IV en 2.V [61 en 65 Vehling]. 
53 Aristophanes, Equites 200. 
54 Aristophanes, Equites 143-222. 
55 Athenaeus 659d-e; en voor tong in Aristophanes zie Athenaeus 96c. 
56 Galenus, De alimentorum facultatibus 3.4 



Kim Beerden  
 

 
30 

the kind of meat that could not be sold unless “hidden” in a sausage […]. 
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Flamingotongetjes en pauwentongetjes zouden gegeten zijn als luxeproduct 
– volgens het fragment van Suetonius over keizer Vitellius dat hierboven 
geciteerd werd, althans.57 Plinius stelt nog dat fijnproevers vonden dat de 
flamingotong in het bijzonder enorm lekker smaakte.58 
 
Longen  
Ook de longen hoorden bij de Griekse splanchna. Minstens een beperkt 
aantal mensen at zo op regelmatige basis long. Ook Romeinen aten de long, 
maar het is onduidelijk op welke schaal. Galenus noemt de long 
gemakkelijker te verteren dan lever en milt, maar ook als minder 
voedzaam.59 Apicius geeft een recept voor schapenlong: samen met de lever 
wellen in melk, eieren, zout en honing, en vul de long vervolgens met dit 
mengsel. Koken, en gesneden opdienen.60 
 
Overige organen 
Er zijn meer dan genoeg aanwijzingen dat de overige organen ook gegeten 
werden, zeker de testikels, nieren, het hart, de zwezerik en de milt. Galenus 
stelt dat nieren moeilijk te verteren zijn en bovendien ongezond. Toch 
worden ze genoemd in de context van voedsel, waardoor dit wel degelijk 
een indicatie is dat nieren gegeten werden.61 Het hart hoorde bij de splanchna 
en we weten dus zeker dat ze rauw en warm gegeten werden na het offer, 
door een geselecteerde groep mensen.62 Galenus stelt nog dat het hart een 
hard stuk vlees is, en lastig te verteren. Wel is het voedzaam.63 Ook de milt 
hoort bij de splanchna64, en wordt door Galenus afgewezen als niet zo zoet 
en ongezond.65  

Bovendien zijn er zeker ‘restjesrecepten’ waar allerlei delen van het 
dier in konden. Het is dus zeker niet uit te sluiten dat vele hier niet 

                                                      
57 Suetonius, Vitellius 13; en zie ook weer Heliogabalus: Historia Augusta, 
Heliogabalus 20. 
58 Plinius, NH 10.133. 
59 Galenus, Galenus, De alimentorum facultatibus 3.12. 
60 Apicius VI.10.12 [Vehling 292]. 
61 Galenus, De alimentorum facultatibus 3.12; Apicius VII.VIII. 
62 De volgers van Pythagoras eten geen hart, zie Parker, Miasma, 362. 
63 Galenus, De alimentorum facultatibus 3.12. 
64 Aldus Aristophanes in Athenaeus 96d. 
65 Galenus, De alimentorum facultatibus 3.12. 
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genoemde onderdelen (waaronder organen) van het dier voor consumptie 
in aanmerking kwamen.66 
 
 
Conclusie 
 
Waarom at men in de oudheid orgaanvlees? Of breder: hoe komen 
voedselvoorkeuren tot stand? Dit wordt gewoonlijk op drie niveaus 
besproken: biologisch, cultureel en individueel. Aangezien we voor de 
oudheid niet genoeg bronnen hebben om het laatste niveau te bespreken, 
beperk ik me tot de eerste twee.  

Het is logisch dat men, in een wereld waarin dieren een kostbaar 
bezit waren, het gehele dier in het voedsel (of anderszins) verwerkte. 
Immers, eten is eten en in een wereld waarin veel mensen een grote mate 
van bestaansonzekerheid hadden kon men het beste het gehele dier 
verwerken. Zowel rijke als arme groepen in de samenlevingen van de 
Grieks-Romeinse wereld aten orgaanvlees. De armeren – het grootste deel 
van de bevolking – deden dit in de vorm van worstjes, de rijksten maakten 
organen luxer door ze in hun geheel op te dienen, voorzien van een mooie 
bereiding. Ook lijkt het erop dat het eten van organen van exotische dieren 
nog luxueuzer, of zelfs decadent, werd geacht.  

Orgaanvlees eten kan dus zowel een manier van overleven als een 
manier van conspicuous consumption zijn: dit betekent dat iemand aan de 
buitenwereld laat zien dat diegene het breed kan laten hangen. De tong lijkt 
qua decadentie nog een aparte plaats in te nemen, vooral het idee dat 
pauwentongetjes gegeten werden lijkt enorm decadent gevonden te worden 
(of dit nu eigenlijk waar was of niet maakt dan bijna niet meer uit). 

In niertjes en lever zit veel vitamine A, maar alle orgaanvlees is ook 
een belangrijke bron van ijzer, vitamine B en allerlei mineralen. Dit lijkt men 
in de oudheid ook geweten te hebben. Nog een reden om orgaanvlees te 
eten. Nu weten wij dat orgaanvlees dan weer niet goed is voor mensen die 
een hoog cholesterolgehalte hebben. Zwangere vrouwen moeten bovendien 
oppassen met vitamine A. Dit was, voor zover we weten, niet bekend in de 
oudheid. Men wist zeker wél over sommige medische voordelen van het 
eten van orgaanvlees. 

                                                      
66 Apicius VII.IV.1-6; Athenaeus 106e-107a, 646e. Zie over organen die niet aan 
bod zijn geweest en andere delen van het dier (snuit, klieren, etc.) Garnsey, Food and 
Society, 83-84. 
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Bovendien zal men orgaanvlees ook gewoon lekker gevonden 
hebben. Nu is het punt: over smaak valt niet te twisten. Het is zeer moeilijk 
iets te zeggen over smaak van mensen in de oudheid – en dan heb ik het 
zowel over wat we in het Engels taste als flavour noemen.67 In het algemeen is 
gesteld dat men van vet vlees hield.68 Verder was het vlees van jonge dieren 
populair omdat dat sappiger en gemakkelijker te braden was. Dieren werden 
gewoonlijk eerst gebruikt als lastdier en voor andere zaken, waarna ze pas, 
wanneer ze oud waren, geslacht werden. Veel vlees zal dus taai geweest zijn 
en koken was daarom een belangrijke bereidingswijze. Ook het feit dat men 
erg bezig was met het serveren van vlees in een saus zal hiermee te maken 
hebben.69 Vet en sappig (als in: niet taai) was dus populair. Hoe heeft dit 
betrekking op orgaanvlees? Sommige organen zijn behoorlijk vet, met name 
hersens, maag, long en tong vallen in deze categorie.70 Bovendien zijn 
sommige organen (zoals de lever en niertjes) minder taai in vergelijking met 
veel van het taaie vlees. Ze hebben eerder een sponzige consistentie. Veel 
van de organen zijn óf vet óf sponzig en passen zo in één van deze twee 
categorieën en het is zo goed voor te stellen dat ze om deze redenen 
gewaardeerd werden. 

Dat een dier in zijn geheel wordt opgegeten is eigenlijk heel 
gewoon. Het was economisch, werd lekker gevonden, en was gezond. De 
vraag zou dan eigenlijk niet moeten zijn: waarom aten Grieken en 
Romeinen al dat orgaanvlees zonder scrupules? In plaats hiervan moeten we 
naar onszelf kijken: waarom is het zo dat het eten van orgaanvlees in 

                                                      
67 Zie K.C. Rudolph voor een introductie tot deze concepten en over hoe filosofen 
en natuurwetenschappers in de oudheid dachten over de mond, tong en proeven: 
K.C. Rudolph, ‘Introduction’ in: K.C. Rudolph ed., Taste and the Ancient Senses 
(Abingdon 2018) 1-21: 7-10. 
68 Mackinnon, ‘Tastes of Meat in Antiquity’, 168-171; K. Beerden, ‘Moderation, 
Refined Luxury, or Extravagance? Fattened Animals and Ancient Roman Norms 
and Values’, Food, Culture & Society. An International Journal of Multidisciplinary Research 
21 (2018) 505-520, passim; C. Chandezon, ‘Animals, Meat, and Alimentary By-
products’ in: J. Wilkins en R. Nadeau ed., A Companion to Food in the Ancient World 
(Malden, MA 2015) 135-146: 141-142. 
69 Chandezon, ‘Animals, meat’, 142. 
70 Ik ben geen specialist op dit gebied, maar gebruik de data van 
https://nutritiondata.self.com, geraadpleegd oktober 2018, over varkens, als meest 
gegeten dier. Hieruit blijkt (vet per 100 gram): varkenslever: vet (totaal) 4.1 gram; 
varkensnier 7.6 gram; varkenshersens 10.4 gram; varkensmaag 11.5 gram; 
varkenslong 12.3 gram; varkenstong 19.4 gram. 
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Nederland minder voorkomt dan vroeger? Sommigen lijken de consumptie 
van orgaanvlees vies te vinden, of het anders als ‘armoedig eten’ te 
beschouwen. Dit geldt natuurlijk niet voor iedereen: er zijn zeker wel 
bevolkingsgroepen die meer orgaanvlees eten dan andere, en vooral in de 
zuidelijke provincies eet men heus ook graag orgaanvlees in allerlei vormen. 
Ook internationaal zit het anders: immers, ook tegenwoordig eet men in de 
hele wereld orgaanvlees in luxe vorm, denk bijvoorbeeld aan foie gras en 
paté maar ook het simpele worstje dat verpakt is in darm (en wie weet wat 
in het worstje zit).  

Het ligt in de lijn der verwachting dat orgaanvlees in Nederland ook 
weer populairder gaat worden, met name bij vermogende en bewuste 
jongeren. Deze ontwikkeling zal duidelijker worden naarmate we weer meer, 
of nog meer, gaan nadenken over de duurzaamheid van het eten van dieren. 
Hiervan zien we zeker tekenen aan de wand. Op 8 oktober 2018 ‘[…] 
vonden de VanDrie kookwedstrijden plaats, waarbij koks uitgedaagd 
worden te koken uit de black box gevuld met orgaanvlees (ochtend) en 
kalfsvlees (middag). […] een demonstratie over mogelijke bereidingen, 
combinaties en toepassingen met kalfsvlees en organen.’71 Een en ander is 
niet beperkt tot topkoks: de website groenevrouw.nl geeft allerlei informatie 
en spoort haar lezers/lezeressen aan organen te gaan eten.72 Kortom: 
orgaanvlees is lekker, gezond en beschikbaar voor iedereen – toen en nu. 
 
 
 

                                                      
71 ‘Kookwedstrijden BBB Maastricht: van orgaanvlees tot duurzame vis’. 
https://www.bbbmaastricht.nl/nieuws-overzicht/329-kookwedstrijden-bbb-
maastricht-van-orgaanvlees-tot-duurzame-vis, geraadpleegd oktober 2018. 
72 ‘Hoe eet je orgaanvlees (en waarom in vredesnaam)?’. 
https://groenevrouw.nl/hoe-eet-orgaanvlees-en-waarom-vredesnaam/, 
geraadpleegd oktober 2018. 
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71 ‘Kookwedstrijden BBB Maastricht: van orgaanvlees tot duurzame vis’. 
https://www.bbbmaastricht.nl/nieuws-overzicht/329-kookwedstrijden-bbb-
maastricht-van-orgaanvlees-tot-duurzame-vis, geraadpleegd oktober 2018. 
72 ‘Hoe eet je orgaanvlees (en waarom in vredesnaam)?’. 
https://groenevrouw.nl/hoe-eet-orgaanvlees-en-waarom-vredesnaam/, 
geraadpleegd oktober 2018. 
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There is a long pedigree to the consumption of food and drink as part of 
the commemoration of the dead. Anthropology and archaeology point to 
feasting at the graveside, in which the dead may even have participated, 
though this animist approach is not found in the later medieval world.1 
There had been Early Christian opposition to feasting in the presence of the 
dead: Ambrose, Jerome, Augustine and other Fathers of the Church had 
condemned it. But engagement with the dead in terms of food and drink 
remained important, even if it took a different form to pagan graveside 
offerings. In Benedictine monasteries, for example, from at least the 
eleventh century, the food portion of a deceased monk was to be brought 
to table daily for a month after his death, and in the case of an abbot, for a 
year: these foods would then be given away as alms.2 Individuals ‒ and their 
foods ‒ were thus seen as a continuing part of their community. 

In the later Middle Ages, the consumption of food and drink 
contributed to three important areas related to the dead. Firstly, there was 
simple community: an engagement with the grieving process, of individuals 
connected to the deceased coming together – a form of conviviality. 
Sometimes the dead were present physically or in effigy for parts of this 
process; at vigils and wakes, we may find people clustered around the body 
– and some form of consumption of food and/or drink took place at this 
time. Feasts after burials were an important part of funerary practice across 
Europe. 

The second element was commemoration, that is, beyond the 
immediate events of the funeral. A very common pattern in late medieval 

                                                      
1 The one exception is the French royal household, where food was served to the 
dead – the dead at table and then subsequently in effigy – throughout the sixteenth 
century, up to and including Henri IV in 1610: E.A.R. Brown, ‘Refreshment of the 
Dead: Post Mortem Meals, Anne de Bretagne, Jean Lemaire de Belges, and the 
Influence of Antiquity on Royal Ceremonial’ in: J. Balsamo ed., Les funérailles à la 
Renaissance: XIIe colloque international de la Société Française d’Étude du Seizième Siècle Bar-
le-Duc, 2-5 décembre 1999 (Geneva 2002) 113-30. 
2 B.F. Harvey, Living and Dying in England 1100-1540: the Monastic Experience (Oxford 
1993) 13-14. 
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England were acts of commemoration known as the week’s mind – 
sometimes referred to as the octave – the month’s mind (or 30 days) and a 
year later, at the anniversary (or obit), and possibly for a term of years 
beyond that, or even in perpetuity. Some testators made provision for 
distributions at the feast of All Souls, when all the faithful departed were 
remembered. These acts of commemoration were widely understood across 
medieval society and had important links to liturgical practice. At one level, 
the Eucharist was, and is, a commemorative meal, and some of the elements 
of the ritual found their way into other practices: the ways in which cups, 
especially cups with wine or other special drink, were circulated and held, 
mirrored the way in which chalices were used in the liturgy. 

The third element was charity. Giving alms, especially food alms, was 
often a feature of the arrangements at the funeral, and might form a part of 
longer term commemoration as well. The inspiration for this might come 
directly from the testator, or executors might follow customary practice. 
 This paper examines the foods and drinks involved with funerary 
practice, their connotations and the contexts in which they were consumed 
or distributed. Its focus is England between 1200 and 1500. At its centre is 
the funeral itself, with some reference to commemoration in the first year 
after death. While the development and maintenance of obits as long-term 
charity, the use of special plate and drinking vessels, and so on, all 
connected the dead with food, these elements primarily represented the 
continuance of commemoration and much has already been written about 
them.3 However, less has been said about food and the funeral itself. The 
evidence for this study comes from wills; the accounts of executors, putting 
the testator’s intentions into practice – but there are now few of these 
records. We have a limited number of household accounts from elite 
establishments: it was common for the great household to remain together 
after the lord or lady’s death in some cases for several months, and these 
records tell us about funerary arrangements. While there are some discursive 
accounts of funerals from the end of our period, put together probably by 
heralds or by others with an interest in preserving ceremonial records, these 
contain almost nothing directly related to the preparation and service of 

                                                      
3 E.g. the works referred to in C.M. Woolgar, The Culture of Food in England, 1200-
1500 (New Haven, CT 2016). 
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food. Nor do the collections of menus documenting the record of 
installation feasts, coronations, tournaments and the like extend to funerals.4 
 
 
Funerals 
 
In late medieval England, it was the expectation that most people would be 
buried the day after they died. The eleventh-century Monastic Constitutions of 
Lanfranc set out the practices on the death of a monk, and gave a good deal 
of detail about timings for the burial, dependent on where the monks were 
in the round of daily services when the death occurred – but the expectation 
was that the body would be buried within a day of death. Great stress was 
laid on the point that the body should never be left unattended.5 In secular 
society, there was normally an overnight vigil in the presence of the body, 
sometimes (and ideally) in a church. This was part of an ecclesiastical effort 
to ward off diabolical intervention, protecting the body through holy sound, 
the ringing of bells, the saying of psalms and prayers – in part in the Office 
for the Dead – and through the beneficence of the light from candles, until 
the deceased could be laid in consecrated ground.6 In the Church’s eyes, the 
vigil was intimately linked to the liturgical elements of the Office of the 
Dead. These elements are three of the canonical hours: Vespers (often 
referred to by the first word of the liturgy, Placebo), Matins and Lauds (said 
together, traditionally at any point from the middle of the night – the start 
of day – to sunrise, and known as the Dirige, from the opening word of the 
first antiphon for Matins), followed by the funeral mass and the rite for the 
burial service itself.7 Secular approaches to the vigil might involve other 
elements. Bishop William of Blois in his statutes for the diocese of 
Worcester of 1229 forbade secular singing and dancing in a house where 

                                                      
4 G. Kipling ed., The Receyt of the Ladie Kateryne, Early English Text Society, Original 
Series 296 (Oxford 1990) 93, is a rare example that has a reference, albeit a passing 
one, to a funeral feast after the burial of Prince Arthur in 1502. 
5 D. Knowles and C.N.L. Brooke ed., The Monastic Constitutions of Lanfranc (Oxford 
2002) 180-193, especially 188-189. 
6 Described in: C.M. Woolgar, The Senses in Late Medieval England (New Haven, CT 
2006) 50-51. 
7  E. Duffy, The Stripping of the Altars. Traditional Religion in England c.1400-c.1580 
(New Haven, CT 1992) 210-11; E. Duffy, Marking the Hours. English People and Their 
Prayers 1240-1570 (New Haven, CT 2006) 60. 
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there was a corpse: this may, on the one hand, have been a general 
admonition to avoid influences that would corrupt the dead body and that 
might allow the Devil to take advantage of the corpse; but on the other 
hand, the injunctions may be a reflection of what in fact typically happened 
at wakes, and that a lively celebration might be envisaged. If there was 
singing and dancing, one might imagine there was drink and possibly food 
too.8 Coroners’ rolls for Lincolnshire and Yorkshire, unusual in recording a 
coroner overseeing the burial, show a timescale that was similar or slightly 
longer. At Alvington, Lincolnshire, in July 1361, John the son of Richard 
Souter, died after an accident with livestock on a Friday; the inquest was 
held the next day and Richard was buried under the view of the coroner.9 
At Wintringham, in North Yorkshire, in 1367, the victim of an incident with 
a knife while playing football, who died on a Sunday evening, was viewed by 
the coroner on the Tuesday and was buried on the Wednesday.10 There was 
perhaps a longer timescale for funerals of the upper classes, but there was 
still pressure for them to take place promptly. In his will of May 1361, 
Michael Northburgh, Bishop of London, asked to be buried as soon as 
possible after death so that his face could be seen without any sign of decay 
– an expression of the public dimension of funerals, especially those of the 
elite.11 
  
 
Food and drink at the wake 
 
It might be thought that the short time between death and burial would 
militate against extensive provision of food and drink beyond what was 
available immediately – effectively the ready provision of hospitality – but 
we must not underestimate local resourcefulness and solidarity in the 
provision of foodstuffs for these occasions. Late medieval England was a 
commercial society, and much could be obtained by purchase comparatively 

                                                      
8 F.M. Powicke and C.R. Cheney ed., Councils and Synods with Other Documents Relating 
to the English Church. II A.D. 1205-1313. 2 vols. (Oxford 1964) 1: 169, 174. 
9 The National Archives, Kew, London [hereafter TNA], JUST 2/67, mem. 40d., 
rot. 4 d. 
10 TNA, JUST 2/71, mem. 3r. 
11 C.M. Woolgar ed., Testamentary Records of the English and Welsh Episcopate 1200-1413: 
Wills, Executors’ Accounts and Inventories, and the Probate Process, Canterbury and York 
Society 102 (Woodbridge 2011) [hereafter TREWE] 170. 
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swiftly. Even in larger establishments, combined with stock already in the 
household, it was evidently possible to make provision for considerable 
additional numbers of people. There is some evidence that the custom was 
that there should be little or no food consumed in the presence of the dead 
– perhaps treating this as a period of abstinence, like those so common in 
the routine of diet in medieval society; but there was a degree of 
ambivalence about this. An exemplum from John Bromyard’s Summa 
predicantium, completed before the Black Death, illustrated the sin of avarice 
with the tale of a man who had resources for a whole year except a single 
day. He conspired with his wife that they should conceal their deficit by 
pretending that he was dead – for that one day. His body was placed in the 
hall and covered, with the intention that neither the widow nor the 
household should eat anything that day out of sorrow and solicitude. The 
man’s provisions would then suffice for the year. But the household 
returning from the fields viewed things differently. Despite meeting the 
grieving widow at the door, they sat down to eat – to the consternation of 
the corpse, which rose up in protest, only to be struck dead by a servant 
who thought the body was possessed by the Devil.12 While this speaks to 
the practice of avoiding food in the presence of the corpse, it was evidently 
not a universal expectation: it is more than likely that some modest 
refreshment was available at wakes. 
 What evidence is there for food at wakes, that is, while watching over 
the body the night before the burial? With food, like so much else, elite 
households set the pattern for consumption that was seen by others as 
desirable, or to be aspired to. At the wake, refreshment took the form, in 
some instances at least, of spices and wine. This combination was familiar in 
elite establishments and it was often used at the drinking that took place in 
great households and other institutions in the afternoon (a bit like afternoon 
tea) or at the conclusion of a meal, at what was known as the ‘voidy’, after 
the meal was cleared away. The spices were brought in on special plates – 
and by spices we should also understand sweetmeats more generally too. In 
his will of 1368, the Bishop of Exeter forbade drinking with spices around 
his body in the choir, but he was quite content that this might happen in the 
cathedral chapter house or other suitable places. 13  The rider to this 
statement helps us understand the context for payments elsewhere by 
                                                      
12 John Bromyard, Summa predicantium (Nuremberg 1485) A xxvii Avaricia, Art. x. 
13 F.C. Hingeston-Randolph ed., The Register of John de Grandisson, Bishop of Exeter 
(A.D. 1327-1369). 3 vols. (London 1894-9) 3: 1549. 



Chris Woolgar 
 

 
40 

executors for wine and spices. When William de Kexby, the precentor of 
York, died in 1410, 12s. 4d. was allowed for spices for the choir, with a 
further £1 6s. 8d. for wine for the choir and on the day of the burial (that is, 
in a more general consumption of wine).14 Spices and wine to the value of 
£1 7s. 5d. were consumed at the obsequies of Hugh Grantham, a mason of 
York, in the same year and probably in the same way, as there were further 
payments for bread and ale given out at the funeral – that is, the accounts 
imply a sequencing of consumption. 15  At the funeral of Henry Bowet, 
Archbishop of York, in 1423, the spice bill came to £2 6s. 8d. and there 
were both 12 gallons of sweet wine (which may have gone with the spices) 
for 16s., a pipe of red wine at £3 19s. and £1 8s. 6d. worth of ale.16 The 
purchase of spice plates among the funeral expenses suggests that this was 
an important part of the ritual of food consumption: they appear in the 
funeral expenses of Robert Danby, a York vicar, in 1480, and in those of 
John Collan, a goldsmith from the same city, in 1490.17 In a few other cases, 
a payment was made for food for those watching over the corpse.18 

These elements of conviviality occurred during, in parallel with, or 
immediately after some of the liturgy connected to the wake or vigil. The 
presence of the choir in some at least of these examples suggests chanting 
and/or other music. There is evidence that food was given out at some 
stages in this process. The executors of Thomas Catton, a York weaver who 
died in 1413, paid for bread at the Dirige on the first day, that is, at that 
point in the Office of the Dead, as well as for further bread the following 
day – a total of 9s. 6½d. worth. 19  These provisions aside, the main 
investment in food and drink was reserved for after the burial and for the 
subsequent acts of commemoration – and in this it mirrors, or was mirrored 
by, what commonly happened with guild and fraternity feasts, which were 

                                                      
14  P. Stell ed. and trans., Probate Inventories of the York Diocese, 1350–1500. The 
Archaeology of York: Historical Sources for York Archaeology after AD1100, 2/3 
(York 2006) 516. 
15 Ibidem, 519. 
16 Ibidem, 535, 544. 
17Ibidem, 644, 667. The date of the account of Collan’s executors is confirmed by: J. 
Raine ed., Testamenta Eboracenisa. vol. 4. Surtees Society 53 (Durham 1869) 56. 
18 William Welwyk, vicar choral of York, 1454: Stell, Probate Inventories, 609. 
19 Ibidem, 521. 
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usually preceded by a mass in which the members of the guild among the 
faithful departed would be recalled to mind.20 
 
 
Funeral feasts 
 
The arrangements for funeral feasts take us to the heart of medieval religion, 
in that they open up questions to do with charity and one’s relationships 
with fellow men. What were the intentions of testators? We can detect three 
typical patterns. Firstly, many testators made no request at all about a 
funeral feast. In these cases we are reliant on what we know about what the 
executors did from their accounts – and we must presume that the 
executors worked to a commonly expected pattern, which they would have 
believed was in the best interests of the soul of the deceased. In this way, 
immediately after the death of a bishop, because the temporalities of the see 
passed into the hands of the Crown, grants were sometimes necessary for 
executors to draw foodstuffs directly from estates to make suitable 
provision for the funeral. The executors of Bishop Salmon of Norwich, 
who died in 1325, were licensed to obtain some of the foodstuffs that were 
special markers of the elite – venison and freshwater fish – from the 
bishop’s parks, woods, ponds and fisheries. 21  Similarly, the executors of 
William Zouche, Archbishop of York, who died in 1352, had a licence to 
fish the stews, ponds and rivers of the temporalities of the see in Yorkshire 
and Nottinghamshire, as well as to hunt in parks – to take fish and deer as 
would reasonably suffice for the funeral.22 

Secondly, there are specific requests that there should be a feast, or at 
least that there should be hospitality. These requests very rarely tell us about 
the scale of the feast, or about some particularity – that it should be modest, 
or that it should be quite the opposite. In 1369, Lewis Charlton, Bishop of 
Hereford, enjoined that the costs of his funeral should be moderate and not 
excessive; however, there was to be a feast on the day of his burial (‘quod 

                                                      
20 E.g. Ordinances for the Guild of St George, Norwich, after 1418, T. Smith and 
L.T. Smith ed., English Gilds. The Original Ordinances of more than One Hundred Early 
English Gilds. English Text Society, Original Series 40 (London 1870) 446-7. 
21 Calendar of the Close Rolls Preserved in the Public Record Office: Edward II, A.D. 1323-
1327 (London 1898) 388. 
22 Calendar of the Patent Rolls Preserved in the Public Record Office: Edward III, vol. 8, A.D. 
1350-1354 (London 1907) 311. 
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fiat convivium die sepulture mee’) – one of the few wills even to mention a 
feast. He also did not want his servants to wear mourning, but everyone was 
to dress in their household livery, which tells us more about the style of this 
occasion.23  

Thirdly, there were further provisions for food alms, usually beyond 
those that would have been given as a matter of course as part of a medieval 
meal (such as the leftovers collected up by an almoner). Here we are looking 
at gifts of food and drink to the poor – perhaps quite simply the poor in 
Christ, that is, those attending the funeral, or to specific groups – and in 
some instances distributions were made to those who were not at the 
funeral. Philip Repingdon, who had resigned the see of Lincoln in 1419, left 
a munificent bequest of food for the poor in his will of around 1424. He 
asked for 100 selected from the poorest in the country roundabout to be 
very well fed (copiose ministretur) with bread and food from the kitchen. 
Beyond this group, 400 of the poorer people of the diocese were to be fed 
in the hall of the episcopal palace at Lincoln. Of the 400, the first hundred – 
the poorer and those from the more remote parts of the diocese – were to 
have a loaf and a dish with an exceptional helping (copiosum ferculum) from 
the kitchen, besides 20s. and a pair of shoes; the second hundred were to 
have a loaf and a large dish (largum ferculum), 12s. and a pair of shoes; the 
third hundred, a loaf and good-sized dish (unum bonum ferculum), 8s. and a 
pair of shoes; and the final hundred also a good-sized dish of food, 4s. and a 
pair of shoes.24 

Any of these requests about food alms might also be framed in ways 
that covered not only the funeral, but subsequent commemorations as well. 
One notable type of bequest was of a pittance, that is, special food, or an 
additional course of special food, for an institutional meal at a hospital or 
monastery.  
 Some indication of the scale of late medieval funerals can be seen in 
the amount that was spent on food. The account of the executors of 
William de Brembleschote (Bramshott in Hampshire) who died in 1310, a 
member of the Hampshire gentry, show that his goods were worth some 
£53 15s. 9d.. The costs of the funeral feast itself were at least £5 4s. 8¼d, 
about 10% of the deceased’s goods, with a further charge on the executors 
                                                      
23 TREWE, 109-12. 
24  E.F. Jacob and H.C. Johnson ed., The Register of Henry Chichele, Archbishop of 
Canterbury 1414-1443. Canterbury and York Society 42, 45-47. 4 vols. (London 
1937-1947) 2: 285-6.  
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of the anniversary feast of 8s. 5d., just under 1% (Table 1).25 One guide to 
the numbers present at the funeral feast is the amount that was spent on 
bread. Assuming that the equivalent of a penny loaf was available to all 
attending William de Brembleschote’s funeral, the costs indicate that at least 
554 loaves were disbursed (beyond bread from the household’s own stock). 
In terms of drink, 17s. worth of cider was available – that is, taking 210 
gallons to the tun, some 357 gallons – beyond the ale from the household’s 
own stock, and 2s. 8d. worth of wine, typically reserved for elite guests. The 
later medieval pattern of butchery of beef carcasses divides each into 320 
portions: here one and a half carcasses were consumed, i.e. 480 portions. 
Given these quantities, it looks as if some 500 people could have attended 
this funeral and partaken fully of the food on offer, and more may have had 
a reduced amount. Many of the attendees, those drinking the cider and the 
ale, were likely to have been from the peasantry. 

Distributions to the poor attending funerals were sometimes made in 
cash rather than as food. The evidence for those of bishops is that these 
provided for a further and sometimes very substantial group, indeed, for 
some of the largest gatherings that there can have been in the later Middle 
Ages. In 1412, Alexander Tottington, Bishop of Norwich, left £20 to be 
distributed denariatim – i.e. a penny to each person – to the poor on the day 
of his burial, that is, to 4800 people.26 But this was dwarfed by the number 
who came to the funeral of Richard Gravesend, Bishop of London, in 1303: 
the cash distribution made by the executors, £133 4s., implies about a third 
of the population of London was present – 31,968 individuals at a penny 
each. In his will Gravesend had left £140 for this purpose. 27  The cash 
distribution probably took place on 17 February: the funeral feast may have 
taken place perhaps the day before, but this is not entirely clear. The 
accounts of Gravesend’s executors show that the feast needed swans, hens 
and rabbits (£13 19s. 6d.); and there was a separate purchase of spices – 
saffron, preserved ginger, sugar and other spices (£4 17s.). There were 
further distributions made a week after the burial (£2.), at the thirtieth day 
(£4); and a pittance for the anniversary for the principal canons of St Paul’s 
and other officers of the church (£6) – the anniversary pittance continued 

                                                      
25 Hampshire Record Office, Winchester, 4M61/16. 
26 TREWE, 251. 
27 W.H. Hale and H.T. Ellacombe ed., Account of the Executors of Richard, Bishop of 
London, 1303, and of the Executors of Thomas, Bishop of Exeter, 1310. Camden Society, 
new series 10 (London 1874) 112. 
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for another 10 years, at £2 per annum.28 Most charges for the week’s mind 
and the month’s mind were substantially less than that of the funeral feast, 
and the anniversary feast was usually on a lesser scale too. Gravesend’s feast 
had more prestigious foodstuffs than William de Brembleschote’s, but the 
latter is to be noted for its hare, and other foods that would have been 
considered those for the elite: typically, young animals, such as piglets, and 
birds such as ducks and capons. On the whole, however, de 
Brembleschote’s feast was notable for its solid (and worthy) quantities of 
beef and mutton – meats that would have formed a minor component in 
the diet of the peasantry at this date.29 
 If these elite funerals were very substantial gatherings, it is also 
apparent – again largely from the amounts of bread distributed – that those 
at a lower social level were well attended. It has recently been demonstrated, 
from a series of probate accounts for a group of Yorkshire peasants, that 
their funerals in the fifteenth century commonly must have had 40 to 160 
participants. Their goods ranged in total value from 18s. 5d. to just under 
£300: most spent under 10% on food at the funeral, but some as little as 
2%.30 A slightly wider range can be seen in a sample of funerals from a 
cross-section of individuals, including artisans and the clergy, in the York 
area in the period 1400-1440 (Table 2): here the food costs at the funeral 
ranged from 1.4% to 16.5% of the total of the deceased’s goods and 
leviable debts. 

We can gain some further information about who attended funerals 
from the fifteenth-century York probate accounts. The costs for clergy 
attending show them always to have been a significant element. Beyond that, 
food and drink were provided explicitly for friends and neighbours.31 The 
executors of Katherine North in 1461 accounted for 1s. 2d. worth of bread 
and ale consumed by her neighbours and given to the poor.32 William Gale’s 

                                                      
28 Hale and Ellacombe ed., Account of the Executors, 100. 
29 See, for example: C.M. Woolgar, ‘Meat and Dairy Products in Late Medieval 
England’ and D. Serjeantson, ‘Birds: Food and a Mark of Status’ in: C.M. Woolgar, 
D. Serjeantson and T. Waldron ed., Food in Medieval England. Diet and Nutrition 
(Oxford 2006) 88-101 and 131-47. 
30 Professor Chris Dyer, unpublished paper to Diet Group, Oxford, 24 November 
2018. 
31  Stell, Probate Inventories, friends: 496, 497, 520 (week’s mind), 522, 625, 629; 
neighbours: 522, 550, 624, 625. 
32 Ibidem, 617-18. 
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apparent – again largely from the amounts of bread distributed – that those 
at a lower social level were well attended. It has recently been demonstrated, 
from a series of probate accounts for a group of Yorkshire peasants, that 
their funerals in the fifteenth century commonly must have had 40 to 160 
participants. Their goods ranged in total value from 18s. 5d. to just under 
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2%.30 A slightly wider range can be seen in a sample of funerals from a 
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area in the period 1400-1440 (Table 2): here the food costs at the funeral 
ranged from 1.4% to 16.5% of the total of the deceased’s goods and 
leviable debts. 

We can gain some further information about who attended funerals 
from the fifteenth-century York probate accounts. The costs for clergy 
attending show them always to have been a significant element. Beyond that, 
food and drink were provided explicitly for friends and neighbours.31 The 
executors of Katherine North in 1461 accounted for 1s. 2d. worth of bread 
and ale consumed by her neighbours and given to the poor.32 William Gale’s 

                                                      
28 Hale and Ellacombe ed., Account of the Executors, 100. 
29 See, for example: C.M. Woolgar, ‘Meat and Dairy Products in Late Medieval 
England’ and D. Serjeantson, ‘Birds: Food and a Mark of Status’ in: C.M. Woolgar, 
D. Serjeantson and T. Waldron ed., Food in Medieval England. Diet and Nutrition 
(Oxford 2006) 88-101 and 131-47. 
30 Professor Chris Dyer, unpublished paper to Diet Group, Oxford, 24 November 
2018. 
31  Stell, Probate Inventories, friends: 496, 497, 520 (week’s mind), 522, 625, 629; 
neighbours: 522, 550, 624, 625. 
32 Ibidem, 617-18. 
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executors paid for food for the chaplains and neighbours who attended at 
both the funeral obsequies and on the eighth day. They paid again for the 
anniversary, for the feast for the deceased’s friends, chaplains and 
neighbours – an occasion which required a cook, two assistants, and the 
hire of pewter vessels, and the costs of which ran to an impressive £2 16s. 
3d.33 
 The probate accounts do not distinguish any foodstuff as specially 
used at funerals – in fact it is notable that they match the patterns of eating 
more generally at both elite and lower levels – but they do show some 
particular tastes. On the day of the burial of Thomas Dalby, archdeacon of 
Richmond, in 1400, there were 8 gallons of mead.34 Twelve gallons of sweet 
wine were available at the funeral of Henry Bowet, Archbishop of York, in 
1423, and 9 gallons at that of William Duffield, canon residentiary of York, 
in 1452.35 As well as red and white wine, the confection known as theriac 
(‘treacle’) was bought for the funeral of William Welwyk, a vicar choral of 
York, in 1454.36 The friends and neighbours of William Catton, a weaver of 
York, in 1413, whose executors spent 15.9% of his wealth on food for the 
funeral, enjoyed not only bread at the Dirige, but also salmon, eels, lampreys 
and eel pies, as well as frumenty.37 The presence of fish doubtless depended 
in part on whether the funeral took place on a day of abstinence from meat 
(in England, Wednesday, Friday, Saturday, Lent, and the eves of the feasts 
of Mary and the apostles).38 Cheese appears frequently: at the funeral of 
Robert Conyng, the foodstuffs – bread, ale and cheese – came to 30s. 8d., of 
which the cheese amounted to 6s. 8d.39 It appears as well in accounts for 
high ranking people, although it is not a major foodstuff there. At the 
funeral of John Kexby, chancellor of York, in 1452, there was 2d. worth of 
cheese among the veal, lamb and piglets, the delicate meats that marked out 
the prestige of his feast. The executors accounted for 11s. worth of bread, 
so perhaps the cheese was for some of the lesser guests.40 Occasionally 

                                                      
33 Stell, Probate Inventories, 632-3. 
34 Ibidem, 505. 
35 Ibidem, 544, 602. 
36 Ibidem, 609. 
37 Ibidem, 522. 
38 E.g. Ibidem, 508, 615, 622, 629. 
39 Ibidem, 556; cheese also in 558, 561-2, 563, 564, 588, 636, 640, 643, 659, 667, 
670, 671, 677. 
40 Ibidem, 591. 
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there were other foodstuffs of significance: some, at least, of those at the 
week’s mind of Thomas Crake, a gentleman of Beverley, in 1488 had 
swan.41 
 The preparation and serving of these meals was often beyond the 
resources of the households of the deceased. Cooks were hired at the 
funeral of William Garton, in the 1430s;42 in 1446, the executors of Thomas 
Gryssop, a chapman of York, hired two cooks and a turnspit for 2s.;43 and 
those of William Duffield, a York canon, spent £1 4s. 2d. on wages of cooks 
and scullions at his funeral in 1452.44 At the funeral of Margaret Pigot of 
Ripon, in 1485, there were expenses for the carriage of tables, trestles and 
dishes, for two butchers preparing meat and for the hire of a cook for the 
day.45 
 Why spend so much on the funeral? Conviviality and friendship, 
certainly, are one explanation. Some elements of expenditure are linked to 
the standing of the deceased, to notions of good lordship and to leadership 
in their communities – spending in this way was necessary to maintain 
connection, to sustain the understandings of magnificence that went with 
the great household. The notion of community, however, is a nuanced one: 
the types and quantities of food acquired for feasts for the elite indicate 
hierarchy, and that a select group only would have had access to distinct 
foods – such as game and freshwater fish. Charity was a further motivation: 
how foods were allocated and apportioned reflected wider notions of who 
might be deserving of support in this way. In 1337, Bishop Stephen 
Gravesend of London had borne in mind the words of St Augustine that 
funerary pomp and crowds at funerals were solace for the living, and not of 
any assistance to the dead. He made an interesting point, too, which echoes 
a change of emphasis more generally in terms of food alms and charity in 
the later Middle Ages ‒ his executors were to distribute £100 among his 
poor tenants rather than poor at the funeral.46 Charity began at home, or 
with those with whom one was connected: household, family, tenants and 
dependents. 
 

                                                      
41 Stell, Probate Inventories, 663. 
42 Ibidem, 563. 
43 Ibidem, 573. 
44 Ibidem, 602. 
45 Ibidem, 656. 
46 TREWE, xxxvi, 120 
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Conclusion 
 
The later Middle Ages shaped funerary customs to take account of 
individual and communal wishes. Food and drink were intertwined with the 
rituals for the disposal of the dead, providing conviviality and commensality 
for friends, neighbours and clergy. Wills might specify that there should be 
no feast, or that there should be an elaborate one, usually closely linked to 
charitable distributions; but food was a ubiquitous way of creating 
community among the living and with the dead. In absolute terms, the elite 
invested a great deal of resource in these occasions; and even the executors 
of individuals of modest means thought it proper to invest between 1 and 
15% of a testator’s wealth in food for the funeral. This expenditure 
supported the attendance at funerals of considerable numbers of individuals, 
from the low 10s to the thousands, depending on the deceased’s 
connections, the scale of charitable giving that was linked to the occasion 
and to the standing that was necessary for some, at least, to maintain in the 
eyes of the world. The greatest part of the food and drink was consumed at 
a feast, after the liturgies for the dead and the burial had been concluded. 
The pattern of this meal, while reflecting charitable dispositions for the 
poor, was one that was common to secular feasts, with all that implied in 
terms of hierarchies of individuals to whom particular foods might be 
served. These feasts were a reflection of the deceased’s community, and like 
wider notions of philanthropy in this period, there seems to have been a 
marked change in almsgiving associated with it, from distributions to the 
poor generally, to those who were more deserving, with a concentration on 
friends and neighbours. The sense of community with the dead was then 
maintained through food in other commemoration, at the week’s mind, the 
month’s mind and at anniversaries. 
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In september 1284 gaf Graaf Floris V van Holland de stad Dordrecht 
toestemming voor de aanleg van een stadhuis. Het gebouw was ‘tot profijt 
van de stad’ en mocht worden neergezet op een plaats die de 
stadsmagistraten het meest geschikt daarvoor achtten.1 De gangbare keuze, 
hier en elders in de Nederlanden, bleek vrijwel altijd aan de centrale markt 
of ergens anders in het stadshart. Hierin werden meerdere publieke functies 
ondergebracht die tegenwoordig zelden of nooit meer samen te vinden zijn. 
Op de begane grond van dit nieuwe pand, zo werd in de oorkonde 
vastgelegd, kwam een hal voor de slagers. Op de eerste etage, recht boven 
de vleeshouwersbanken, werd een kamer ingericht ten behoeve van de 
stadsbestuurders, waar zij ‘al hun rechtspraak doen en hun zaken 
beslechten.’ 2  Ten slotte kreeg het nieuwe gebouw ook de functie van 
gevangenis; voor overtreders van de stadswetten (keuren) en arrestanten van 
de graaf.3 De vleeshal, het centrale object van dit artikel, was de plaats waar 
werd toegezien op de naleving van de uitgebreide stedelijke regelgeving over 
de verkoop en inspectie van vlees. Praktisch iedere Nederlandse 
laatmiddeleeuwse stad had namelijk een eigen serieuze vleeskeuringsdienst, 
met als groot verschil met tegenwoordig dat de verkoop van rauw vlees 
verplicht alleen in de vleeshal plaatsvond. Aangezien de slagers (in ouder 
Nederlands doorgaans vleeshouwers of beenhouwers genoemd) op veel 

                                                      
1 Op dat moment was de stad Dordrecht een van de belangrijkste in het graafschap 
Holland. Zie D.E.H. de Boer, ‘Dordrecht als centrum: het Dordtse stapelrecht’, in: 
J. van Herwaarden, ed., Geschiedenis van Dordrecht tot 1572 (Hilversum 1996) 74-88. 
2  ‘Item dicti oppidani de nostra bona liscentia et voluntate novam hallam fieri 
facient apud Dordrecht ad utilitatem ville, in loco in quo credunt oppido predictor 
melius expedire, in qua in inferiori parte dicte domus officoim venditionis carnium, 
commode agi possit, et in superiori parte eiusdem, videlicet in solio excercitum 
placitationis et negotia scabinorum ac aliorum oppinandorum que per consilia fiunt, 
commodius valeant excerceri.’ L.P.C. van den Bergh, Oorkondenboek van Holland en 
Zeeland: eerste afdeling (Den Haag 1873) 419-422 (14 September 1284).  
3 Ibidem.  
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plaatsen formeel waren verenigd in een gilde, waren dergelijke keuren ook 
een bijzonder vroeg en krachtig voorbeeld van gildevorming en regulering.4 
  Het voorbeeld uit Dordrecht is een van de vroegst bekende over 
vleesregulering en productie in Nederland en kan in verband gebracht 
worden met heel recente berichtgeving over deze industrie. In januari 2019 
kwam bijvoorbeeld opnieuw een zaak rondom het illegaal vermengen van 
paardenvlees met rundvlees in het nieuws, waarbij de eigenaars van de 
verdachte slachterij en koelhuis een gevangenisstraf boven het hoofd hing. 
Het is een nieuwe toevoeging aan een groeiende reeks schandalen, zoals: 
dierenmishandeling, varkensstalbranden, allerlei vormen van fraude, 
exorbitant gebruik van (preventieve) medicatie, en het veroorzaken van 
diverse andere gezondheidsrisico’s.5 Overheden klagen over het gebrek aan 
toezicht en slechte naleving van regels, maar ook over spanning tussen 
nationale en Europese wetgeving. De kritische berichtgeving in de media 
zorgt voor verontwaardigde reacties en soms protest, maar tegelijkertijd 
wordt er aan de kant van de consumenten en supermarkten ook weinig 
aanstalten gemaakt om iets fundamenteel te veranderen. De geschiedenis 
van de vleesproductie is daarmee allerminst een opwaartse trend naar 
beschaving te noemen. Bovendien behoren spanningen tussen 
marktwerking, regulering, supervisie, en economische en politieke belangen 
evenmin exclusief tot de moderne tijd: zij speelden ook in de late 
middeleeuwen een rol, hetzij in andere vormen.6  

                                                      
4 H.P. Baum, ‘Fleisch, Fleischer’, in: Lexikon des Mittelalters, Vol. 4, cols 541-542. 
http://apps.brepolis.net/lexiema/test/Default2.aspx. Geraadpleegd op 14 maart 
2019. 
5 P. de Graaf ‘Drie jaar cel geëist voor fraude met paardenvlees.’ De Volkskrant, 29-
1-2019, https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/drie-jaar-cel-geeist-voor-
fraude-met-paardenvlees~bf06e186/; A. van Kampen, ‘Opnieuw schokkende 
beelden uit slachthuis België,’ NRC, 12-9-2017, 
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/09/12/opnieuw-schokkende-beelden-uit-
slachthuis-in-belgie-a1573118; C. Davies, ‘Sick cow’ meat scandal in Poland: fears 
raised over other slaughterhouses,’ The Guardian, 1 februari 2019, 
https://www.theguardian.com/environment/2019/feb/01/sick-cow-meat-scandal-
poland-fears-over-other-slaughterhouses. Over stalbranden en bio-industrie zie ook 
de aflevering van Zondag met Lubach van 17 september 2017. Allen geraadpleegd op 
14 maart 2019. 
6  De definitieve verschuiving van stedelijke naar nationale en internationale 
regulering vond overigens pas eind negentiende eeuw plaats. 
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  De vergelijking geeft vooral een radicaal verschil aan in prestige en 
zichtbaarheid van slagers als sociale groep, en van vlees als product. Hoewel 
het slachten en slagersambt tegenwoordig niet erg zichtbaar of invloedrijk 
zijn, hadden zij in de Middeleeuwen een prominente plek in de stedelijke 
samenleving. De in contemporaine ogen wonderlijke combinatie van 
functies in een gebouw zoals het Dordrechts stadhuis was in de veertiende 
en vijftiende eeuw eerder regel dan uitzondering. Als de vleeshal al niet 
letterlijk deel was van het schepenenverblijf, dan stond het gebouw wel in 
het politieke en economische hart van de stad.  
  Het samenbrengen van stadhuis en vleesmarkt is te verklaren aan de 
hand van twee factoren. Ten eerste het verschil in aanzien van het product. 
Ten tweede, met het voorafgaande samenhangend, de politieke en 
economische hoge status van de beenhouwers. In de middeleeuwen, 
eigenlijk tot zeker de negentiende eeuw, was vlees duur. Het was daarmee in 
zekere zin een luxeproduct. Consumptie beperkte zich niet zozeer tot de 
hogere lagen van de bevolking, maar vlees was wel iets wat men niet 
dagelijks at. De industrialisering van de vleesproductie en met name de 
opkomst van de bio-industrie hebben de prijs van vlees drastisch verlaagd, 
wat zowel de hoeveelheid als de frequentie waarmee men vlees eet sterk 
heeft doen stijgen. Dit geldt overigens voor veel etenswaren. Met 
uitzondering van de allerrijksten spendeerden laatmiddeleeuwse 
Nederlanders een veel groter deel van hun inkomen aan voedsel.7 Deze 
sociale en technologische veranderingen, inclusief verdere mechanisering en 
nieuwe koeltechnieken, hebben de afstand tussen productie en consument 
enorm vergroot, zowel op een letterlijke als op een sociaal-culturele wijze. 
Daarmee lijkt het bijna niet voor te stellen hoeveel politieke invloed en 
prestige de vleeshouwers hadden, zowel in de Nederlanden als op veel 
andere plaatsen in Europa. 8  In de Lage Landen kwamen hun status en 
macht tussen de veertiende en vijftiende eeuw op een nieuw hoogtepunt, 
dat zich ook materieel uitdrukte in de constructie van grote, stenen 
vleeshallen. 

                                                      
7  C. Verlinden et al. eds., Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in 
Vlaanderen en Brabant I (Brugge 1965); W.P. Blockmans en W. Prevenier, ‘Armoede 
in de Nederlanden van de 14e tot het midden van de 16e eeuw: bronnen 
problemen’, Tijdschrift voor geschiedenis 88 (1975) 501-538.  
8 Een aanzet tot een Europees overzicht is te vinden in: V. Costantini, ‘On a Red 
Line across Europe: Butchers and Rebellions in Fourteenth-Century Siena’, Social 
History 41.1 (2016) 72-92.  
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 Dit artikel geeft een aanzet tot een reconstructie van de status en 
invloed van de vleesproductie op Nederlandse steden in de late 
middeleeuwen en tot het beantwoorden van de vraag waarom men zoveel 
belang aan de vleeshallen hechtte. Door twee benaderingen te combineren 
kan dit meer inzichtelijk worden gemaakt. Ten eerste zal ik de 
sociaalpolitieke factoren met de ruimtelijk-materiële aspecten van de 
vleesproductie in laatmiddeleeuwse Nederlanden met elkaar in verband 
brengen. Ten tweede worden de regulering, de rol van de gilden, en de 
constructie van de vleeshallen in meerdere Nederlandse en Belgische steden 
met elkaar vergeleken. De prominente plaats die de vleesproductie in de 
stedelijke voedselcultuur innam wordt vaak over het hoofd gezien, mede 
door de zo sterk veranderde status tegenwoordig, en door het gebrek aan 
synthese van bestaand historisch onderzoek op dit gebied. De bouw van de 
vleeshallen wordt besproken in lokale stadsgeschiedenissen, maar er zijn 
weinig studies met een vergelijkend perspectief. Dit geldt tot op zekere 
hoogte ook voor de vleeshouwersgilden, hoewel deze deels worden 
meegenomen in het uitgebreide onderzoek naar de opkomst en invloed van 
gilden dat verschillende historici de afgelopen decennia hebben uitgevoerd. 
Niet alle onderzochte steden kunnen evenveel aandacht krijgen in het korte 
overzicht dat volgt, maar het is duidelijk dat de (regulering van) 
vleeshouwers en de bouw van vleeshallen als een rode draad door de Lage 
Landen liepen. Steden investeerden in grote en ambitieuze bouwprojecten, 
die veel verder gingen dan puur praktische overdekte verkoopplaatsen voor 
de vleeshouwers. Ten slotte laten de voorbeelden uit Gent en Haarlem zien 
dat de ambities rondom de vleeshallen, inclusief het aanstellen van 
architecten met een wijdverbreide reputatie, niet altijd aansloten op de 
commerciële vraag of de stedelijke financiële middelen.  
 
 
Regulering, supervisie en gildepolitiek 
 
De verkrijgbaarheid en kwaliteit van vlees waren kwesties van stedelijke 
trots, en zowel de gildes als de stadsoverheden hadden er groot belang bij 
deze aspecten goed te bewaken. Dit belang wordt weerspiegeld in een grote 
reeks aan regels en statuten over vleesproductie, die in praktisch elk 
keurboek en elke collectie van ambachtskeuren in de Lage Landen is terug 
te vinden. Vroege voorbeelden zijn verordeningen en statuten uitgevaardigd 
in Ieper in 1280, Brugge in 1302 en 1377, Den Bosch in 1327, Deventer in 



Janna Coomans  
 

 
52 

 Dit artikel geeft een aanzet tot een reconstructie van de status en 
invloed van de vleesproductie op Nederlandse steden in de late 
middeleeuwen en tot het beantwoorden van de vraag waarom men zoveel 
belang aan de vleeshallen hechtte. Door twee benaderingen te combineren 
kan dit meer inzichtelijk worden gemaakt. Ten eerste zal ik de 
sociaalpolitieke factoren met de ruimtelijk-materiële aspecten van de 
vleesproductie in laatmiddeleeuwse Nederlanden met elkaar in verband 
brengen. Ten tweede worden de regulering, de rol van de gilden, en de 
constructie van de vleeshallen in meerdere Nederlandse en Belgische steden 
met elkaar vergeleken. De prominente plaats die de vleesproductie in de 
stedelijke voedselcultuur innam wordt vaak over het hoofd gezien, mede 
door de zo sterk veranderde status tegenwoordig, en door het gebrek aan 
synthese van bestaand historisch onderzoek op dit gebied. De bouw van de 
vleeshallen wordt besproken in lokale stadsgeschiedenissen, maar er zijn 
weinig studies met een vergelijkend perspectief. Dit geldt tot op zekere 
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Regulering, supervisie en gildepolitiek 
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1324, het stadje Hazebroek in 1336, Utrecht in 1340, Brielle in 1346, 
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9 J. de Smet, ‘Les keures inédites du plus ancien livre de keures d’Ypres’, Bulletin de 
la Commission Royale 94 (1930) 389-482; S. Muller, De middeleeuwsche rechtsbronnen der 
Stad Utrecht (Den Haag 1883) deel I, 43; C. Pijnacker Hordijk, Rechtsbronnen der stad 
Zutphen van het begin der 14de tot de tweede helft der 16de eeuw (Den Haag 1998) 14; W. 
Bezemer, Oude Rechtsbronnen Der Stad Breda (Den Haag 1892) 11-13; H. de Jager, ed., 
De middeleeuwsche keuren der stad Brielle (Den Haag 1901) 24; S. Schoenmaekers, ‘De 
Brugse vleeshouwers in de late middeleeuwen: een prosopografische studie’ (MA 
Scriptie Universiteit van Gent, 2013) 354-64; E. Gailliard, De keure van Hazebroek van 
1336 met aanteekeningen en glossarium (Gent 1894) II, 245-51; N.H.L. van den Heuvel 
eds., De ambachtsgilden van ’s-Hertogenbosch vóór 1629: rechtsbronnen van het bedrijfsleven en 
het gildewezen (Utrecht 1946) 18-22. 
10 Volgens deze gezondheidsleer, die voornamelijk was gebaseerd op klassieke en 
Arabische medische geschriften, had een gezond persoon een balans van de vier 
lichaamssappen (gele gal, zwarte gal, slijm en bloed). Deze sappen werden 
aangevuld door eten en drinken, en opgebruikt door alledaagse inspanningen en 
beïnvloed door de omgeving. Ziekte werd veroorzaakt door ofwel het uit balans 
raken van de verhouding tussen die lichaamssappen, of het bederf ervan, 
bijvoorbeeld door het consumeren van slechte etenswaren of door het inademen 
van bedorven, stinkende lucht (miasma). Zie voor een inleiding: C. Rawcliffe, 
Medicine and Society in Later Medieval England (Stroud 1995). 
11  Zie voor een meer gedetailleerde discussie van de gezondheidsaspecten: J. 
Coomans ‘Food Offenders: Public Health and the Marketplace in the Late 
Medieval Low Countries’, in C. Rawcliffe en C. Weeda eds., Policing the Urban 
Environment in Premodern Europe (Amsterdam, 2019) 121-148. 
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vlees alleen in de hal mocht worden verkocht, binnen bepaalde uren van de 
dag en specifieke dagen van de week. Net als voor veel andere 
voedselproducten was het van tevoren opkopen of later doorverkopen 
streng verboden. De handhaving, het derde speerpunt, is hier ten slotte het 
meest relevant omdat het inzicht geeft in de macht en politiek die met de 
keuring gemoeid was, en in de diversiteit van rollen die het gilde kon 
innemen in dit proces. Want hoewel er grote overeenkomsten in de 
regulering en het mechanisme voor supervisie waren, verschilde bij wie 
precies de verantwoordelijkheid voor deze controle lag – het gilde of het 
stadsbestuur – sterk per stad.  
  Een impliciete politieke invloed en een sterke verwevenheid van 
voedselproductie en politiek schuilden in personen met dubbelrollen. 
Historici construeerden aanvankelijk een negatief beeld van de status van de 
laatmiddeleeuwse slagers: een stereotype van onbehouwen mannen, gewend 
aan bloed en aan werken met messen en bijlen. Hoewel de slagers inderdaad 
beschikten over wapens die ook voor andere doeleinden konden worden 
gebruikt, gaf het taboe rond bloed geen aanleiding tot sociale marginalisatie, 
zoals Valentina Costantini recentelijk heeft beargumenteerd.12 Vleeshouwers 
waren dikwijls welvarende land- en vee-eigenaren, met bezittingen zowel 
buiten als binnen de stad, namen zitting in stadsmagistraten, en waren 
tevens prominent in militaire activiteiten, zoals via lidmaatschappen van 
schuttersgilden. 13  De invloed en macht van de vleeshouwers gingen 
daarmee dus veel verder dan hun eigen ambacht. In steden waar de 
beenhouwers daarnaast ook als groep politieke formele erkenning hadden 
bewerkstelligd, zoals te Gent en Brugge, konden zij zelfs via grafelijke 
machtspolitiek hun voordeel doen. De wens van de graven en hertogen om 
de macht van de stedelijke bestuurlijke elites in te perken bracht hen tot het 
zoeken van toenadering met de slagers en viskopersgilden, die in ruil voor 
privileges in een aantal conflicten de zijde van de graaf kozen, zoals in 
revoltes in Brugge, Gent en Douai in de veertiende eeuw.14 

                                                      
12 Costantini, ‘On a Red Line across Europe’. 
13 Schoenmaekers, ‘De Brugse vleeshouwers’, 103.  
14 Costantini, ‘On a Red Line across Europe’, 76; H. van Werveke, ‘De Gentse 
Vleeshouwers onder het Oud Regime’, in: Handelingen der Maatschappij voor 
Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 3 (1948) 3-32; zie ook terloopse verwijzingen in 
C.M. Rooze-Stouthamer, De opmaat tot de Opstand: Zeeland en het centraal gezag (1566-
1572) (Hilversum 2009) 41; R. Jacobs, Een geschiedenis van Brussel (Brussel 2004) 85.  
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12 Costantini, ‘On a Red Line across Europe’. 
13 Schoenmaekers, ‘De Brugse vleeshouwers’, 103.  
14 Costantini, ‘On a Red Line across Europe’, 76; H. van Werveke, ‘De Gentse 
Vleeshouwers onder het Oud Regime’, in: Handelingen der Maatschappij voor 
Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 3 (1948) 3-32; zie ook terloopse verwijzingen in 
C.M. Rooze-Stouthamer, De opmaat tot de Opstand: Zeeland en het centraal gezag (1566-
1572) (Hilversum 2009) 41; R. Jacobs, Een geschiedenis van Brussel (Brussel 2004) 85.  
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  Brugge, samen met Gent de grootste en machtigste stad in 
laatmiddeleeuws Vlaanderen, is bij uitstek een voorbeeld van een stad met 
een invloedrijk vleeshouwersgilde met een hoge mate van onafhankelijkheid 
en zelfbestuur. In Brugge (ca. 40.000 inwoners begin veertiende eeuw) 
stonden twee vleeshuizen. Daarnaast had het gilde nog een apart 
ambachtshuis. Alle gebouwen van de vleeshouwers lagen in het stedelijk 
centrum, om de hoek bij de heerlijke burcht en het belfort. Het slagersgilde 
was strak georganiseerd, met vijf inspecteurs (vinders) en een hoofdopzichter 
(de scildrake). Deze heren waren samen verantwoordelijk voor de verdeling 
van de verkoopstallen onder de ca. 250 vleeshouwers (meesters en knapen 
samen) en de uitvoering van de vleeskeuring, welke voor het eerst was 
vastgelegd in een ambachtscharter in 1302.15 Daarnaast waren er ook nog 
enkele ‘waarachtige lieden’ toegerust met de taak om conflicten te sussen en 
de vrede binnen het gilde te bewaren. Dit was klaarblijkelijk een grote groep 
ambachtslieden met af en toe explosieve onderlinge verhoudingen. Vijf keer 
per jaar hielden de beenhouwers een rechtszitting, waarbij de vinders en de 
scildrake verplicht aanwezig moesten zijn. Naast boetes uitschrijven konden 
deze inspecteurs besluiten om iemand tijdelijk uit het ambt te zetten. 
Daarnaast reikte de macht ook buiten de groep zelf, aangezien de 
inspecteur-slagers ook anderen die zonder licentie vlees verkochten, 
mochten bekeuren.16  
  Niet alleen het grote beenhouwersgilde te Brugge beschikte over 
zoveel zeggenschap. Een vergelijkbare bevoegdheid voor zelfcontrole is te 
vinden bij de beenhouwers in Den Bosch, Haarlem en Deventer. Zo legde 
het eerste statuut van de slagers in Den Bosch uit 1327 vast dat de naleving 
van de regels lag bij ‘twee respectabele mannen voor de keuring’, die steeds 
voor een jaar toezicht hielden. Het slagersambacht mocht deze inspecteurs 
zelf aanwijzen, en de boetes die zij inden werden verdeeld tussen de graaf, 
de stad en het ambacht.17 Ook in Deventer waren de ‘oudermannen’ van 

                                                      
15 Schoenmaekers, ‘De Brugse vleeshouwers’, 27-30. 
16 Ibidem, 40, 101. 
17 ‘In primies siquidem statutum est et ordinant est inter dictos canifices, quad iidem 
macellarii dicti loci de Buscho Ducis, qui sunt et qui pro tempore erunt, eligent et 
eligere poterunt duos viros ydoneos pro iuratis, qui suis prestitis iuramentis 
officium huiusmodi in stat racionabili teneant et gubernent, per spacium unius anni 
in provisione et regimine dicti officii permansuros.’ Charter Mei 9 1327, in: Van den 
Heuvel, De ambachtsgilden van ’s-Hertogenbosch, 19. In de fragmenten van de 
stadsrekeningen zijn er afdrachten van de ‘keure’ van de vleeshouwers: niet 



Janna Coomans  
 

 
56 

het gilde de inspecteurs, weliswaar na verkiezing ingezworen door het 
stadsbestuur. De Deventer inspecteurs droegen het grootste gedeelte van de 
boetes die ze inden wanneer ze slagers in overtreding bevonden af aan de 
stad, maar mochten dus wel zelf de inspectie regelen.18 
  Maar er zijn ook belangrijke verschillen tussen steden. In Brielle viel 
de keuze voor de vleesvinders onder drie boden in dienst van de stad, en in 
Breda bestond een soort tussenvorm, een aanstelling in overleg met het 
stadsbestuur. 19  Opvallend genoeg lijken de vleeshouwers in Gent, in 
tegenstelling tot hun collega’s in Brugge en Den Bosch, geen vaste grip te 
hebben gehad op de inspectie. In deze Vlaamse metropool werd dit in elk 
van de twee vleeshuizen gedaan door twee zogenaamde vinders die in dienst 
waren van de stad.20 Het lijkt voor de hand te liggen dat de verschillen in 
inspraak in de regulering en organisatie van bepaalde voedselambachten 
verband hielden met de representatie van gilden in de stadsbesturen. Dit 
was echter niet het geval. Het Gentse vleeshouwersgilde was namelijk wel 
politiek direct vertegenwoordigd in de schepenbank. In de gilderekeningen, 
overgeleverd vanaf de jaren 1470, is er echter geen spoor van een formele 
vorm van interne supervisie op kwaliteit te vinden, zoals het innen van 
boetes. Wel vinden we verschillende interacties tussen het gilde en het 
stadsbestuur. 21  Zo werden giften en betalingen, vaak in vlees, aan de 
inspecteurs en de schepenen tijdens de jaarlijkse verdeling van de stallen 
genoteerd, en betaalde het gilde voor de (her)bevestiging en de openbare, 
publieke verkondiging van de gildestatuten.22 Het was dus een wederzijdse 

                                                                                                                       
gespecificeerd, maar ze lijken een deel van de boetes af te dragen. Stadsarchief Den 
Bosch, Oud Archief, nrs. 1348-1352 (rolrekeningen 1399-1406). 
18 Stadsarchief Deventer, ID 0690, Copienboek, 4-1 (11-15e eeuw) fols. 91r-92v 
(1324).  
19 ‘Item soe en sullen die vleeshouwers eenen coermeester ofte twee hebben bi rade 
des heeren, der scepene ende der gheswoerne.’ Bezemer, Rechtsbronnen Breda, 12 (14e 
eeuw). Zie ook: Jager, De middeleeuwsche keuren der stad Brielle, 78. 
20 A.E.M. Gheldolf eds., Coutumes des pays et comté de Flandre: Coutume de la ville de 
Gand (Brussel 1868) 12-14, 408-412. 
21 Er is een verwijzing naar een uitgave van zeven schelling bijdrage voor een boete 
die twee slagers moesten betalen. Stadsarchief Gent (SAG), Reeks 157-4 
(Rekeningen van het Vleeshouwersgilde), fol. 3v.  
22 De jaarlijkse verdeling noemde men de kaveltijt. Voor de huur van de stallen 
betaalden de slagers een klein symbolisch bedrag van één Vlaamse groot per week, 
terwijl zij vijftien tot twintig groten per week aan de stad overdroegen. M. Boone, 
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bevestiging. Voor de vleeshouwers was het een erkenning van het 
stadsbestuur als autoriteit, zowel via de formele regels rondom vleesverkoop 
als de dagelijkse naleving ervan tijdens de marktinspectie. Tegelijkertijd 
bevestigden diezelfde keuren de privileges en het monopolie van het 
vleeshouwersgilde. Wat dat betreft vertoont het gebrek aan controle over de 
inspectie te Gent verrassend veel overeenkomsten met de organisatie in 
Leiden, waar het stadsbestuur in de veertiende en vijftiende eeuw de gilden 
niet formeel erkende en zij meer de status van broederschappen hadden.23 
De Leidse magistraten stelden keurmeesters aan die toezagen op de keuring in 
de Vleeshal, welke sinds de bouw van het nieuwe stadhuis in 1415 in 
hetzelfde gebouw als de stadsoverheid was gevestigd.24 In Haarlem en in 
Deventer, daarentegen, had het gilde het recht op zelf-supervisie 
toegeëigend, terwijl de formele politieke inspraak veel minder was in deze 
steden.25    
 Ten slotte, hoe belangrijk en waardevol het lidmaatschap van de 
beenhouwersgilden was is terug te zien in de erfelijkheidspolitiek die zich in 
sommige steden meester maakte van het ambacht. Deze trend maakte onder 
andere in Den Bosch, Antwerpen, Gent en Brugge de vleeshouwers tot een 
steeds meer afgesloten groep, waar moeilijk tussen te komen was als 
buitenstaander.26 Bovendien lukte het in de loop van de veertiende eeuw 
enkele families binnen het Brugse en Gentse vleeshouwersgilde de roulatie 
van bestuurlijke posten binnen het gilde meer en meer naar zich toe te 

                                                                                                                       
Geld en macht: de Gentse stadsfinanciën en de Bourgondische staatsvorming (1384-1453) (Gent 
1990) 187-88; SAG, 157-4, fols. 6v-7r, 8v (1472-73), 18r (1474). 
23  Zie voor een overzicht van ambacht-broederschappen: M.D. van Luijk, ‘Ter 
eeren ende love Goodes’, Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en 
omstreken 10 (1999) 23-58. 
24 ‘Wairt dat vinders enich vleysch bevonden binnen sinen malen also ghebreclic, 
dattet hem ghien oirbair en dochte te broken, dat souden si belaken ende den halle 
verbieden.’ H.G. Hamaker, De Middeneeuwsche Keurboeken van de Stad Leiden (Leiden 
1873) 56 (1406). 
25 In Deventer, waar een vrij kleine en afgesloten bestuurlijke elite de stedelijke 
bestuursposten onderling rouleerden, was de invloed van het gilde eigenlijk tot een 
minimum beperkt was gebleven. J.F. Benders, Bestuursstructuur en schriftcultuur: een 
analyse van de bestuurlijke verschriftelijking in Deventer tot het eind van de 15de eeuw 
(Hilversum 2004). 
26 A. van Sasse van Ysselt, ‘Het Vleeshouwersgilde te ’s-Hertogenbosch’, Taxandria 
9 (1902) 220-230: 223; Werveke, ‘De Gentse Vleeshouwers’; E. Poffé, De 
Antwerpsche beenhouwers van de vroegste tijden tot heden (Antwerpen 1894) 13, 223.’ 
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trekken.27 Kortom, de vleeshouwersgilden verschilden per stad in macht en 
organisatie. Een korte vergelijking tussen steden laat echter zien dat de 
realiteit complex was en dat de politieke representatie en mate van 
zelfinspectie niet direct aan elkaar gelinkt waren. De vleeshallen waren 
echter zowel aanwezig in steden waar het gilde wel formele politieke 
zeggenschap had als waarin ze dat miste.28  
 
 
Hiërarchie in producten en stedelijke ruimte: De vleeshal 
 
De gedetailleerde instructies van de vleeskeuren en slagersgildestatuten 
maakten nauw onderscheid tussen verschillende soorten voedsel: voor vlees 
gold dat vers rauw vlees – en vooral rauw rundvlees, min of meer het 
exclusieve product van de vleeshouwers – verkocht mocht worden op 
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zoals in Gent, Zierikzee, Dordrecht, en Delft. Vele andere steden volgden 
in de veertiende en vijftiende eeuw, zoals Deventer en Nijmegen.29 Hoewel 
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27 Van Werveke, ‘De Gentse vleeshouwers’, 3-32. Het bezit van het recht op een 
bank in het vleeshuis as zo belangrijk dat veel vleeshouwers de aan- of verkoop 
lieten vastleggen door de schepenbank. Verwijzingen kunnen gevonden worden in 
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macht veel vroeger; in de veertiende en vijftiende eeuw, terwijl meer naar het 
noorden, en met name in Holland de vroegmoderne periode de hoogtijdagen waren. 
W. Blockmans, B. De Munck, en P. Stabel, ‘Economic vitality: urbanisation, 
regional complementarity and European interaction’, in: A.-L.Van Bruaene, B. 
Blondé, and M. Boone eds., City and Society in the Low Countries: Urbanisation and 
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importeerden Doorniks steen ‘voor de halle’. 30  De voorkeur voor 
natuursteen was wellicht geïnspireerd door de statige, stenen huizen in de 
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vleeshal was daarmee een instrument om toezicht te houden op de 
vleesverkoop en om belastingen te innen.33 
  Daarmee zien we in de ambachten die met vlees werkten een 
diversificatie en gedetailleerde regulering van productie, met een monopolie 
op sommige producten, die kenmerkend is voor de laatmiddeleeuwse en 
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vlees, van ham, spek, tot allerlei hartige baksels, vielen daar enigszins buiten. 
Een ruimtelijke scheiding versterkte deze hiërarchie van producten. Daarbij 
springen de grote vleeshallen het meeste in het oog en weten we minder 
over de rest van de vleesproductie, zoals het werk dat werd gedaan door 
vrouwen. In Leiden was er in ieder geval sinds de late zestiende eeuw een 
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30 J.W.J. Burgers en E. C. Dijkhof, De oudste stadsrekeningen van Dordrecht 1283-1287 
(Uitgeverij Verloren, 1995) 9 (fols. 3-4), 22-23 (fols 18-19). 
31 M.C. Laleman en G. Vermeiren, ‘Ruimte en bebouwing in het centrum van het 
middeleeuwse Gent’, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te 
Gent 64.1 (2010) 3-56; B. Baillieul en A. Duhameeuw, Een stad in opbouw: Gent voor 
1540 (Tielt 1989) 129-132.  
32  Heuvel, De ambachtsgilden van ’s-Hertogenbosch, 19–20. De drie ingangen van dit 
vleeshuis kwamen respectievelijk uit bij de pensmarkt, het stadhuis, en de grote 
Markt, en waren tot ongeveer 1850 in gebruik. Zie: van Sasse van Ysselt, ‘Het 
Vleeshouwersgilde te ’s-Hertogenbosch’, 220-230. 
33  Onder andere in de vroege charter voor het vleeshuis te Dordrecht wordt 
vastgelegd dat de rechten op de verkoopstallen waarop het vlees zou worden 
tentoongesteld en verkocht berustten bij het stadsbestuur. Van den Bergh, 
Oorkondenboek van Holland, 419-422 (1284).  
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verkopers. Ook in Den Bosch bestond er een pensmarkt, en het Groot 
Vleeshuis in Gent had kleine penshuisjes aan de zijkant.34 Wellicht voerden 
veel stedelingen, onder wie vrouwen en huishoudelijk personeel, zelf 
slachtwerk uit. Zij slachtten met regelmaat kippen en misschien ook wel 
varkens, die gewoonlijk bij huizen (ook in de stad) gehouden werden, en 
maakten darmen en ingewanden schoon.35 Wat in een huishouden dus nauw 
met elkaar verbonden was of in ieder geval dicht aan elkaar grensde, was in 
de regulering en in de stedelijke ruimte verder uitgesplitst, met meer 
gescheiden rollen tussen de seksen. Waar getrouwde vrouwen hun 
slagersechtgenoten weliswaar bij mochten staan met vergelijkbare 
ondersteunende werkzaamheden, waren zij van het gilde vaak uitgesloten, in 
ieder geval van het meesterslagersambt.36 
 Het beleid rondom de vleesproductie laat bovendien een zekere 
spanning zien tussen de wens om geen vervuiling maar wel toezicht op de 
vleesproductie in het stadshart te hebben. Vooral het wassen van 
ingewanden en het meer incidenteel slachten door allerlei inwoners lijkt 
voor stadsmagistraten een bron van zorgen te zijn geweest. Maar ook de 
vervuiling van de beroepsslagers werd als problematisch beschouwd. 37 
Hoewel speciaal ingerichte plekken voor slachthuizen in Engeland – vooral 
in Londen – in de vijftiende eeuw lijken te hebben bestaan, waren er in 
steden in de Nederlanden minder duidelijke aanwijzingen voor waar het 

                                                      
34  D. van den Heuvel, Women and Entrepreneurship: Female Traders in the Northern 
Netherlands C. 1580-1815 (Amsterdam 2007) 88-103; Beek-Mulder en Polman, De 
Hallen in Haarlem, 65; J. Hoekx et al., Inventaris van het archief van de stad ’s-Hertogenbosch 
1262-1810 (’s-Hertogenbosch 2004) 468.  
35 Zo refereerden de Utrechtse keuren naar de wammenscobsters, in vrouwelijke vorm 
Muller, Rechtsbronnen Utrecht, 185, 398. 
36 Over vrouwen als verkoopsters zie P. Stabel, ‘Women at the Market: Gender and 
Retail in the Towns of Late Medieval Flanders’, in: W. Blockmans et al. eds., 
Secretum Scriptorum. Liber Alumnorum Walter Prevenier (Leuven 1999) 259–76; J. 
Coomans, ‘Policing Market Women in de Late Medieval Food Trades’ Jaarboekboek 
voor Vrouwengeschiedenis (2016). 
37 Verboden op ‘pensen scudden’ in Gent, zie N. De Pauw, De Voorgeboden der stad 
Gent in de XIVe Eeuw (1337-1382) (Gent 1885) 41 (1349), 108 (1371), 144 (1377).’ 
Van den vleysch dat men in den herfst upte strate bruuct .’ Hamaker, Keurboeken 
Leiden, 59 (1406). Zie ook G.A. Vorsterman van Oyen, Rechtsbronnen der stad 
Aardenburg (Den Haag 1892) 126 (1380); Muller, Rechtsbronnen Utrecht, 398; J.A. 
Fruin, De oudste rechten der stad Dordrecht en van het Baljuwschap van Zuid-Holland, (Den 
Haag 1882) 73 (1401). 
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slachten moest plaatsvinden. 38  De meeste slagers lijken in de late 
middeleeuwen een werkplaats aan huis te hebben gehad waar zij slachtten. 
Vervolgens nam de slager het vlees mee naar de vleeshal voor verkoop. 
Deze route van het slagershuis naar de vleeshal is impliciet aanwezig in een 
keur uit Utrecht, waarbij de slagers werd geboden om het ‘bloet en 
onreynicheyt van hoeren beesten’ dat zij dagelijks produceerden, uit hun 
huis en van de straat te houden, en het weg te dragen ‘zoo verre uut den 
luiden, daert niemant en hindert’.39 In Gouda wilde de stadsoverheid ook 
dat alle huizen waar dieren werden geslacht een ‘een tobbe ofte back 
[houden] in den houck vanden huyse, daer men slaen wil, omme ‘t bloet 
vandie beesten daerinne te doen loopen.’ Die tobbe mocht dan vervolgens 
beslist niet op straat of in de straatgoot worden leeggegooid. 40  Een 
uitzondering op het slachten bij een (thuis)werkplaats was wellicht de grote 
vleeshal in Haarlem (zie hieronder) en ook in de vleeshal van Den Bosch 
werd mogelijk geslacht. 41  Vanwege de wens van transparantie en 
controleerbaarheid moest het slachten in ieder geval in de stad, en wellicht 
ook vrij dichtbij de vleeshal gebeuren. Daar kwam ook het aanzien van de 
slagers bij: als machtige groep eigenden zij zich het recht toe een centrale en 
zichtbare plek in de stad in te nemen.42 

Naast een manier van afbakenen en controleren van de vleeshandel 
waren de vleeshallen een object van prestige, zowel voor de vleeshouwers 
als de stedelijke gemeenschap en haar lokale overheid. Zelfs de vorst zag het 
belang voor de gemeenschap in. Dit blijkt uit toestemming om opbrengsten 
van accijnzen aan de bouw te wijden, bijvoorbeeld in Gent. Voor de 
inkomsten uit de huur of belastingen hoefde de stadsoverheid het overigens 
                                                      
38 E.L. Sabine, ‘Butchering in Mediaeval London’, Speculum (1933) 348-50; D.R. 
Carr, ‘Controlling the Butchers in Late Medieval English Towns’, Historian 
Alberquerque 70.3 (2008) 450-61. 
39 ‘Bloet en onreynicheyt van hoeren beesten dagelicx komende, mitten datter hem 
valt, uut hoeren huisen ende vander straten doen brengen ende brengen zoo verre 
uut den luiden, daert niemant en hindert.’ Muller, Rechtsbronnen Utrecht, I, 350 (1444).  
40 De boete was voor degene voor wiens deur waar zulke beesten werden geslacht 
bloed werd gevonden. L.M. Rollin Couquerque en A. Meerkamp van Embden, 
Rechtsbronnen der stad Gouda (Den Haag 1917) 397.  
41 Beek-Mulder en Polman, De Hallen in Haarlem, 62–65; Hoekx et al., Inventaris van 
het archief van de stad ’s-Hertogenbosch 1262-1810, 468. 
42 Pogingen de slagers te verplaatsen in Siena plaatst Costatini in verband met de 
wens om de macht van de slagers te breken. Costantini, ‘On a Red Line across 
Europe’, 82-83. 
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niet te doen: in diezelfde stad was dat gemiddeld tussen de één en drie 
procent van het totaal aan jaarlijkse stedelijke inkomsten.43 De constructie 
van vleeshallen is daarom beter te begrijpen als onderdeel van een bredere 
ontwikkeling waarin gebouwen met een publieke functie een manier werden 
om een boodschap en machtsclaim in het stedelijke landschap te 
communiceren naar inwoners, kooplui, bezoekers, en naar andere steden.44 
De laatmiddeleeuwse Nederlanden kenden immers een uitzonderlijk 
dichtbevolkt stedelijk netwerk. De vele steden van redelijke omvang lagen 
dicht bij elkaar en stonden met elkaar in een continue dynamische 
verbinding van competitie en coöperatie. Vooral het imposante Brugse 
stadhuis van 1390 vormde een inspiratiebron voor veel steden in de wijde 
omtrek, en lijkt de aanzet te zijn geweest voor een nieuwbouwgolf van 
publieke gebouwen, inclusief vleeshallen, door de gehele regio in de 
vijftiende eeuw.45  
  Hoewel voor de vroegste voorbeelden men nog zou kunnen 
aannemen dat het simpelweg handig was om verschillende functies te 
combineren, bleef het ook bij de nieuwere projecten gebruikelijk om de 
vleeshouwers dichtbij te houden. Zowel in Gouda als in Leiden werden 
bijvoorbeeld in de vijftiende-eeuwse bouwprojecten van de stadhuizen 
vleeshallen ingelijfd. 46  Ook de gecombineerde stadhuis-vleeshal in 
Middelburg is een goed onderzocht voorbeeld hiervan. Dit bouwproject viel 
onder de auspiciën van het architectengeslacht Keldermans. Met het 
inhuren van deze familie haalden de Middelburgse stadsbestuurders 
internationale expertise in huis. Vader Keldermans en zijn zoons, 
kleinzoons, en neven werkten namelijk aan vele stadhuizen, kerken, en 
vestingwerken. Dit deden zij in een grote reeks steden in Vlaanderen, 
Brabant, en Zeeland, waaronder in Mechelen, Antwerpen, Middelburg, 
                                                      
43 Boone, Geld en macht, 145.  
44 C. Deligne, ‘Powers over Space, Spaces of Powers: The Constitution of Town 
Squares in the Cities of the Low Countries (12th - 14th Century)’, in: M. Boone en 
M. Howell eds., The Power of Space in Late Medieval and Early Modern Europe (Turnhout 
2013) 27-28. 
45 C. Billen and C. Deligne, ‘Urban Space: Infrastructure, Technology and Power’, 
in: City and Society in the Low Countries, 1100–1600 (2018) 162-91; P. Stabel, ‘The 
Market-Place and Civic Identity in Late Medieval Flanders’, in: Shaping Urban Identity 
in Late Medieval Europe (Leuven 2000) 53-56. 
46 Beek-Mulder en Polman, De Hallen in Haarlem, 38; J. W. Schneider, Slachten en 
keuren: schets van de vleesvoorziening der stad Leiden van de Middeleeuwen tot de huidige tijd 
(Leiden 1953) 16-19. 
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Zierikzee, Gouda, en Brussel. Hierbij traden zij vooral op als opzichters. De 
uitvoering delegeerden ze grotendeels aan de stadsambachtslui terwijl zijzelf 
rondreisden voor inspecties. Zo vormden ze een belangrijke groep actoren 
in een uitdijend netwerk van expertise rondom de constructie van publieke 
politieke gebouwen.  
 

 
Afb. 1: Schilderij van het interieur van de Vleeshal in 
Middelburg in bedrijf in de moderne periode. Bron: 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

 
 
Het bouwproject in Middelburg verliep in verschillende fasen, waarvan de 
eerste plaatsvond tussen 1451 en 1460. Na dat laatste jaar werd het slechts 
gedeeltelijk voltooide gebouw in gebruik genomen. De benedenzaal van het 
stadhuisgedeelte deed dienst als vleeshuis, aangezien de ‘echte’ of latere 
vleeshal nog niet klaar was.47 Dertig jaar later, in 1482, kwam tweemaal weer 
een telg van de familie Keldermans naar de stad, maar kennelijk werd de 
hervatting van de bouw weer uitgesteld. Pas een decennium hierna werden 
de werkzaamheden weer mondjesmaat opgenomen. In 1506 begon dan 
daadwerkelijk een tweede bouwfase, met herhaaldelijke uitgaven aan 
architecten voor advies en inspectie. Naast het in deze periode pas 

                                                      
47 P. Don, ‘Het Middelburgse stadhuis en de Keldermansen’, Zeeuws tijdschrift 28 
(1978) 56. 
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voltooide vleeshuis werd nog een andere commerciële functie toegevoegd, 
namelijk een lakenhal. Beide delen van het gebouw hadden een eigen 
ingang. 48  Ook in de vroegmoderne tijd was het combineren van 
voedselverkoop en politieke plaatsen van samenkomst en beraad dus nog in 
trek. 49 

Het voorbeeld van Middelburg illustreert drie belangrijke punten. 
Ten eerste de continuïteit in het combineren van commerciële en politieke 
functies, met een centrale rol voor de vleesverkoop. Ten tweede bewijst het 
dat dergelijke ambitieuze initiatieven in de praktijk tot lang voortslepende 
projecten leidden, waarbij de gebouwen lang onder constructie waren – half 
in de steigers en half in gebruik. Ten slotte demonstreert de supervisie van 
regionaal opererende aannemer-architecten de geografische verspreiding. 
De gelijkenissen in trends en stijl waren daarom beslist geen toeval, 
aangezien het vaak dezelfde mensen waren die in verschillende steden 
betrokken waren bij de bouw van vleeshallen. Deze rondgaande experts 
konden immers lokale bestuurders beïnvloeden in hun plannen en 
ontwerpen. Zij zijn daarmee misschien een van de redenen dat steden zich 
lieten verleiden tot grote projecten die veel verder gingen dan een puur 
praktische, overdekte verkoopplaats. Het restant van dit artikel zal twee 
voorbeelden daarvan onder de loep nemen. 
 
 
Ambitie en nieuwbouwprojecten: Gent en Haarlem 
 
Gent (ca. 60.000 inwoners begin veertiende eeuw) had net als Brugge twee 
vleeshuizen. De ene stond bij de Brabantdam, de andere langs de rivier de 
Leie, aan de huidige Groentemarkt, vlakbij het kwartier waar veel 

                                                      
48 Het grote multifunctionele stadhuis kreeg bovendien een extra toren, die pas 
weer veel later, in 1560-62, de vorm krijgt die het nu ook nog heeft, bij de 
herbouwing na het bombardement van 1940. Don, ‘Het Middelburgse stadhuis’, 
57-59.  
49 In Amsterdam werd in 1617 aan de Herenmarkt een vleeshal gebouwd met een 
vergelijke multifunctionele opzet: de schutters zouden er namelijk ook hun 
samenkomsten kunnen houden. Maar ook dit gebouw was commercieel geen 
succes: na een paar jaar trok de West Indische Compagnie erin. R. Meischke, ‘De 
vleeshal op de Heerenmarkt’, Amstelodamum  42 (1955) 22-27. 
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vleeshouwers woonden.50 Over dit laatste vleeshuis is het meeste bekend. 
De vroegste vermeldingen stammen uit de jaren 1250; het betrof een 
houten gebouw dat de anderhalve eeuw erna min of meer naar behoren 
dienst deed. Aan het begin van de vijftiende eeuw volstond dat echter niet 
meer en werd het beschreven als een ‘lelijck houthuys, dat een grote scade 
was.’51 Of nu slecht onderhoud of gebrek aan ruimte de concrete aanleiding 
was, het esthetische waardeoordeel en de referentie aan schade maken 
duidelijk dat dit om meer dan functionaliteit draaide, en dat het aanzien van 
de stad en het slagersambt in het geding was. 
  De wens voor een nieuw gebouw paste namelijk perfect bij de 
ambities van de vleeshouwers als prestigieus en invloedrijk gilde. Zij waren 
er in de tweede helft van de veertiende eeuw in geslaagd om zich als deel 
van de 53 kleine ‘neringen’ (gilden) een permanente plek in de Gentse 
schepenbanken te bemachtigen. Reden te meer om een duidelijk zichtbare 
en indrukwekkende plaats van samenkomst in de stad te hebben net als vele 
andere gilden, zoals ook het ambachtshuis van de leerbewerkers 
(huidevetters) op de Vrijdagmarkt, het centrale marktplein, nog steeds laat 
zien. De schepenen besloten in 1408 om over te gaan tot bouwen en stelden 
daarbij twee stadsambtenaren aan als architect en aannemer. De twee 
prominenten waren Wouter Martins, die ook het ontwerp van een 
imposante stadspoort te Gent op zijn naam had, en Gillis de Suttere, 
afkomstig uit een bekende timmermansfamilie. Beiden waren ook in dienst 
als erfscheider, een stadsambt dat zich bezighield met allerlei publieke 
werken en infrastructuur.52 De bouw van wat later het Grote Vleeshuis ging 
heten kostte vier jaar en ging waarschijnlijk in vier fasen. Opvallend is dat de 
bestuurders de vis- en vleesmarkten niet wilden verplaatsen tijdens de 
bouwwerkzaamheden, een aanwijzing voor hoe belangrijk en vast de plaats 
in de stad werd geacht voor deze voedselverkoop. Met ingewikkelde 

                                                      
50  De straatnaam Vleeshouwersstraat is daar nog steeds een getuige van. D. 
Nicholas, The Metamorphosis of a Medieval City: Ghent in the Age of the Arteveldes, 1302-
1390 (Lincoln NA 1987) 82-89. 
51  Memorieboek stad Gent (1408). Geciteerd in E. De Busscher, ‘La grande 
boucherie à Gand. Reconstruction au XVe siècle’, Annales de la société royale des beaux-
arts et de littérature de Gand 7.58 (1857) 49. 
52 Boone, Geld en macht, 104-105. 
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bouwstellages werd er steeds voor gezorgd dat schepen konden aanmeren 
en karren hun lading konden blijven lossen.53 
  De artistieke ambities waren terug te zien in een reeks betalingen aan 
het schildersgilde voor de ‘stoffering’: het versieren en aankleden van de 
ruimte en religieuze beelden.54 Ook hieruit blijkt dat het vleeshuis dienst 
deed als een ruimte met een belangrijke sociale, religieuze, en politieke 
functie. Net als veel andere gilden gaven de Gentse vleeshouwers veel uit 
aan sociale en religieuze bijeenkomsten. Daarnaast was hun deelname – 
samen met de andere ambachten – aan de stedelijke processies, in Gent 
genaamd de Auweet, een manier om hun sociale eenheid verder uit te 
dragen. 55  Ook de religieuze objecten en de ruimte in het vleeshuis zelf 
droegen bij aan de vorming van hun collectieve identiteit. Het licht viel de 
kapel van het Grote Vleeshuis binnen door een glas-in-loodraam met daarin 
het wapen van de vleeshouwers, terwijl in de vleeshal zelf een versierd kruis 
was geplaatst.56 
  Niet alleen de vleeshouwers zelf waren dus geïnteresseerd in het 
bouwen van een indrukwekkend gebouw op een zichtbare plaats in de stad. 
Het stadsbestuur deelde kennelijk de ambitie om een publiek werk dat de 
gehele stad ten goede zou komen neer te zetten. In totaal kostte de bouw 
285.681 Vlaamse groten, wat ongeveer gelijkstond aan bijna 121 jaarlonen 
van een geschoolde ambachtsman.57 Het totaal aan uitgaven aan publieke 
werken voor de gehele stad lag normaal rond de 80 jaarlonen van een 
geschoolde arbeider. Marc Boone heeft aangetoond dat er meer variatie zat 
in uitgaven aan publieke werken door dit soort grote projecten dan in 
andere stedelijke inkomsten en uitgaven. Uitschieters tijdens de grote 
bouwprojecten, in de vijftiende eeuw waren dat het Groot Vleeshuis in 

                                                      
53 De Busscher, ‘La grande boucherie à Gand, 50-74; Baillieul en Duhameeuw, Een 
stad in opbouw, 294-95. 
54 Baillieul en Duhameeuw, Een stad in opbouw, 294-95. 
55 Zoals typisch was spendeerden de gildeleden ook het nodige aan gezamenlijke 
maaltijden en aan begrafenissen en huwelijken. SAG, 157-4 ‘Rekeningen 
Vleeshouwersgilde’, passim. Zie bijvoorbeeld fols 3r-3v, 5r; 8v- 9r; 5r, 58v; 193v. 
Met dank aan Arie van Steensel. 
56 SAG, 157-4, fol. 58r (1480-81); fol. 58v (1480). 
57 10 d. gr. per dag, 235 dagen per jaar. Boone, Geld en macht, 86. 
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1408-1412 en het Belfort in de jaren 1420, kwamen neer op ruim 150 
jaarlonen per jaar voor het totaal aan publieke werken.58 
  Na oplevering bleek dat de hal te groot was. Een lege hoek bood 
naast warmte en onderdak ook ruimte voor allerlei spellen en sociale 
activiteiten, tot onvrede van zowel het stadsmagistraat als het gilde zelf. 
Zulke misstanden waren kennelijk niet opgelost door de bouw van een 
aparte kapel in het vleeshuis rond het midden van de vijftiende eeuw, want 
ook in de rekeningen van de late vijftiende eeuw staan nog betalingen voor 
het verjagen van onwelkome bezoekers. In 1473 bijvoorbeeld, kreeg ene 
Melsior, een soort manusje van alles van het gilde, een vierendeel van een 
lam omdat hij de ronselers en dobbelaars weg had gejaagd tijdens Lent. In het 
jaar daarop werden in dezelfde vastenperiode de zwervers (sververe) 
hardhandig buiten de deuren van de hal gezet.59 Ook in Gouda lieten de 
magistraten in 1510 een verordening afkondigen waarin het inwoners werd 
verboden om nog langer samen te komen in de vleeshal (onder in het 
stadhuis!) om te drinken, urineren, of anderszins ‘spelen ofte eenige quade 
manieren te houden anders dan hoer vleys te vercoopen’. 60  Het is een 
voorbeeld van de morele dimensie: dit was een sociale ruimte waar 
specifieke gedragscodes werden gehandhaafd, maar het was ook een 
levendige plek voor allerlei samenkomsten en uitwisselingen.  
  De geschiedenis van de vleeshal in Haarlem, net als het Gentse 
Groot Vleeshuis nog steeds te bezichtigen, biedt een vergelijkbaar 
voorbeeld voor de spanning tussen ambitie en praktijk. Terwijl een nieuwe 
vleeshal in 1604 in gebruik genomen werd, stond de eerste uitdrukking van 
het nut van een dergelijk gebouw al in het keurboek van 1386. In dat jaar 
ordonneerden de schepenen dat ‘in goede stede eerlicke nuttelicke ende 
oerbaerliches es een goet reyne vleyschuyse, dat men hier een hall, om te 
verhouden queet ende ongans vleys.’61 De oude vleeshal stond te midden 
van een aantal andere voedselmarkten, die tegenwoordig ook nog in de 
straatnamen weerklinken. Boeren verkochten groente in de Warmoesstraat, 
vrouwen en mannen hun pens en gerookte varkensvlees in de Speckstraat, 

                                                      
58  M. Boone, Geld en macht, 100–107; J. Dambruyne, Corporatieve middengroepen: 
aspiraties, relaties en transformaties in de 16de-eeuwse Gentse ambachtswereld (Gent 2002) 91. 
59 SAG, 157-4, fols. 13v, 18v. 
60 Rollin Couquerque en Meerkamp van Embden, Rechtsbronnen Gouda, 397 (1510). 
61 ‘In goede stede eerlicke, nuttelicke and oerbaerlicken es een goet reyne vleyshuys, 
dat met hiet een hall, om te verhoeden quaet ende ongave vleysch.’, J. Huizinga, 
Rechtsbronnen der stad Haarlem (Den Haag 1911) 97. 
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beide in de schaduw van de grote Sint Bavokerk. Toen de stad explosief 
groeide in de zestiende eeuw, volstond de ruimte van de oude vleeshal niet 
langer. Vliegen zwermden ‘s zomers rond de 26 stallen aan welke 
toestemming was verleend om buiten te worden geplaatst, dichtbij het 
kerkhof, en de winterkou maakte het werk ook in dit seizoen onprettig. De 
vleeshouwers deden hun beklag bij het stadsbestuur, met het argument dat 
de disfunctionele vleeshal een schande voor de stad was. Zij kregen 
uiteindelijk hun zin. De autoriteiten begonnen aan een nieuwbouwproject 
waarin kosten noch moeite werden gespaard.  
 

 
 

Afb. 2: De Vleeshal te Haarlem. Bron: Wikimedia Commons. 
 

 
De Gentse architect Lieven de Key kreeg de opdracht een ontwerp te 
maken en was geenszins terughoudend.62 Bakstenen, ornamenten, en andere 
materialen werden aangesleept. Het resultaat was een statig en rijk 
gedecoreerd monument van Nederlandse renaissancearchitectuur, met een 
aantal stenen ossenkoppen die uitkeken over het kerkplein. Maar de nieuwe 
trots van de stad had ook een keerzijde. De kosten waren zo hoog 
                                                      
62 Beek-Mulder en Polman, De Hallen in Haarlem, 56. 
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opgelopen dat de stadsmagistraten zich genoodzaakt voelden om de 
verhuur van de verkoopbanken drastisch te verhogen, van acht naar dertig 
gulden per jaar, om zo iets van hun investering terug te krijgen. De slagers 
protesteerden tegen de toename maar zonder succes – zij waren immers 
degenen geweest die op de bouw hadden aangedrongen.  

Toen de hal in 1604 in gebruik werd genomen waren maar 29 van de 
40 banken bezet. Bij de inwoners, daarentegen, was het gebouw een geliefde 
plek. Het was zelfs zo in trek als plaats van sociale samenkomst, dat de 
stadsbestuurders zich zorgen maakten over de harde geluiden. De 
uitwasemingen van de vele bezoekers sloegen zelfs op het vlees waardoor 
de kwaliteit verslechterde. 63  
    
 
Conclusie 
 
In het begin van de negentiende eeuw was het Haarlemse Vleeshuis nog 
steeds in gebruik, hoewel het slagersgilde reeds was opgeheven. Het loslaten 
van de exclusieve verkoop aldaar in de decennia die volgden leidde tot 
spanningen rondom de kwaliteit.64 Daarmee was de invoering van nationale 
wetten die de lokale stadsregels en tradities vervingen bepaald geen nieuwe 
uitvinding, noch een simpel teken van modernisering. Weer anderhalve 
eeuw later is het overgrote deel van de vleesproductie uit de stad – en voor 
de meeste stedelijke consumenten geheel – uit zicht verdwenen. Hoewel we 
ook tegenwoordig nog graag eerst het vlees goed inspecteren alvorens we 
tot aanschaf en consumptie overgaan, geldt dit niet voor de wens het beest 
levend te hebben gezien, of voor inzicht in het slachten en klaarmaken. Dit 
deel van het productieproces is eerder onderwerp van schaamte, en mede 
vanwege deze onzichtbaarheid, een plaats van allerlei misstanden. Hiermee 
bestaat er een schril contrast met de middeleeuwse vleeshouwers. Deze 
politiek en sociaal invloedrijke groep ambachtslieden eigende zich in veel 
steden, met toestemming van lokale stadsoverheden, een monopolie toe op 
de slacht en verkoop van bepaalde typen vlees. Hiermee onderscheidden zij 
zich van de veel bredere groep die zich met vleesproductie bezig hield, 
veelal voor eigen gebruik. De zorg voor de kwaliteit van vlees, het beperken 
van het aantal lokale concurrenten, en de organisatie van supervisie werden 
niet alleen keurig vastgelegd in regels en statuten, maar hadden tevens 
                                                      
63 Beek-Mulder en Polman, De Hallen in Haarlem, 40–58. 
64 Ibidem, 69. 
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weerslag op de stedelijke ruimte, met name in gedaante van de vleeshal. 
Deze gebouwen zijn een fascinerend voorbeeld van de sterke verbinding 
tussen consumptiepatronen, de status van bepaalde voedselproducten, en 
het sociaal-politieke stadsleven.  



Janna Coomans  
 

 
70 

weerslag op de stedelijke ruimte, met name in gedaante van de vleeshal. 
Deze gebouwen zijn een fascinerend voorbeeld van de sterke verbinding 
tussen consumptiepatronen, de status van bepaalde voedselproducten, en 
het sociaal-politieke stadsleven.  

‘Divine Food’ or the ‘Worst Known Foodstuff’? 
Religion, Nutrition and Society in Dutch Potato 
Discourse (1840-1860) 
 
Richard van Tilburg 

 
Leidschrift, jaargang 34, nummer 2, mei 2019 

In 1782, the royal physician Petrus Johannes Bavegem lauded the potato for 
its utility, fertility and how people used it ‘with great pleasure.’1 A mere 
century later another Dutch physician referred to himself as ‘an arch-
nemesis of the potato.’2 These two statements could not have been further 
apart. Clearly the foodstuff had lost some of its appeal in the mid-
nineteenth century for this physician to make such a remark. Previous 
research by Rebecca Earle and Emma Spary has shown that in late 
eighteenth- and early nineteenth-century Western Europe the potato was 
actively discussed in two frameworks: health and morality.3 Earle showed 
that governments actively promoted potatoes as a health benefit for the 
people, specifically the lower classes. In her opinion this was the primary 
cause for the popularization of the potato. Spary suggested, based on 
French potato consumption around the turn of the century, that the potato 
also had an ethical connotation. The foodstuff was propagated as moral, 
natural and honest, because its yields were high and labour costs relatively 
low.4  

Both historians researched periods in which the potato rose to 
prominence and had significant positive effects on the nation.5 In this 
article I look at the discourse surrounding the potato in the Netherlands 
during the period 1840-1860, when multiple waves of potato blight had the 
country on the brink of famine.6 This period also coincided with the 

1 P.J. Bavegem, Prijsverhandeling over de ontaarding der aardappelen (Dordrecht 1782) 1-2. 
2 Een Geneeskundige, Een gezond en goedkoop voedsel voor iedereen. aanwijzing tot de 
voortteeling en het nuttigen van nieuwere, betere, goedkoopere en voedzamere aardvruchten, ter 
vervanging van de minder gezonde aardappelen. (Amsterdam 1857) 32. 
3 R. Earle, ‘Promoting Potatoes in Eighteenth-Century Europe’, Eighteenth-Century 
Studies 51.2 (2017) 147-162; E. C. Spary, Feeding France: New Sciences of Food, 1760-
1815 (Cambridge 2014). 
4 Spary, Feeding France, 178-182.  
5 M. Wintle, An Economic and Social History of the Netherlands, 1800-1920: Demographic, 
Economic and Social Transition (Cambridge 2000) 48.  
6 M. Bergman, ‘The Potato Blight in the Netherlands and Its Social Consequences 
(1845-1847)’, International Review of Social History 12.3 (1967) 390-431; R. Paping and 
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foundation of modern nutritional science, with substantial contributions by 
Dutch chemists and physiologists.7 I study how the potato was discussed 
and framed as a foodstuff during this period, why so, and how this 
connected with the potato blight and the establishing nutritional science.  

In Dutch historiography of eighteenth- and nineteenth-century, 
potato consumption social and economic studies have thus far been the 
norm.8 Especially the blight has only been researched sparsely. Only in the 
last few years have new insights on potato-history sprouted. The 
aforementioned frameworks by Spary and Earle on the cultural significance 
of potatoes as a foodstuff in this period are worth expanding upon, just as 
the relatively new historiography of nutritional science in the nineteenth 
century. Studies have shown that Dutch scientists were influential within 
international debates in this period. The place of potatoes within this 
nutritional scientific paradigm has not yet been researched.9 Therefore 
research on the potato during the blight and rise of a new scientific 
paradigm is a highly relevant topic. 

For this discourse analysis, I use the publications shown in table 1. 
I chose these works because they were written by important public figures, 
whose commentaries on the blight and nutrition were central in mid 
nineteenth-century Dutch discourse. I further bolster my arguments with 
articles from the Algemeen Handelsblad and the Leydsche Courant. The 
Handelsblad featured several opinion pieces from readers on the potato 
blight. These give an insight into the perceptions of the Dutch middle and 

V. Tassenaar, ‘The Consequences of the Potato Disease in the Netherlands 1845-
1860. A Regional Approach’ in: R. Paping, E. Vanhaute and C. O’Grada ed., When 
the Potato Failed. Causes and Effects of the Last European Subsistence Crisis, 1845-1850 
(Turnhout 2007) 149-183. 
7 K. Carpenter, ‘A Short History of Nutritional Science. Part 1 (1785-1885)’, The 
Journal of Nutrition, 133.3 (2003) 638-645: 642; H. Kamminga and A. Cunningham, 
The Science and Culture of Nutrition, 1840-1940 (1995) 3.  
8 J. van der Maas and L. Noordegraaf, ‘Smakelijk eten. Aardappelenconsumptie in 
Holland in de achttiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw’, Tijdschrift 
voor Sociale Geschiedenis 9 (1983) 188-220; T. Lambrecht and I. Devos, Bevolking, 
voeding en levensstandaard in het verleden. Verzamelde studies van Prof. Dr. Chris 
Vandenbroeke (Gent 2004). 
9 Kamminga and Cunningham, The Science and Culture of Nutrition, 3-7; L. 
Meneghello, Jacob Moleschott a Transnational Biography: Science, Politics, and Popularization 
in Nineteenth-Century Europe (2017) 113-139; Carpenter, ‘A Short History of 
Nutritional Science’, 640-642. 
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upper class. The Leydsche Courant on the other hand mostly targeted the 
Dutch working class with their daily articles on the impact of the blight.10 
These newspapers show two widely different discourses in Dutch society. 

 

 Author Occupation Abbreviated Title Year 
Religion Heldring Preacher Wat te denken en wat te doen 1845 

Hooijer Preacher De grote nood des hongers 1847 
Nutrition Mulder Chemist De voeding in Nederland 1847 

 De voeding van Nederlanders 1854 
 Moleschott Physiologist Leer der voedingsmiddelen 1850 
 Donders Physiologist De voedingsbeginselen 1852 

Society Vissering Economist Opmerkingen der 
aardappelziekte 

 
1845 

Bergsma Chemist De aardappel epidedemie 1845 
Verbeterde inrigting tot 

spijsbereiding 
 

1842 
Martius Chemist De aardappel epidemie (trans.) 1843 

 
Table 1: overview of the writings analysed in this study structured 
by analytical cluster. 
 
 

I structure this article around three thematic clusters in these works and 
newspaper articles, based on religious, nutritional and societal discourses of 
the potato as a foodstuff. 

 
 
A potato-dependent country 
 
In the 1840s, agriculture was the prime motor of the Dutch economy. 
During the first half of the nineteenth century production increased rapidly 
due to specialization and technological innovation. Between 1810 and 1850, 
overall agricultural yields increased by 10-20%.11 The potato had a very 
important place within these developments, since the amount of land 
cultivated with potatoes rapidly grew in the first half of the nineteenth 

10 Bergman, ‘The Potato Blight’, 418-422. 
11 L. van Zanden, De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de 
negentiende eeuw, 1800-1914 (Utrecht 1985) 166, 204. 
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century.12 As a result, the Netherlands became the most potato-dependent 
country after Ireland in this period, especially for the lower classes.13 

The sharp increase in population was largely indebted to the 
reliability of the then widely cultivated crop.14 Small farmers and labourers 
relied on their own few acres of potatoes to survive.15 Around 10-20% of 
the arable land was sown with the crop, with some extremes like the 
Bommelerwaard where 60% of the land produced potatoes.16 Potatoes 
made up roughly half of the agricultural yields, showing their reliability as a 
food source and the dependency of the Dutch nation.17 On average Dutch 
citizens ate hundreds of kilograms of potatoes a year in the 1830s and early 
1840s.18 The poorer people were, the more central potatoes were in their 
lives. The higher classes ate them once a day as a side dish, but in the 
poorest regions of the country some farmers ate them three times a day.19 

The fungus that caused the widespread malady, the phytophthora 
infestans, was new to Europe when it struck in the summer of 1845.20 It was 
shipped on a shipment of seeds from America where it had caused multiple 
smaller epidemics in the early nineteenth century. The first sightings of the 
blight in the Netherlands were in July 1845. Due to the wet summer, it only 
took a few weeks for the fungus to spread from Zeeland to Groningen.21 
Roughly 80% of potatoes sown in the Netherlands in 1845 were infested 
with the disease and yields were only slightly more than a quarter of the 
average of previous years.22 In 1846 the blight was less widespread, largely 
due to a drought during the summer. Still a large portion of the autumn 

12 Van Zanden, De economische ontwikkeling, 169.  
13 Paping and Tassenaar, ‘The Consequences of the Potato Disease’, 150.  
14 Ibidem, 157. 
15 D.E. Zaag, ‘Overwintering en epidemiologie van Phytophthora infestans, tevens 
enige nieuwe bestrijdingsmogelijkheden’, Tijdschrift Over Plantenziekten 62.3 (1956) 
89-156: 3. 
16 Paping and Tassenaar, ‘The Consequences of the Potato Disease’, 144.  
17 Zanden, De economische ontwikkeling, 171.  
18 Paping and Tassenaar, ‘The Consequences of the Potato Disease’, 158.  
19 J. Jobse-van Putten, Eenvoudig maar voedzaam: cultuurgeschiedenis van de dagelijkse 
maaltijd in Nederland (Nijmegen 1995) 191-200.  
20 Zaag, ‘Overwintering en epidemiologie’, 4-5; Bergman, ‘The Potato Blight’, 393.  
21 Ibidem, 2. 
22 F. Terlouw, ‘De aardappelziekte in Nederland in 1845 en volgende jaren’, 
Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, (1971) 263-308; Paping and Tassenaar, ‘The 
Consequences of the Potato Disease’, 154.  
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21 Ibidem, 2. 
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potatoes were not edible.23 Most people adapted by changing their 
production to spring potatoes or potato flour, for which mildly diseased 
potatoes could be used.24 The severe winter of 1846-1847 made matters 
even worse for the population. In total, yields were almost halved compared 
to normal years.25 The prices of the edible potatoes quadrupled during the 
blight years of 1845-1848.26 Wheat and rye, the best alternative, rose around 
20% in price during 1846, making the situation even more dire for the 
lower classes.27 

Pauperism therefore spread rapidly, with 18% of the population on 
some form of poor relief in 1847, compared to only 12% in the early 
1840s.28 By 1847, the country was in a state of emergency. Death-rates 
exceeded birth-rates, resulting in a population loss of a few thousand 
people.29 From 1848 onward yields slowly increased again.30 Mortality rates 
remained higher than normal until 1849.31 The production of potatoes in 
the coastal clay soils of Utrecht and Holland only reached pre-blight years 
in the earlier 1850s. Friesland, Groningen and Zeeland did not fully recover 
until the 1860s.32 The potato blight had a significant and lasting impact on 
Dutch society. 
 
 
A divine foodstuff 
 
The region hit the hardest by the blight, the Bommelerwaard region, was 
quite actively described by the preachers Ottho Heldring and Cornelis 
Hooijer in the years 1845-1847. In that potato-dependent region the failure 
of the crop caused an alarming shortage of food.33 The social impact of the 
blight in the country was the most severe here, with mortality rates twice as 

23 Bergman, ‘The Potato Blight’, 395.  
24 Paping and Tassenaar, ‘The Consequences of the Potato Disease’, 153–155.  
25 O’Grada, Paping, and Vanhaute, When the Potato Failed, 22. 
26 Ibidem, 22. 
27 Bergman, ‘The Potato Blight’, 396; Paping and Tassenaar, ‘The Consequences of 
the Potato Disease’, 161.  
28 Ibidem, 398-399; Ibidem, 173.  
29 O’Grada, Paping, and Vanhaute, When the Potato Failed, 25. 
30 Paping and Tassenaar, ‘The Consequences of the Potato Disease’, 155. 
31 Ibidem, 175.  
32 Ibidem, 156.  
33 Ibidem, 144. 



Richard van Tilburg 
 

76 

high as the Dutch average of 1847.34 Both men were preachers in the region 
and published their works to spark interest in the region and raise money 
for the lower classes.35 Heldring wrote his short pamphlet Wat te denken van 
en wat te doen in den aardappelennood in the fall of 1845, just months after the 
onset of the blight. Hooijer’s De Groote Nood des Hongers in en bij den 
Boemelerwaard was written in the summer of 1847, when the social effects of 
the blight were most apparent. In their works, both men blended Christian 
orthodoxy with societal issues, mainly substance abuse and poverty.36 

Both men put the potato within a positive moralistic, divine and 
health discourse, with the crop at the centre of their theological worldview. 
Heldring praised the Dutchmen who worked hard and barely earned 
enough money to remain out of poverty, while also never indulging 
themselves with luxurious commodities.37 This hard working and temperate 
lifestyle was most likely appealing to Heldring’s Calvinistic worldview. God 
gave men the potato, cheap and with a high agricultural yield, and this 
allowed these men to stay in this morally preferred position: ‘there the 
Heavens provided salvation.’38 Hooijer went further on how the potato 
used to keep the citizens in the Bommelerwaard strong and healthy, 
lamenting: ‘See, there used to walk strong and agile men’39 He saw first-
hand how men succumbed to immoral urges and needed the potato to save 
them from ‘immorality and through that to irreversible damage.’40 

Even though both men discussed the potato as healthy and 
necessary, they gave no explicit reasoning of its benefits. Their implicit 
reasoning was that potatoes were healthy because men were strong when 
they ate them. For them citizens used to be healthy when there were 

34 J. Poppel and E. Beekink, ‘De biometer in kaart gebracht. Zuigelingen- en totale 
sterftecijfers voor Nederlandse 
gemeenten, 1812-1939’, Gewina / TGGNWT 24.1 (2002) 18-32: 29. 
35 J. P. de Bie and J. Loosjes, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in 
Nederland. Volume 3 (The Hague 1919) 632-634. 
36 O.W. Dubois, ‘Ottho Gerhard Heldring 1804-1876, Predikant en Filantroop’, 
Biografisch Woordenboek Gelderland, 
www.biografischwoordenboekgelderland.nl/bio/3_Ottho_Gerhard_Heldring, 13 December 
2018. 
37 O. G. Heldring, Wat te denken van en wat te doen in den aardappelennood? (1845) 7. 
38 Heldring, den aardappelennood, 12; C. Hooijer, De groote nood des hongers in en bij den 
Boemelerwaard. Een waar verslag voor alle menschenvrienden in ons vaderland (1847) 22. 
39 Hooijer, De groote nood des hongers, 12. 
40 Ibidem, 7. 
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Boemelerwaard. Een waar verslag voor alle menschenvrienden in ons vaderland (1847) 22. 
39 Hooijer, De groote nood des hongers, 12. 
40 Ibidem, 7. 
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potatoes and now they were dying because of a lack of it. That Hooijer 
witnessed the severe suffering of the people in 1847 undoubtedly attributed 
to this lamentation of a past where potatoes kept the citizens healthy and 
alive. The health frame is therefore more diffuse than their very clear 
theologically grounded frame of morality. 

Regardless of their explicit positive framing of the potato, there were 
negative aspects to the crop as well. Both men denounced the dependency 
and overabundant use of potatoes within factory work, especially to make 
gin.41 This immoral behaviour, which sparked the blight according to 
Heldring, was not condoned by God. Furthermore, this strengthened both 
men in their belief that the dependency on the potato could have negative 
outcomes, because God punished the abundance of products made with 
potatoes.42 They were sceptical of other foodstuffs though. Heldring was 
unsure whether God would provide beans, turnips and cabbage in the same 
abundance as he had once done with potatoes.43 Men had to abstain from 
indulging themselves with potato gin and then the potato would provide 
salvation.  

Overall Heldring’s praise ‘and thank God we have potatoes!’ was not 
overstated, since for these men who witnessed the blight first-hand the 
potato was an essential divine foodstuff that meant the literal difference 
between life and death.44 Both the health and morality frameworks found 
by Spary and Earle were still present half a century later, despite the 
morality frame being altered within a divine interpretation, and the health 
frame being more diffuse. Furthermore, it is noteworthy that Heldring 
alluded to the negative consequences of dependency. Even though he did 
not switch his praise to a different vegetable, it certainly made him think 
whether the potato could be a saviour for ever. 
 
 
Potatoes or proteins 
 
Despite the praise that both preachers had for the foodstuff, the potato was 
not without opposition. In the 1840s and 1850s, Dutch chemist Gerrit Jan 
Mulder (1802-1880) and his assistants Franciscus Donders (1818-1890) and 

41 Ibidem, 8; Heldring, den aardappelennood, 12. 
42 Heldring, den aardappelennood, 11. 
43 Ibidem, 27.  
44 Ibidem, 8.. 
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Jacob Moleschott (1822-1893) became active opponents of the status of the 
potato within Dutch society. Mulder was an influential chemist in the 
1830s, being the first to coin the term ‘protein’ in a scientific publication.45 
In his nutritional paradigm all organic material contained proteins with the 
same ratios of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen.46 Since all organisms 
were made up of these proteins and could easily absorb them because of 
their corresponding ratios, food that contained a lot of these proteins was 
considered healthy. Foodstuffs that did not contain these proteins could 
not supply the human body with sufficient nutrients and were considered 
unhealthy 

Moleschott and Donders were heavily influenced by the theory of 
their mentor. Donders earned a doctoral seat in Utrecht in 1847 and 
became a leading physiologist specialised in the eye, an ophthalmologist, in 
Europe and one of the most well-known intellectuals of the Netherlands.47 
Moleschott was only active in Utrecht from 1845-1847, but Mulder’s 
teachings shaped his worldview considerably.48 Both men adopted a radical 
materialistic outlook. In this worldview, all bodily matter stood in relation 
and influenced men’s physical and mental state. Nutrition was therefore of 
prime importance to them and they actively tried to spread their ideas to a 
wider audience.49 

In their understanding, proteins thus equalled healthy food, which in 
turn equalled mental and physical wellbeing. In De Voeding in Nederland, in 
Verband tot den Volksgeest, published in 1847, Mulder described this 
thoroughly. He lamented the state of the physical and mental capabilities of 
the average citizen, which he related to their nutrition. Without proteins, 
they would lack in physical health, morality and intellectual capacity.50 

45 M.J. van Lieburg, Al doende leert men. De Rotterdamse jaren van Gerrit Jan Mulder 
(1802-1880) (Rotterdam 2006) 80-83. 
46 H A M Snelders, De geschiedenis van de scheikunde in Nederland, deel 1 (2003) 95. 
47 J. Gijn and J. Gijselhart, ‘Donders: Oogarts en Fysioloog’, Nederlands Tijdschrift 
voor Geneeskunde https://www.ntvg.nl/artikelen/donders-oogarts-en-fysioloog, 3 
December 2018; A. Roelofs, ‘Biography F.C. Donders’, Donders Institute, 
https://www.ru.nl/donders/agenda/donders-lectures/biography-donders, 14 
December 2018. 
48 Meneghello, Jacob Moleschott, 309. 
49 Ibidem, 56, 123; Van Lieburg, Al doende leert men, 14, 64-66. 
50 G. J. Mulder, De voeding in Nederland, in verband tot den volksgeest (1847) 3.  
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Humanity was therefore indebted to their nutrition according to Mulder.51 
Donders summarised it well by referring to proteins as ‘first among the 
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did not condemn, since it contained useful fats and amylum, but they 
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the dependency on potatoes was scientific. Moleschott and Mulder both 
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central for an organism’s total wellbeing, referring to bad blood as 
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With proteins as the foundation for a healthy body and a radical 
materialistic worldview which put all of human wellbeing, physically and 
mentally, in relation to each other, potatoes could truly be regarded as the 
worst known foodstuff for these men. Within their scientific paradigm and 
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51 Mulder, De voeding in Nederland, 75-77. 
52 F. C. Donders, De voedingsbeginselen. Grondslagen eener algemeene voedingsleer (1852) 8.  
53 Mulder, De voeding in Nederland, 14. 
54 Ibidem, 14. 
55 Ibidem, 52; J. Moleschott, Leer der voedingsmiddelen voor het volk (1850) 115; 
Donders, De voedingsbeginselen, 22.  
56 Mulder, De voeding in Nederland. 
57 Donders, De voedingsbeginselen, 22, 24. 
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thank the new world for the gift that eternalises your suffering.’58 Mulder 
made the boldest claim of all: ‘Still the worst of all known and used 
nourishments is the potato.’59 These harsh stances might seem overblown, 
yet they were understandable considering the role of nutrition within their 
worldviews. How this worldview affected their thoughts is most clearly 
represented by Moleschott, who co-authored a short work on the potato 
blight in 1845 just before becoming a student of Mulder. In this work, he 
showed none of his later antagonism towards the crop.60 Only a few years 
later his stance was completely different. 

Even though all their works were meant for a wider audience, the 
authors aimed their advice predominantly towards middle and high-class 
citizens. They were concerned with well-off people who could change their 
diets.61 Mulder advised people who were better off to replace their potatoes 
with more nutritious foodstuffs and hoped that the lower classes, who did 
not have the means to change their food intake, could at some point change 
their primary intake to beans, peas and grains.62 He never mentioned any 
practical solutions for the lower classe2s however. Even in his 1854 booklet 
De Voeding van Nederlanders, which was aimed towards practical solutions for 
the Dutch diet, he primarily focussed on people who could afford to 
change their diets. Their indifference with the lower classes is best 
described by the relative ease with which he and Moleschott remarked how 
the country could use some more blights in order to lower the status of the 
potato, despite the dependency of the nation on the crop.63 

Aside from the scientific framing of the potato by these academics, 
opinion pieces within the Algemeen Handelsblad reported on the bad effects 
of the potato as well. Their overall tendency was that the potato diminished 
health and that dependency on the potato was to blame, although they 
never pointed to tangible specifics on why the crop was unhealthy. In an 
article just after the onset of the blight J. C. Altorffer remarked for example 
that ‘not everything is bad which appears so’, specifically referring to the 

58 Moleschott, Leer der voedingsmiddelen, 115. 
59 Mulder, De voeding van Nederlanders (1854) 48.  
60 J.A.W. Moleschott, Het wezen der aardappelziekte en de middelen ter voorkoming en 
genezing van dezelve, met eene plaat, voor geleerd en ongeleerd (1845). 
61 Mulder, De voeding van Nederlanders 51; Mulder, De Voeding in Nederland, 8-10, 52-
55.  
62 Mulder, De voeding in Nederland, 65-68.  
63 Ibidem, 67; Moleschott, Leer der voedingsmiddelen, 178. 
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effects of the blight.64 His observations were that Dutchmen, from the past, 
‘our heroic seafarers’, managed well without potatoes, therefore nineteenth-
century Dutchmen should be able to survive without them as well. 
Furthermore, he stated that potatoes were ‘undoubtedly unhealthy’, 
referring vaguely to the foreign origin of the potato and its inability to 
therefore nourish Dutch bodies. Two years later another opinion piece 
remarked similarly how potatoes were unhealthy, referring to how the crop 
created a ‘sickly, scrofulous, hydropic race instead of a healthy and muscular 
race in the Netherlands […] a race without moral power or courage.’65 His 
polemic tone is reminiscent of Mulder and his colleagues. The most radical 
post was an opinion piece from X.Y.Z. in 1848, specifically calling for 
municipal intervention to ‘prohibit the usage of potatoes completely’ 
because of their bad health influence.66 These negative health discourses 
were therefore not limited to scientists, since Dutch citizens also attacked 
the potato, its detrimental effects and the monoculture that pervaded Dutch 
society. Their scientific health discourse was however more diffuse. The 
polemic tone and examples alluded to scientific motivations, but they never 
explained them in depth. I am confident however that these men who 
wrote to the Algemeen Handelsblad were aware of the scientific discourse of 
Mulder and his contemporaries. Even if their reasoning was more diffuse, 
their narratives and tone largely followed the scientists’. Mulder and his 
contemporaries were influential in Dutch society and it is likely that these 
authors knew their theories. 

The nutritional paradigm of Mulder and his contemporaries only 
partially explains their negative framing of the potato. The blight played a 
substantial role as well, albeit more indirectly. At first glance, it seems that 
the disease did not have a significant impact, since authors only mentioned 
it sideways in examples. This is understandable since the blight was not 
connected to Mulder’s scientific paradigm. However, their fulminations 
against the potato only appeared after the blight hit the country in 1845, 
even though Mulder’s theory was already published in 1838. New scientific 
knowledge alone is therefore most likely not the only explanation for the 
anti-potato rhetoric.  

I propose that even though the blight did not cause the negative 
framework, it did provide a discursive space in which the potato as a 

64 ‘Is de miswas der aardappelen een kwaad?’, Algemeen Handelsblad 2-10-1845, 4. 
65 ‘Aan de redactie van het Handelsblad.’ Algemeen Handelsblad 25-2-1847, 5. 
66 ‘Eene stem over de aardappelen-ziekte.’ Algemeen Handelsblad 4-9-1848, 3. 
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foodstuff could be openly criticised. Philosopher Rafal Maciag discussed 
this discursive space as the epistemological discourse which is supervenient 
from the world of facts.67 The change from the potato as a boon for society 
to a reality where the potato failed allowed criticism to prosper in the public 
sphere. Since these men deemed nutrition of prime importance for the 
wellbeing of men, they most likely took this opportunity to give the potato 
a much-needed dent in status. That their largely middle and upper-class 
audience was not dependent on the potato and hit less severely by the 
blight most likely helped their rhetoric.  

Some texts for example openly stated that the blight was 
instrumental in their rhetoric. An opinion piece in the Algemeen Handelsblad 
mentioned that: 

 
Since the general failure of the potato in the year 1845, have people 
for the first time in the Netherlands loudly dared to proclaim, what 
was not unknown to most, that the potato as primary foodstuff, is 
an unhealthy foodstuff.68 

 
Mulder furthermore hoped that the blight would ‘here and there lead to 
fruitful warnings against the misuse of this foodstuff.’69 He and Moleschott 
also explicitly mentioned that more frequent potato diseases were to be 
desired, since these would only make their voices heard more easily.70 
Donders was more sceptical and feared that even mass failings of the 
potato would not have an impact on the ‘potato-bellies’, who were already 
beyond saving and content with below average food.71 

Mulder and his contemporaries thus placed the potato within a 
health and morality framework, just like Earle and Spary, but inverted these 
frames in a negative connotation through their scientific understanding. 
Where the preachers used a diffuse discourse on health, these scientists 
pinpointed their analyses down rigorously. Their stance was best 
summarized by the earlier quoted arch-nemesis of the potato: ‘like the diet 
is, is not only the body, but also the mind, the character and the heart of 

67 R. Maciag, ‘Discursive Space and Its Consequences for Understanding 
Knowledge and Information’, Philosophies 3.4 (2018) 1-34: 6. 
68 ‘Aan de redactie van het handelsblad’, Algemeen Handelsblad, 25 februari 1847, 5-6. 
69 Mulder, De voeding in Nederland, 67. 
70 Ibidem, 67; Moleschott, Leer der voedingsmiddelen, 178. 
71 Donders, De voedingsbeginselen, 24.  
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man.’72 People did not altogether dismiss potatoes, since they contained 
important fats and amylum, but could, due to the weakened state of the 
potato in Dutch society, finally argue that it was unhealthy and should be a 
secondary food source.  
 
 
Too important to fail 
 
Mulder and his contemporaries were only one side of the academic debate 
surrounding potato consumption. Other scientists chose to defend the 
foodstuff and especially the role it had in Dutch society, especially members 
of the society for agriculture in Utrecht, the Genootschap voor Landbouw en 
Kruidkunde. Their aim was the propagation of agricultural science for the 
benefit of Dutch society as a whole.73 At its head stood Cornelis Adriaan 
Bergsma (1789-1859), professor of agricultural science and rector of the 
University of Utrecht. He was very much concerned with poor relief 
through the improvement of food and agriculture, since he wrote on the 
improvement of hospital food and agricultural tools for years.74 In 1845 he 
published on the societal effects of the potato blight. The same applied to 
his contemporary, the German botanist Carl Friedrich von Martius (1794–
1868), who wrote extensively on the societal issues Germany suffered 
during the potato blight of 1842. His works were translated and published 
by the agricultural society. 

In the inaugural speech of the agricultural society in 1842, Bergsma 
remarked how agricultural science had enriched the lives of Dutch citizens 
over the centuries. He specifically remarked the utility of the potato, not 
only as a foodstuff for men, but also for plants as fertilizer.75 Science had 
brought such a reliable and valuable nutrient. This reliability and societal 
dependency were put forward by both Carl Friedrich von Martius and 
Cornelis Bergsma in their works on the potato blights of 1842 and 1845. 
Both men attributed the need of their inquiries to the vital role that the 

72 Een Geneeskundige, Een gezond en goedkoop voedsel voor iedereen, 58. 
73 C.A. Bergsma, Genootschap voor landbouw en kruidkunde te Utrecht: aanspraak van den 
voorzitter C.A. Bergsma, (1842), 2–4.  
74 C. Boone, Cornelis Adriaan Bergsma. Niet Zomaar een Fries (Harderwijk 2016) 122-
126. 
75 Bergsma, Genootschap voor landbouw en kruidkunde te Utrecht, 9.  
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potato had in European society.76 Bergsma even remarked that society 
could not survive without the foodstuff and how ‘many judged, that she 
provided a most sure insurance against famine.’77 It is noteworthy how the 
potato as a foodstuff remained above scrutiny in both their works. Martius 
kept on remarking how people could try to preserve their healthy and 
nutritious potatoes.78 The blight for him was an exterior influence that had 
no effect on his overall conception of the potato as an advantageous 
foodstuff. He continuously referred to negative influences on the potato, 
instead of attributing negative effects to the crop itself. Here he extensively 
used a discourse of purity. Potatoes used to be pure, but their shipping all 
over the world and cultivation in radically different climates had 
degenerated them.79 Martius did mention the chemical composition of the 
potato, its low amount of proteins, yet did not further remark on it.80 This 
shows that the nutritional value of the potato as established within Mulder’s 
scientific paradigm was either unknown to Martius or unimportant for him. 
The latter one seems more convincing, since this work was devoted to the 
potato as an agricultural crop and its societal dependency and less about its 
nutritional value.  

For these scientists, the potato as a foodstuff was one of the most 
important crops in Dutch agriculture. Just as Mulder and his 
contemporaries, these men commented on how dependent society was on 
potatoes, yet they did not attribute the same negative connotations to this 
dependency. I argue that this was because they valued the potato as 
indispensable and reliable, despite their lack of innate health benefits. 
Economist Simon Vissering (1818-1888) echoed this reliability as well in his 
1845 book on the potato disease, which concerned itself with how the bad 
potato yields of 1845 could be alleviated.81 Vissering was a liberal professor 
of law and economist at the university of Leiden and even became minister 

76 C.F.P. von Martius, De aardappel-epidemie der laatste jaren, of de kankerachtige en 
schurftachtige ziekten der aardappelen (1843) 4. 
77 C.A. Bergsma, De aardappel-epidemie in Nederland in den jare 1845 (1845) 5. 
78 Martius, De aardappel-epidemie der laatste jaren, 32.  
79 Ibidem, 38-39; Berichten en Mededeelingen door het Genootschap voor Landbouw en 
Kruidkunde te Utrecht, Tweede aflevering (1844) 30-32. 
80 Martius, De aardappel-epidemie der laatste jaren, 18.  
81 Simon Vissering, Eenige opmerkingen ter zake der aardappelziekte (1845) 22-27. 
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of finance in the late 1870s.82 He was cautious whether other foodstuffs, 
notably grains, could be so reliable and abundant as the potato had been.83  

Not only academics wrote on the indispensability of the potato. The 
Leydsche Courant showed this stance as well, as they regularly published on 
how to make rotten potatoes edible again.84 Their almost daily devotion to 
articles on the usage of potatoes shows how integral potato consumption 
was to their readers. The newspaper voiced relief many times when it 
became known that the overall effects of the disease would be limited 
compared to the year prior. It is remarkable how the newspaper had no 
mention of bad yields after 1846, even though those remained for years to 
come. Apart from the fall of 1845 and the early months of 1846 the news 
was mostly focussed on the regeneration of the potato culture. The negative 
news mainly focussed on different countries.85 This newspaper, just as the 
scientists within the cluster, saw and commented on the potato as a vital 
part of Dutch society. 

This did not mean however that these commentators deemed the 
potato a healthy foodstuff. Bergsma stated outright that potatoes would 
make men ‘more fat than healthy’ in a work from 1842 on dietetics.86 This 
stance was also laid out by Vissering: He continuously noted how wheat 
and rye were more nourishing than potatoes on a scale of 5:1.87 These 
criticisms resembled Mulder, who similarly argued how men had to eat 
multiple kilograms of potatoes each day to absorb the same nutrients as 
smaller amounts of different foodstuffs.  

Their stance towards the potato therefore seemed to be more 
pragmatic, because they deemed availability and reliability more important 
than innate health benefits, because society depended on the foodstuff. 

82 Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1891, ‘Levensbericht van 
Mr. S. Vissering’, 
https://www.dbnl.org/tekst/_jaa002189101_01/_jaa002189101_01_0010.php, 14 
december 2018. 
83 Simon Vissering, Eenige opmerkingen, 6-8.  
84 Leydsche Courant, 3-9-1845, 2; Leidsche Courant, 8-9-1845; Leydsche Courant, 15-9-
1845; Leydsche Courant, 18-9-1845. 
85 Bergsma, ‘The Potato Blight’, 421-423.  
86 C.A. Bergsma, Beschrijving van de verbeterde inrigting tot spijsbereiding voor 
minvermogenden, te Utrecht, en over het gebruik der gelei uit beenderen als voedsel voor den mensch 
(J.G. van Terveen and Son, 1842) 43. 
87 Simon Vissering, Eenige opmerkingen ter zake der aardappelziekte (P.N. van Kampen, 
1845) 17-20. 
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This stance shows how their discourse went further than mere knowledge 
of nutritional science, since these men knew that potatoes were not very 
nutritious yet chose to defend its abundance in the Dutch diet. The most 
likely explanation is that these academics wrote about the potato within an 
agricultural and societal context and less within a primarily nutritional 
context like Mulder and his contemporaries. Nutrition was not vital to the 
worldview of Bergsma and the society of agriculture like it had been for 
Moleschott, Donders and Mulder.  

Furthermore, Bergsma was very much concerned with the plight of 
people who could not afford other foodstuffs. He knew how much of the 
country depended upon the potato for its survival. Criticism would have 
been futile since these people could not change their consumption patterns. 
This also explains why Bergsma, just like Martius, tried to give the general 
population knowledge on how to salvage their good potatoes.88 Poor relief 
and the elevation of living standards for the lower classes were more 
important to Bergsma and the society than to Mulder and his 
contemporaries.89 That Bergsma stopped remarking that potatoes were 
rather unhealthy when the blight hit in 1845 and started emphasizing its 
reliability might hint that his discursive space narrowed because of the 
blight. This put his discourse in a sharp contrast with Mulder and his 
contemporaries, whose discursive space widened. This is most likely 
attributable to the dependency of his target audience, the lower classes, who 
were forced to keep on consuming potatoes regardless of the blight.  

People in this cluster therefore primarily put the potato within a 
discourse of societal dependency and reliability. They knew the potato was 
not the most nourishing foodstuff, but they chose to defend its abundance 
in society anyway. The place of potatoes within Dutch society and the less 
radical place of nutrition in their worldviews most likely attributed to this 
stance. Despite similar scientific knowledge, these men discussed the potato 
differently than Mulder and his contemporaries and the blight most likely 
narrowed their discursive spaces.  
 
 
 
 
 

88 Bergsma, Beschrijving van de verbeterde inrigting tot spijsbereiding, 34-36.  
89 Boone, Cornelis Adriaan Bergsma, 52-53.  
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not the most nourishing foodstuff, but they chose to defend its abundance 
in society anyway. The place of potatoes within Dutch society and the less 
radical place of nutrition in their worldviews most likely attributed to this 
stance. Despite similar scientific knowledge, these men discussed the potato 
differently than Mulder and his contemporaries and the blight most likely 
narrowed their discursive spaces.  
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Conclusion 
 
The place of the potato in the Dutch diet was heavily debated in the mid 
nineteenth century. Preachers praised it as a vital divine foodstuff for Dutch 
society. Mulder and his contemporaries however lamented its abundance as 
an unhealthy crop in society through their scientific paradigm of protein 
primacy combined with a radical materialist worldview. The blight provided 
them with space to discuss these issues. Their stance was contrasted by 
another group of scientists, who stressed the reliability and importance of 
potatoes in Dutch society. These scientists shared the view that the 
foodstuff was unhealthy, yet chose to defend it in their writings. Their 
target audience and the absence of a radical materialist worldview most 
likely account for these differences and narrowed their discursive space. 
 With this study, I have shed new light on a foodstuff that has been 
a vital part of Dutch society for centuries. My findings show that research 
into potato consumption and food culture in general must be regarded as a 
multifaceted subject. The stances of the different authors and scientists can 
only be explained by looking at the intersection of social, scientific and 
religious motives. The mainly economic and social discussions of potato 
consumption must therefore be complemented with studies that also 
include these wider cultural frameworks in their narratives. 

This article did not show a finished story however, since the role of 
potatoes in our diets only grew after the 1850s.90 Based on the results 
presented here, this growth in importance during the nineteenth and 
twentieth century should not be regarded as a definite unilateral success 
story. Further research into these periods will most likely sprout new 
valuable insights on potato consumption. For a foodstuff so abundant in 
Dutch society, we still have much to learn about it. The recent revaluation 
of potato-history is therefore a most welcome start. 
 

 

90 Jobse-van Putte, Eenvoudig maar voedzaam, 227-238.  
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In 1988 Oprah Winfrey rolled out a now-notorious wagon of fat with her 
onto the stage of her talk show. The fat represented the weight she had lost 
on a liquid diet and the iconic moment highlights the accolade that goes 
along with shedding pounds. She was dressed in size ten jeans and the 
audience applauded as she triumphantly dragged her wagon onto stage. 
Oprah lost sixty-seven pounds over the summer of that year, but two weeks 
after returning to real food her weight shot back up. Through her public 
display and subsequent return to a heavier weight, she demonstrated the 
losing battle of women and weight-loss and its firmly rooted spot in the 
culture of the United States.  
 

 
 

Img. 1: Oprah and her ‘wagon of fat.’ Source: O. Winfrey, ‘Oprah’s top 
20 moments’, O, The Oprah Magazine (October 2005). 
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As food historians such as Louise Foxcroft explain, the practice of dieting 
goes back over two thousand years.1 The particular focus of my study is on 
the ways in which diet culture and its portrayal of women changed in the 
US in the period 1960-1989. Oprah’s show aired at the end of this period, 
but the liquid diet had insidiously worked its way into advertising from the 
start of the 1960s. Throughout the course of this essay I aim to answer the 
question: why did representations of women in diet and weight loss adverts 
change from the 1960s to 1980s in the US? By looking at representations of 
women within these adverts, I analyse how far they reflected the changing 
social position of women. Oprah dragging out ‘her fat’ on live television 
would suggest that the pressure to maintain an idealized body form 
remained static - but in what ways had women’s relationship with diet 
culture altered? It must be noted that some explanatory factors for change 
such as women’s emancipation and sexual liberation jar with the very 
constraining nature of diet and weight loss’ effect on women’s bodies and 
thus liberty. In this way, my research may appear almost paradoxical. 
However, women had come a long way socially, economically and politically 
by the end of the thirty-year period. My essay aims to analyse how far this 
was reflected in diet and weight loss adverts.  
 
 
A history of diet culture  
 
As Mike Featherstone points out, ‘one of the most noticeable features of 
the twentieth century […] has been the triumph of the thin woman over the 
fat woman.’2 It seems he was not alone in his observation. A plethora of 
academics across a spectrum of disciplines have weighed in on the 
relationship between women, weight-loss and the role of the media. 
Authors such as Louise Foxcroft and Anne Scott Beller have looked more 
broadly at diet culture in history and specifically in the American context.3 
Both Susan Bordo and Sandra Bartky are prominent in their explorations of 
the ways in which diet and weight-loss culture poses a discourse of bodily 

                                                      
1 L. Foxcroft, Calories and Corsets: A History of Dieting over 2000 Years, (London 2011).
2 M. Featherstone, ‘The body in consumer culture’ in: M. Featherstone, M. 
Hepworth and B.S. Turner ed., The Body: social process and cultural theory (California 
2011) 170-196.  
3 A.S. Beller, Fat and Thin: A Natural History of Obesity (New York 1977); Foxcroft, 
Calories and Corsets. 
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control over women – a common theme in academic literature.4 Some 
academics have looked explicitly at the gendered elements of advertising.5 
These authors tout women’s emancipation as a defining factor of change. 
This is echoed in this essay, for example in the finding that the increasing 
presence of female voiceovers and also the declining fashion of using a 
voiceover at all might be explained in part by women’s increased 
emancipation.  
  However, this study is unique in its comparison of the two specific 
periods of the 1960s and 1980s as well as in its use of television 
commercials in order to do so. Previous researchers have looked at the 
transitions of diet culture in the second half of the twentieth century more 
generally, focusing in particular on changes such as the move from personal 
to collective weight loss.6 Instead, my study looks specifically at changing 
representations and portrayals of women in this period. The use of 
television commercials as a visual tool of measuring change is crucial to this 
analysis. Despite being easily accessible online, little research has been 
undertaken into the changing details of diet and weight-loss television 
commercials over this time. As this was an era of significant social change, I 
believe that collecting data on the advertisements in either period will 
greatly enhance our understandings of diet culture and the changing 
portrayal of women. 
 
 
 
 
                                                      
4 S. Bartky, Femininity and Domination: Studies in the Phenomenology of Oppression, (New 
York 1990); S. Bordo, Unbearable Weight: Feminism, Western Culture, and the Body 
(Berkeley 2003). 
5 D. Barthel, Putting on Appearances: Gender and Advertising (Philadelphia 1998), 1; A. 
Zimmerman & J. Dahlberg, ‘The Sexual Objectification of Women in Advertising’, 
Journal of Advertising Research, 48.1 (2008); K. Banks-Nutter, ‘From Romance to PMS: 
Images of Women and Chocolate in Twentieth Century America’ in: K. LeBesco & 
P. Naccarato ed., Edible Ideologies: Representing Food and Meaning (New York 2008). 
6 See: C.J. Thompson & E.C. Hirschman, ‘Understanding the socialized body: A 
poststructuralist analysis of consumers self-conceptions, body images, and selfcare 
practices’, Journal of Consumer Research 22 (1995), 139-153; C. Heyes, ‘Foucault Goes 
to Weight Watchers’, Hypatia A Journal of Feminist Philosophy 21.2 (2006), 126-149; K. 
Besio and S. Marusek, ‘Losing it in Hawai‘i: Weight Watchers and the paradoxical 
nature of weight gain and loss’, Gender, Place & Culture 22.6 (2015) 851-866.
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Research method 
 
In order to examine the representations of women in the 1960s and 1980s, I 
studied forty-four television advertisements shown in the US. I selected 
twenty-two adverts from either decade, excluding the decade in between. I 
chose not to use any advertisements from the decade of the 1970s as this 
was a time of huge social, technological and economic change and I chose 
to examine the periods both before and after this time. As I am looking 
specifically for differences in representation of women, I felt that this would 
give the adverts enough time to adjust to social changes that had occurred 
and thus provide more significant results. The fact that both sets of data 
contained twenty-two advertisements is a happy accident. Originally, I had 
twenty-three advertisements from the earlier period but one was excluded 
as I later found that the sound quality was not good enough to determine 
exactly what was said at all points.  
  I used only advertisements where both the video clip and audio file 
were of sound quality. I did not include advertisements that sold a product 
such as a diet pill or vitamin, as the focus of this project was to be 
specifically on drinks and foodstuffs. I was interested in the ways in which 
taste and the very act of consuming foods played into representations of 
women and felt that diet pills could not fully encompass this. These 
advertisements had to be television commercials promoting a health or 
weight loss food or drink, which had been recorded and distributed in either 
decade. I did not aim to pick out advertisements that solely featured or 
targeted women. Despite this, I found that only 4.5 percent of the diet and 
weight loss advertisements in my study were targeted towards men. 
Advertisements I analysed included those for liquid diet foods, ready meals, 
low calorie fizzy drinks, milk, breakfast cereals and oats, fruit juices, salad 
dressings, bread, dessert and chewing gum. It should also be noted that 
some brands are represented by more than one advertisement. In the 1980s 
portion, three advertisements were for Weight Watchers foods and in the 
1960s portion, Metrecal liquid food appeared three times. I acknowledge 
that this may sway results somewhat, however, the increased prevalence of 
these adverts may suggest they were more representative to some extent.  
The advertisements I used came from video archives including The Huntley 
Archives, Duke University Archives Digital Collections, the Internet 
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Archive, Clipland and YouTube.7 These online digitised archives are public 
and provide fantastic visual detail. However, there are drawbacks to using 
this type of primary source. For all of the archives it can be difficult to 
know where the commercial was aired and how many people the 
commercial reached. In addition, particularly for both Clipland and 
YouTube it is not always easy to gain precise meta-data such as the exact 
year the advertisement was aired and who archived and uploaded it. They 
are both public video platforms and the fact that anyone can upload a video 
limits their authority. There is also no additional information about the 
content of the video or the creators, cast and crew, so many assumptions 
must be drawn from the visual aspects only.  

However, the fact that these videos were uploaded onto a public 
platform in the first place hints at their significance and the thousands of 
views they have received gives credence to this. Usually videos that have 
public interest, such as those containing a popular product, celebrity or 
message are deemed interesting enough to be uploaded onto sites such as 
YouTube. As the period in question is not too far in the distant past, people 
may also upload commercials for nostalgic reasons. It might be reasonable 
to assume that due to the very fact that they exist on the platform, they are 
memorable, representative or noteworthy. The messages of video 
advertisements are clear and offer insights into both the consumer and the 
brand. They give some idea of the ways in which society perceived women 
at any given time and are not just about the appearance of the object for 
sale, ‘but about personal appearances: how we look to others, how we think 
of ourselves.’8 Commercials reflect the norms of society and specifically in 
this case, the gendered norms. Despite being one of the most public forms 
of media, advertising also has a way of connecting with us in intimate ways. 
It influences us privately.9 This is particularly true of television commercials, 
which seep into our homes through TV sets. 

                                                      
7 Huntley Film Archives, https://www.huntleyarchives.com/, accessed 
17December 2018; Digital Repository: Duke University Archives, 
https://repository.duke.edu/dc, accessed 17 December 2018; Internet Archive 
California, https://archive.org/, accessed 18 December 2018; YouTube, 
https://www.youtube.com/, accessed 18 December 2018 
8 Barthel, Putting on Appearances, 1.  
9 J. Williamson, Decoding Advertisements: Ideology and Meaning in Advertisements, (New 
York 1978) 10.
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 In order to execute my research, I systematically analysed each 
advert, watching it multiple times and picking out key themes and images. I 
paid special attention to the gendered aspects of the voiceover, the presence 
of women, clothing, health and diet rhetoric, the demographic of 
protagonists and cast as well as the domestic vs. public setting in which the 
advertisements took place. I collected notes and developed score sheets, 
capturing the most crucial results and transforming them into tables and 
subsequently charts. Figure 1 shows a typical example of one of my score 
sheets. This particular score sheet was dated from the 1980s portion of my 
study.  
 

Crystal Lite 1980  

Voice over Male 
Protagonist gender Female 
Protagonist age 25 – 35 
Protagonist ethnicity Caucasian  
Presence of men  Yes – background dancers 
Setting Gym 
Clothing Lycra leotards, active wear, leg 

warmers, sweat bands  
Notable props  Scales, active wear, rowing 

machine 
Presence of scales  Yes 
Key words/phrases  ‘I believe in me’, ‘eating right’ 
Presence of celebrity  No 
Health/Appearance focused  Appearance  
Taste rhetoric  ‘sweet in a whole new way’, ‘taste 

so terrific’, ‘natural flavours’ 
Jingle Yes  
Sex appeal  Yes  
Presence of ethnic minorities  Yes  
Health rhetoric  ‘no sugar’, ‘no saccharine’, ‘four 

calories a glass’  
 

Fig. 1: Example score sheet 
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I wrote out the script from each advertisement and repeated the above 
score sheet, highlighting the main differences in all of the advertisements.  
 Most notable was the changing demographic of the advertisements. 
In later years, the advertisements featured much younger people on average 
(perhaps a reflection of growing populations of the young in an era of 
economic prosperity), there were more people present in advertisements 
(this perhaps indicated a move towards collective weight loss) and the role 
of the celebrity became increasingly important. Voiceovers became less 
predominantly male and women were increasingly sexualized in the later 
advertisements. Significant too is the sudden appearance of ethnic 
minorities in the later decade. They were completely missing from the 
earlier period. However, even in the 1980s portion of my study less than 
fourteen percent of adverts featured a non-white character, in total 93 
percent of the adverts featured only characters that were white presenting. 
It is evident that a huge amount changed over this period in diet and 
weight-loss advertisements so with the limited space I have here, I picked 
out three key differences to discuss in greater depth. They are the gendered 
voice of authority, the emergence of the celebrity and the sexualisation of 
women through symbols and dress. These were chosen because they were 
some of the most striking and most obviously gendered changes that took 
place in the advertisements and also because they maintain much relevance 
today. 
 
  
Women’s emancipation and the gendered voice of authority  
 
‘Let’s face it, an attractive woman can fib about her age but not about her 
weight’, a male voiceover informs viewers of a 1966 television 
advertisement for D-Zerta Gelatin.10 The voiceover attempts to shame 
women into buying this weight-loss product. Fatness is deemed 
unacceptable and an anonymous male voice insists on reminding female 
viewers of this fact. This advert is not an anomaly in its targeting of women; 
95 percent of the advertisements in my study were targeted at the female 
sex. Through these advertisements, women are told what to buy, be, and 
do. An authoritative voiceover scolds them for their failings and praises 
them for their efforts. In this way, the voiceover acts as a parallel to the 
                                                      
10 Traci0dee [Screen name], (22 June 2017) 1966 D-Zerta Gelatin [Video File], 
retrieved from: https://bit.ly/2QqJxau, accessed 12 December 2018. 
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patriarchal control of women. Here, I will analyse some of the ways in 
which the voice of authority has changed over time and how far this can be 
explained by women’s emancipation.  

The voiceover is the audio clip that runs over the top of an 
advertisement, informing viewers of the details and benefits of the product 
on display. Particularly in the earlier portion of my study, they tended to 
take on an almost scientific tone. Take for example, one advert for Good 
Measure Diet Dinners in which the male voiceover exclaimed ‘The Edward 
Dalton Company discovered how to actually control calories so each dinner 
is precisely three hundred calories.’11 Here the words ‘control’ and ‘calories’ 
are used to lend clout to the health claims of the advertisement. The word 
‘control’ also serves as a nod to the controlling measures that this male 
voice is applying to the female viewer. The fact that this voiceover is male is 
no accident. The consumer is kept in the position of a child, with the 
authoritative voice holding them in line.12 This authoritative voice is present 
in advertisements throughout both decades of analysis. The gendered 
elements of which are particularly indicative of the way that society views 
men and women respectively - the male voiceover is associated with the 
male voice insofar as it speaks the voice of reason and logic, of proven 
fact.13 As women gained more political, social and economic prominence, I 
had anticipated the male voiceover in diet and weight-loss advertisements 
would grow quieter. However, this was not entirely the case. Figure 2 
illustrates my findings in relation to the gendered voiceover. 
 

Voice over 1960s 1980s 
Male 17 11 
Female 0 3 
Both 1 0 
None 4 8 

 
Fig. 2: The gender of voiceovers 

 

                                                      
11 Mead Johnson & Co.: Good Measure Diet Dinners, 1960s, Duke University Libraries, 
(3 February 2011), [Video file] retrieved from: 
https://archive.org/details/dmbb04401, accessed 12 December 2018.  
12 Barthel, Putting on Appearances, 39.
13 Ibidem, 45. 
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From those adverts in the 1960s, four had no voiceover. However, more 
than 94 percent of those leftover had a voiceover that was solely male. Only 
one out of all of the advertisements in the earlier decade included a female 
voiceover at all and she spoke only alongside her male counterpart. The 
advert in question was aired in 1967 for Sego Liquid Diet Food in which the 
female voiceover ran through health rhetoric and product specificities 
before finishing with an assurance that there were ‘many, many tasty 
flavours’. As we later find out, she is able to speak with authority due to the 
fact that she has tried this product herself - we discover that she is our 
protagonist. However, the creators of this advertisement deem it crucial to 
include an additional male voice at the end of the video to add legitimacy, as 
though assuring the viewer that this woman is not mistaken.14  
  Unlike the female protagonist of the Sego advert, the authoritative 
nature of the male voiceover does not need justification. He is anonymous 
and yet his legitimacy permeates through his very gender. Through this 
‘passive imperative voice’, women are told exactly what they should do and 
yet do not know who is telling them to do it.15 By the 1980s, twice as many 
advertisements in my study than in the previous decade had no voiceover at 
all. While they were not in the majority, the declining use of this advertising 
technique indicates how it was falling out of favour. This change helped 
implement a newer representation of women, charged with more authority 
and more autonomy in their purchasing. The declining presence of the male 
voice is revealing of women’s changing state in American society, the 
majority of which had taken place over the course of the 1970s. Women 
were becoming more visible and vocal in the political and social spheres of 
the United States and this is reflected in the gendered tone of 
advertisements. 
Despite this transition, however, the declining role of this voice was limited, 
and my findings were disproportionate to the milestones made by feminists 
throughout the course of the decade in between. By the 1980s, only 14 
percent of the adverts in my study featured a female voiceover. While a 
growth from nought percent is significant, it shows that female liberation 
still had a cap-off point as in the latter decade as 78 percent of voiceovers 
were still male. The reluctant and limited decline of the passive imperative 
voice adds credence to feminist theories relating to the control of women’s 
                                                      
14 Traci0dee [Screen name], (31 December 2007) 1967 Sego Liquid Diet Food [Video 
File], retrieved from https://bit.ly/2QrikEk. 
15 R. Barthes, The Fashion System, trans. M. Ward and R. Howard (New York 1983). 
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bodies through food and diet culture.16 Women had moved further into the 
workplace and had increasing access to various forms of media. They had 
achieved higher levels of social, economic and political emancipation and 
yet weight-loss and ‘thinness’ became increasingly important.17 This attitude 
pervaded the 1980s and onwards leading Bartky and Bordo to advocate 
dieting as a patriarchal disciplinary practice.18 The male voiceover was still 
pervasive in weight-loss advertisements and appeared to act as an instructor 
for women on how to perform an almost Foucauldian self-surveillance of 
their own bodies.19  

However, a new type of authoritative voice was emerging, and she 
was female. Hollywood had been influencing body ideals since its very 
inception.20 Yet the role of the celebrity was not wholly a negative one. It 
also helped to forge a new kind of voice of authority. Seven out of eight of 
the advertisements with no voiceover in the 1980s portion of my study 
featured women that were speaking for themselves – no voiceover 
necessary. The voice of authority had evolved and it was no longer an 
anonymous male. Female celebrities helped facilitate a new kind of 
autonomy for women in these adverts, standing-in for the male voiceover. 
In the 1960s half of this study, there was a female celebrity present in 9.1 
percent of the commercials. By the 1980s 32 percent of the adverts 
contained a female celebrity. In a 1982 advertisement for milk, American 
model and actress Valerie Perrine sits on her sofa and talks to the camera as 
though confiding in a close friend. Milk is her secret, the Dairy Association 
sponsored advertisement reveals.21 No male voice need confirm what the 
actress asserts, that milk will make you ‘sleek and slinky.’ This starkly 
contrasts earlier advertisements in which women’s actions are dwarfed by 
the anonymous male voice. Take for example a 1960 advertisement for 
grapefruit juice, in which a slim woman swoons over her gardening and 
window cleaning while a male voice insists she should reach for some ‘pure, 

                                                      
16 Bordo, Unbearable Weight Feminism; Bartky, Feminity and Domination; Wolf, The 
Beauty Myth. 
17 S. Kern, Anatomy and Destiny: A Cultural History of the Human Body (1975) ix. 
18 Heyes, ‘Foucault Goes to Weight Watchers’, 127.  
19 For a Foucaldian analysis of weight-loss and the body, see: Thompson and 
Hirschman, ‘Understanding the Socialized Body’. 
20 Foxcroft, Calories and Corsets. 
21 Robatsea2009 [Screen name], (6 September 2018) Valerie Perrine for Milk 1982 TV 
spot, [Video file] retrieved: https://bit.ly/2Q0L2MX, accessed 12 December 2018.  
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icy-cool grapefruit juice from Florida, so low in calories, a goldmine of 
goodness’.22 In this earlier advert, the female protagonist does not speak 
and has no authority over her own dietary choices – the male voice of 
authority knows best.  
 The female celebrity might be viewed to some extent as symbolic 
of women’s newfound emancipation – the public spaces they filled and the 
fact they were speaking for themselves act as significant markers. However, 
women’s emancipation in this era was limited and so too was the role of the 
celebrity.23 Factors such as a changing style of advertisements and more 
educated viewers that needed less explained to them may also be partly 
responsible for the changes that took place. However, the celebrity body of 
the 1980s, often in a bikini and visibly on display, demonstrated the 
increasingly pervasive attitude of the 1980s: sex sells. It was a marker not 
only of emancipation, but also of sexual liberation.  
 
 
Sexual revolution, clothing and symbols  
 
Since the mid to late 1950s incidences of gonorrhoea, births out of wedlock 
and teenage mothers began to rise dramatically in the United States.24 It was 
the pre-cursor to the so-called ‘sexual revolution’ spurred on by the 
introduction of the contraceptive pill in May 1960 and improving health 
care systems, which lead to lower mortality during childbearing. College 
students captured the spirit of 1960s counterculture in slogans such as 
‘Make Love, not War’ and ‘Go With the Flow.’25 Perhaps it is unsurprising 
then, that the use of sex and sexuality to sell diet and weight-loss products 
was one of the most striking changes in the advertisements in my two areas 
of study and heavily impacted representations of women. This section will 
discuss the clothing and also symbols used in commercials in both decades 
and how far they can be explained by the growing traction of the sexual 
revolution.  

                                                      
22 traci0dee [Screen name] (3 March 2016), 1960 Grapefruit Juice, [Video file] 
retrieved from: https://bit.ly/2rcRp12, accessed 17 December 2018.
23 Wolf, The Beauty Myth. 
24 A. Francis, ‘The Wages of Sin: How the Discovery of Pencillin Reshaped Modern 
Sexuality’, Archives of Sexual Behavior 42.1 (2013) 5-13.  
25 K. Slack, ‘Liberalism Radicalized: The Sexual Revolution, Multiculturalism, and 
the Rise of Identity Politics’, IssueLab: The Heritage Foundation (2013). 
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 Since the 1980s, critics have raged against the ways that advertising 
treats women, specifically scathing of the provocative ways they are often 
clothed (or not clothed) in order to sell products.26 These commentators 
would have raged most fiercely against the diet advertisements in the latter 
portion of my study in which the most clear-cut symbolic differences 
stemmed from the ways in which both the protagonist and other cast 
members were dressed and portrayed through symbols and clothing. Of the 
former, one out of 22 advertisements featured a woman dressed in 
swimwear, contrasting the later adverts of which eight featured women 
clothed in bikinis and swimming costumes. All of the other adverts in the 
1960s featured women that were fully dressed, with two out of 20 dressed 
in an apron, epitomising the domesticised perceptions of women at the 
time. One of these advertisements was for Coca-Cola and featured actress 
Connie Clausen, as seen in Image 2.27  
 

 
 

Img 2: Connie Clausen for Coca-Cola. Source: Sangroncito 
[Screen name] (13 December 2008), Coke Keeps you thin! (1961 
Coke commercial) [Video file]. 

 

                                                      
26 Zimmerman & Dahlberg, Sexual Objectification of Women in Advertising, 71. 
27 Sangroncito [Screen name] (13 December 2008), Coke Keeps you thin! (1961 Coke 
commercial) [Video file], retrieved: https://bit.ly/2SVL3Px, accessed 18 December 
2018.
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Not only clad in an apron but also mending clothes, she characterises the 
trope of the 1950s housewife, which carried over into the following decade. 
On the other hand, Figure 3 indicates how the apron, while having a limited 
presence in the earlier advertisements, fell completely out of favour in later 
years. The change in dress characterises the changing way that society 
perceived and portrayed women. Particularly noteworthy is the increasing 
acceptability of showing women wearing less and less. Of adverts in the 
later period, 36 percent featured women scantily clad in swimming 
costumes and leotards. If women of the past proved their dedication to 
healthy eating in the kitchen, women in the later decade were plucked from 
the kitchen and placed beside the pool. Their bodies, fully on display, acted 
as symbols of their dedication to both health and femininity.  
 

Clothing type 1960s 1980s 
Tightly-fitted dress 5 2 
Swimwear 1 8 
Work wear 0 1 
Active clothes 1 5 
Apron 2 0 
None of the above 13 6 

 
Fig. 3: Women’s clothing in advertisements 

 
 
The sexualisation of these women was overt. Certainly, sex appeared to 
dominate the adverts of the 1980s. Image 3 displays one Diet Pepsi advert 
in which the protagonist was equated to the drink item on display. The 
advertisement, mirroring others of the time, oozed with sex appeal as 
viewers witnessed a montage of a slender, oiled-up woman sucking Pepsi 
through a straw and winking at the camera. In between every shot of this 
woman the camera cuts to the Pepsi bottle. As she drops her bathrobe, the 
camera cuts to the packaging being peeled away from the straw. The camera 
cuts back to our protagonist dropping into a swimming pool in slow motion 
and the following shot shows a straw dropping into a bottle of fizzy Pepsi 
in slow motion.28 The drink and the straw are personified, and the 
                                                      
28 MrClassicAds1980s [Screen name] (15 April 2011), Diet Pepsi One Small Calorie 
commercial 1980s, [Video file] retrieved from: https://bit.ly/2QzcXDh, accessed 15 
December 2018. 
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protagonist is objectified through this comparison. Both of them are 
sexualised as an audio track makes ‘Ooh’ and ‘Aah’ noises overhead.  

Not only does the advertisement infer that viewers will get a body 
like the model seen in Image 3 (a voiceover also asserts that the product 
contains just one small calorie), but it also appeals to the viewer through its 
sexualisation of the protagonist. In order to pertain whether a particular 
advertisement was using sex to sell its products, I concluded that it must 
contain one or more of the following: suggestive movements and 
behaviours, suggestive noises or rhetoric, phallic imagery or a particular 
emphasis on body parts as opposed to characters. Those adverts containing 
women with little clothing on must be paired with another factor to be 
included. For example, an advertisement showing celebrity Paula Warner in 
a bikini was not included. Despite having her body on show, there was no 
sexually suggestive rhetoric or imagery. Using this model, I found that fifty 
percent of the advertisements in the later period used sex to sell as opposed 
to only 13.6 percent in the 1960s. 

 

 
 

Img. 3: Diet Pepsi advert. Source: MrClassicAds1980s [Screen name] 
(15 April 2011), Diet Pepsi One Small Calorie commercial 1980s, [Video 
file]. 
 
 

The changing portrayal of women in these adverts from housewife to sex 
object shows the limitations on female emancipation at this time, but it also 
indicates the pervasiveness of the sexual revolution. While the sexual 
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revolution freed women from traditional roles and is viewed by many as a 
breakthrough in the emancipation of female sexuality, the sexualisation of 
women in the media and in public brought with it new problems.29 Where 
the earlier adverts appeared to indicate that a woman ought to be slim in 
order to find a man and thus be socially acceptable, later adverts indicated 
that a woman should be sexually appealing in order to conform to societal 
standards.30 Iconic images from the 1960s such as the women that graced 
the pages of the newly popular Playboy Magazine and pageant contestants 
that competed in their bikinis are reminiscent of the women in these diet 
and weight-loss advertisements.31 Research has shown that both Playboy 
centrefolds and Miss America contestants from the 1960s onwards fell 
substantially below normative weights.32  

Women had transformed from consumers charged with being the 
perfect wife to consumers charged with embodying the sexualised ideal. The 
sexualised woman in diet and weight-loss adverts of the 1980s pushed a 
new standardised body image onto female viewers. This was exacerbated by 
the increasing appearance of female celebrities that were often portrayed in 
their swimming costumes or in small and revealing active wear – a total 
contrast to sixties celebrity Connie Clausen in her apron. In a 1980 advert 
for Diet Faygo, a popular fizzy diet drink, Hollywood actresses Joan Rivers 
and Paula Warner sit beside the pool. ‘If I drink this, will I look like you?’ 
Joan asks Paula. When Paula confirms that she will, Joan shrieks before 
trying to drink the entire glass.33 

                                                      
29 C. Wouters, ‘Balancing Sex and Love Since the 1960s Sexual Revolution’, Theory, 
Culture & Society 15 (1998) 3-4.
30 See Duke University Archives, Good Measure Diet Dinners, [Video file] retrieved 
from: https://library.duke.edu/digitalcollections/adviews_good_measure/, 
accessed 15 December 2018. 
31 D. Farber, The 1960s Chronicles (California 2007) 30. 
32 D.M. Garner et al., 'Cultural Expectations of Thinness in Women', Psychological 
Reports 47 (1980), 483-91; C.V. Wiseman et al., 'Cultural Expectations of Thinness 
in Women: An Update', International Journal of Eating Disorders 11 (1992) 85-89. 
33 robatsea2009 [Screen name] (16 December  2011), Joan Rivers for Diet Faygo 1980 
Television Commercial [Video file], retrieved from: https://bit.ly/2Ubv5Sx, accessed: 
16 December 2018. 
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Img. 4: Diet Faygo advert with Joan Rivers and Paula Warner. 
Source: YouTube 
 
 

As seen in Image 4, Paula’s body is shown off in a small bikini, while Joan 
covers herself with a kaftan, an oversized loose dress.34 The kaftan acts as a 
barrier, preventing the viewer from seeing Joan’s body. This plays to the 
idea of an idealised ‘bikini body’ as promoted in advertisements even today. 
Paula exemplifies popular ideas of how a toned, celebrity body should be on 
full display; it is something to be desired and chased after. If you have a 
body that is not toned (in this case supposedly Joan’s) you should cover it 
up until you have achieved the desirable body. This representation of 
women and their bodies is extremely telling.  

When I grouped together both women that were clothed in 
swimwear and in active wear in the 1980s portion of my study, I found that 
almost sixty percent of these women in total were portrayed in an athletic 
capacity. Those clothed in either active wear or swimming costumes had 
significant amounts of skin on show compared with the mainly modest 
clothing of the earlier advertisements. Women that were featured in 
swimming costumes or active wear all displayed muscular, idealized body 
types. This focus on the athletic, sexualised female body exposed an 
amplified American individualism that was typical of the 1980s. The 

                                                      
34 Ibidem. 



Parisa Hashempour  
 

 
104 

 
 
Img. 4: Diet Faygo advert with Joan Rivers and Paula Warner. 
Source: YouTube 
 
 

As seen in Image 4, Paula’s body is shown off in a small bikini, while Joan 
covers herself with a kaftan, an oversized loose dress.34 The kaftan acts as a 
barrier, preventing the viewer from seeing Joan’s body. This plays to the 
idea of an idealised ‘bikini body’ as promoted in advertisements even today. 
Paula exemplifies popular ideas of how a toned, celebrity body should be on 
full display; it is something to be desired and chased after. If you have a 
body that is not toned (in this case supposedly Joan’s) you should cover it 
up until you have achieved the desirable body. This representation of 
women and their bodies is extremely telling.  

When I grouped together both women that were clothed in 
swimwear and in active wear in the 1980s portion of my study, I found that 
almost sixty percent of these women in total were portrayed in an athletic 
capacity. Those clothed in either active wear or swimming costumes had 
significant amounts of skin on show compared with the mainly modest 
clothing of the earlier advertisements. Women that were featured in 
swimming costumes or active wear all displayed muscular, idealized body 
types. This focus on the athletic, sexualised female body exposed an 
amplified American individualism that was typical of the 1980s. The 

                                                      
34 Ibidem. 
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sexualised female protagonist was emblematic not only of the sexual 
revolution, but she may also be viewed as a product of wider societal 
changes within the US - changes that lead to an atmosphere of self-
improvement. What it means to be successful became rendered most visible 
in the lean and muscular bodies produced in fitness clubs.35 
 
 
Conclusion  
 
Not only was the appearance of overtly sexualised bodies a consequence of 
the sexual revolution and the resultant visibility of the female body, but it 
can also be related to women’s improving economic circumstances. Now, 
for the first time, women had time to pay excessive attention to their 
physique and had the money to fund the latest diet fad. The defining factors 
of change mentioned here only just scratch the surface. Significant changes 
occurred over the course of the period of study, particularly in regards to 
the representation of women. Women moved from the domestic into the 
public sphere, the role of the doting housewife all but disappeared and more 
provocative clothing resulted from women’s newfound sexual liberation. As 
my research has distinguished, women’s liberation movements and the 
sexual revolution had a huge impact on the portrayal of women in these 
advertisements. So too did the economic advancements made both by 
society and by individual women at this time. Disposable incomes meant 
women had more time and money and this also influenced the types of 
products that were available on the market. Of course, women’s 
emancipation economically, socially and sexually was limited in this time 
period. Diet and weight loss culture was instrumental in this limitation 
through its manipulation of women and their bodies. In this way, my 
research is somewhat paradoxical. Progressive drivers of change for women 
in advertisements from 1960 to 1989 influenced the very adverts that 
worked to simultaneously undermine them.  

The celebrity acted both as a constraint on women and their 
fulfilment, and also as an advocator for emancipation and a new gendered 

                                                      
35 C. Burr ‘“The Closest Thing to Perfect”: Celebrity and the body politics of Jamie 
Lee Curtis’ in C. Warsh ed., Gender, Health, and Popular Culture: Historical Perspectives 
(Waterloo 2011) 218; for exploration of the ‘normalized body’, also see E. Purce, 
‘Scales of Normality: Displays of Extreme Weight and Weight Loss in Blackpool 
1920 – 1940’, Cultural and Social History 15.5 (2017). 



Parisa Hashempour  
 

 
106 

voice of authority. Sexual liberation meant that women had more freedom 
to enjoy their bodies and yet also resulted in their bodies being increasingly 
objectified and capitalised on. Representations of women in diet and weight 
loss adverts shifted with societal understandings and portrayals of women 
over the course of the three decades. However, as Oprah and her wagon of 
fat symbolise, the heavy load of weight-loss culture was far from shaken 
away from women by the end of the 1980s. Despite their changing 
portrayal, they continued to be overrepresented in advertisements that 
demand they conform to a set of socially approved body ideals. Some 
adverts have historically demanded that women remain slim and others 
have called for women to put on weight.36 Either way, they nod to the on-
going self-discipline and control of women that is measured through their 
body shape. 
 

                                                      
36 Janae, ‘1950s Weight Gain Ads and their Rhetoric’, Mine is The Night, retrieved 
from: https://janaealycem.wordpress.com/2013/03/26/1950s-weight-gain-ads-
and-their-rhetoric/, accessed 17 December 2018. 
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Cees Veerman (1949) was tussen 2002 en 2007 landbouwminister in de 
kabinetten-Balkenende I, II en III. Hiernaast bekleedde hij verschillende 
hoogleraarsposten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit 
van Tilburg en Wageningen University & Research en was hij voorzitter van 
de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. 
 In 1973 deed Veerman zijn doctoraalexamen Economie in 
Rotterdam en in 1983 promoveerde hij in Wageningen. Hij was universitair 
docent economie en methodologie tot hij aantrad als hoogleraar in Tilburg 
in 1989. In 1997 leidde hij vervolgens de fusie tussen de grote groenten- en 
fruitveilingen van Nederland tot The Greenery. Direct hierna leidde hij de 
fusie tussen de ambtelijke Dienst Landbouwkundig Onderzoek en de 
Landbouwuniversiteit Wageningen. 

Het interview met Cees Veerman vond plaats op 7 maart 2019 bij 
hem thuis in zijn Zuid-Hollandse woonplaats Goudswaard. 
 
 
Naast dat u wetenschapper en politicus bent geweest, bent u ook 
herenboer. Hoe is uw familiebedrijf hier ontstaan? 
 
Mijn grootvader van moederskant komt uit West-Brabant. Hij was als 
soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog gestationeerd geweest in de 
Hoeksche Waard. Daar leerde hij mijn oma kennen die uit Zuid-Beijerland 
kwam. Zijn vader, die zes zoons en twee dochters had, heeft hen allemaal 
een boerderij gegeven of voor ze gekocht. Op één na, die wilde geen boer 
worden, maar onderwijzer in Nederlands-Indië. Mijn opa vader kocht voor 
mijn vader een boerderij in Nieuw-Beijerland, in het midden van het dorp, 
in 1922. Daar is hij toen getrouwd met een boerendochter uit de Hoeksche 
Waard. Van mijn vaders kant begon mijn opa een klein bedrijfje. Hij huurde 
er vervolgens een hoekje grond bij en teelde daar aardappels op. Met zijn 
gezin deed hij dan het handwerk om er vervolgens als dagloner nog wat bij 
te verdienen. Daarna kocht hij er een nieuw hoekje grond bij. Zo werd het 
kleine boerderijtje steeds groter. 

Mijn opa is na de Watersnoodramp van 1953 naar de 
Noordoostpolder gegaan, daar werden toen nieuwe bedrijven uitgegeven. 
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Zijn zoon, mijn vader, is niet meegegaan, maar heeft zijn kleine bedrijfje 
doorgezet en is toen met mijn moeder getrouwd. Mijn vader is jong 
overleden, op zijn 57e. Toen heb ik in 1986, op mijn 36e, het bedrijf 
overgenomen. Wij konden later, in 1989, uit een faillissement een boerderij 
van honderd hectaren hiertegenover kopen uit hand van de bank. Zelf 
hadden wij dertig hectaren. Een paar jaar later kochten we een veebedrijf 
erbij van een weeshuis van de Hervormde Kerk in Schiedam. Die had het 
gekocht als belegging na de oorlog, van een familie van wie het ontnomen 
was, omdat deze naar verluidt uit NSB’ers bestond. Vervolgens hebben we 
dat uitgebouwd tot een bedrijf van nu driehonderd hectaren. Een deel van 
die grond hebben we in erfpacht overgedragen aan de ASR 
verzekeringsgroep. Van het geld dat we overhielden, kochten we een bedrijf 
in Frankrijk in 2000, van vijfhonderd hectaren. 

 
 
De onteigening van NSB’ers en de adequate actie na de 
Watersnoodramp zijn voorbeelden van overheidsinterventies. Is er 
altijd zo’n nauw verband geweest tussen de overheid en de 
landbouwsector? 
 
De invloed van de overheid is altijd erg omvangrijk geweest met betrekking 
tot landbouw en voedsel. Bijvoorbeeld tijdens de Eerste Wereldoorlog was 
een van de grote productiegebieden voor graan, Noord-Frankrijk, 
permanent bezet. Het gebied is helemaal omgeploegd door granaten en 
bijna tien jaar buiten productie geweest. Dat leidde tot kolossaal hoge 
graanprijzen, waar Nederlandse boeren zeer van hebben geprofiteerd. Naast 
de bezetting werden de graanaanvoeren uit de Verenigde Staten belemmerd 
door Duitse duikboten. Het jaar 1917 was een van de beste boerenjaren in 
de Nederlandse geschiedenis, omdat de graanprijzen torenhoog waren. In 
het verloop van het interbellum is er steeds belangrijke overheidsinterventie 
geweest, wanneer de graanprijzen onderuitgingen. Dan werden er tarieven 
geheven door elk land apart, onder andere door Duitsland en Frankrijk, die 
tarieven hieven om de eigen markt en boeren te beschermen. 

De situatie was niet anders dan tijdens de grote Landbouwcrisis van 
1870. Destijds werd het Midden-Westen van de Verenigde Staten 
opengelegd voor landbouw door het aanleggen van spoorlijnen en door de 
uitvinding van het prikkeldraad om vee af te rasteren. Vervoerd met 
stoomschepen overspoelde het Amerikaanse graan de Europese markten, 
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waardoor de lokale productie van boeren onderuitging. 
Overheidsbemoeienis begon toe te nemen. In Duitsland voerde Bismarck 
uiteindelijk die deutsche Getreidezölle in om de eigen boeren te beschermen. Na 
de Tweede Wereldoorlog werd dat nog verder versterkt, Europa 
importeerde toen 30-40 procent van zijn voedselbehoefte, met name vanuit 
de Verenigde Staten. 

Het Oostblok was al afgeschermd, dus de toegang tot Russisch, 
Roemeens of Pools graan was afgesloten door het IJzeren Gordijn. 
Engeland bleek zijn landbouw te hebben verslonsd, omdat ze grote 
dominions hadden: Canada, Nieuw-Zeeland, Australië en India. De Engelsen 
hadden dus de eigen landbouw laten sudderen en verpauperen. Ze konden 
zich dat permitteren, want er vloeide Australische wol, Nieuw-Zeelandse 
boter en Canadees graan in. Daar hoopten ze weer op terug te vallen, maar 
dat viel tegen. Uiteindelijk hebben ze zelfs Royal Air Force-piloten tot boer 
moeten omscholen, maar zij bleken geen geboren boeren. Europa was dus 
aangewezen op de Verenigde Staten. 

In Europa werd al snel de Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal (EGKS) opgericht. Die had als achtergrond dat de Fransen en de 
Duitsers steeds oorlog voerden, drie keer tussen 1870 en 1945, en dat was 
desastreus voor de Europese stabiliteit en handel. De EGKS ging vooral 
over kolen en staal, de belangrijkste bronnen voor de zware industrie, die de 
landbouw al had afgelost als drager van de welvaart. De EGKS kwam 
echter al snel tot de conclusie dat de voedselvoorziening van Europa op 
orde moest worden gebracht. Overheidsingrijpen in de voedselmarkten en 
het stimuleren van de voedselproductie zou gezamenlijk gedaan moeten 
worden, dus werd landbouwbeleid al gauw een van de belangrijkste 
onderdelen. In de jaren vijftig werd besloten om er een gemeenschappelijk 
landbouwbeleid van de maken. 

Hier betreedt de Nederlander Sicco Mansholt het toneel. Hij was in 
Nederland minister van Landbouw geworden in het eerste kabinet-
Schermerhorn na de Tweede Wereldoorlog. Hij werd naar Brussel geroepen 
samen met Dirk Stikker, die toen minister van Defensie was. Zij, tezamen 
met enkele hoge Nederlandse ambtenaren, hebben in Brussel het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid van Italië, Duitsland, Frankrijk en de 
Benelux op poten gezet. In de eerste plaats moest Europa zichzelf weer 
kunnen voeden. Ten tweede moesten er reële prijzen betaald worden voor 
basisproducten die voor de arbeider een redelijk bestaan en zekerheid 
konden garanderen. De hele wederopbouw moest gebeuren door handjes 
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en men wilde daarvoor de lonen van de arbeiders laag houden, om zo de 
concurrentiekracht van de industrie weer op peil te brengen met als 
uiteindelijke doel om het ooit weer kon op te kunnen nemen tegen de 
Amerikaanse concurrentie. 

Met het landbouwbeleid van de EGKS waste de ene hand de 
andere: de boeren kregen een redelijk inkomen, de verzorging van het 
voedsel werd geregeld en de lage arbeiderslonen hielpen de industrie. Er 
ontstond een pact tussen de landbouw en de industrie. Beide sectoren 
hadden groot belang bij voedselvoorziening en bij redelijke prijzen voor 
boeren, zodat deze konden moderniseren en de productie konden 
verhogen. Een verhoging van de productiviteit per hectare, per man en per 
dier werd in gang gezet. Deze was spectaculair. 

Het beleid hield in dat de markt geruimd werd met behulp van 
vaste, gegarandeerde prijzen met invoerbeperkingen, en overschotten 
werden met exportsubsidies afgezet naar het buitenland. De gedachte achter 
het beleid was dat in jaren van overschot de overheid de overschotten uit de 
markt nam en ze opsloeg, in de vorm van bijvoorbeeld melkpoeder. Zo 
werden melk, graan, plantaardige olie, plantaardig eiwit, erwten en bonen 
opgeslagen. De overheid was een soort regulator in de vorm van het oude 
Egyptische idee van zeven magere en zeven vette jaren. 

De productie steeg echter zo geweldig dat er een chronisch 
overschot ontstond: de bekende boterbergen, melkplassen en wijnzeeën. 
Dat was niet financierbaar, dus ging men gedwongen exporteren naar de 
wereldmarkt. Het prijsverschil was echter te groot, wat resulteerde in 
exportsubsidies. De overige overschotten moesten soms gratis worden 
weggegeven. De boterberg is bijvoorbeeld aan Rusland verkocht voor een 
appel en ei. Het is zelfs weleens omgezet tot vet, en zo zijn er schepen van 
de helling gegleden op Nederlandse boter.  
 Dat is maatschappelijk natuurlijk niet vol te houden. Maar ja, 
verander dat maar eens. Zo is dat Europese landbouwbeleid altijd de kern 
geweest van het hele Europese beleid: Het is 40 procent tot 50 procent van 
het totale budget geweest en dan zegt iedereen: ‘Wat een schande die 
landbouwsubsidies!’ Ja, maar voor de rest is er weinig gemeenschappelijk 
Europees beleid. Er is geen gemeenschappelijk sociaal beleid of 
defensiebeleid. Het enige wat écht vanaf het begin het gemeenschappelijke 
beleid en een gemeenschappelijke markt is geweest, is de landbouwmarkt. 
 



Abel Bormans en Ward de Kock   
 

 
  110   

en men wilde daarvoor de lonen van de arbeiders laag houden, om zo de 
concurrentiekracht van de industrie weer op peil te brengen met als 
uiteindelijke doel om het ooit weer kon op te kunnen nemen tegen de 
Amerikaanse concurrentie. 

Met het landbouwbeleid van de EGKS waste de ene hand de 
andere: de boeren kregen een redelijk inkomen, de verzorging van het 
voedsel werd geregeld en de lage arbeiderslonen hielpen de industrie. Er 
ontstond een pact tussen de landbouw en de industrie. Beide sectoren 
hadden groot belang bij voedselvoorziening en bij redelijke prijzen voor 
boeren, zodat deze konden moderniseren en de productie konden 
verhogen. Een verhoging van de productiviteit per hectare, per man en per 
dier werd in gang gezet. Deze was spectaculair. 

Het beleid hield in dat de markt geruimd werd met behulp van 
vaste, gegarandeerde prijzen met invoerbeperkingen, en overschotten 
werden met exportsubsidies afgezet naar het buitenland. De gedachte achter 
het beleid was dat in jaren van overschot de overheid de overschotten uit de 
markt nam en ze opsloeg, in de vorm van bijvoorbeeld melkpoeder. Zo 
werden melk, graan, plantaardige olie, plantaardig eiwit, erwten en bonen 
opgeslagen. De overheid was een soort regulator in de vorm van het oude 
Egyptische idee van zeven magere en zeven vette jaren. 

De productie steeg echter zo geweldig dat er een chronisch 
overschot ontstond: de bekende boterbergen, melkplassen en wijnzeeën. 
Dat was niet financierbaar, dus ging men gedwongen exporteren naar de 
wereldmarkt. Het prijsverschil was echter te groot, wat resulteerde in 
exportsubsidies. De overige overschotten moesten soms gratis worden 
weggegeven. De boterberg is bijvoorbeeld aan Rusland verkocht voor een 
appel en ei. Het is zelfs weleens omgezet tot vet, en zo zijn er schepen van 
de helling gegleden op Nederlandse boter.  
 Dat is maatschappelijk natuurlijk niet vol te houden. Maar ja, 
verander dat maar eens. Zo is dat Europese landbouwbeleid altijd de kern 
geweest van het hele Europese beleid: Het is 40 procent tot 50 procent van 
het totale budget geweest en dan zegt iedereen: ‘Wat een schande die 
landbouwsubsidies!’ Ja, maar voor de rest is er weinig gemeenschappelijk 
Europees beleid. Er is geen gemeenschappelijk sociaal beleid of 
defensiebeleid. Het enige wat écht vanaf het begin het gemeenschappelijke 
beleid en een gemeenschappelijke markt is geweest, is de landbouwmarkt. 
 

Interview Cees Veerman 
 

 
111 

U had het over de boterbergen, melkplassen en wijnzeeën in de 
zestiger jaren. Was dat onoverkomelijk? 
 
Niemand had het voorzien, ook Mansholt niet. Men had zo veel behoefte 
om de EU-bevolking zelf te voeden, men was ook erg benauwd voor wéér 
een oorlog, en men wilde zich wapenen tegen het Oostblok. Het was de 
Koude Oorlog op zijn hoogtepunt. Men zei: ‘De productie moet worden 
gestimuleerd; de lonen moeten laag blijven, dan kan de industrie daar zijn 
voordeel bij hebben,’ maar op het einde ging de productie zo hard, dat het 
systematisch de vraag overtrof. En dan zie je dus het systeem aan zijn eind. 

Maar verander dat politiek maar eens, want geen enkele 
landbouwminister van een lidstaat gaat natuurlijk roepen: ‘Laten we de 
prijzen maar verlagen!’ Er is een gemeenschappelijk belang van die ministers 
om de prijzen niet te verlagen, dus de druk kwam in de regering van de 
ministers van Financiën. Die zeiden: ‘Het moet ophouden.’ Toen kwamen 
er maatregelen: je kreeg quoteringen voor suiker en melk en voor granen 
werden de verplichte braakleggingen ingesteld. Je mocht van je twintig 
hectaren graan er nog maar vijftien inzaaien. De overige vijf moest je braak 
laten liggen. 

Eind jaren tachtig, begin jaren zeventig, was de landbouw hersteld. 
De arbeiders hadden voldoende en goed voedsel tegen redelijke prijzen en 
de concurrentiekracht van de industrie was hersteld. We konden de 
Amerikanen aan en we konden de rest van de wereld aan. Maar de industrie 
vond het te duur worden. Hierom moest de politiek met hele kleine stapjes 
worden gewijzigd. Want boeren — zeker de Franse boeren — staan zo op 
straat met de tractoren. De gele hesjes, dat waren toen boeren, die ‘bezetten’ 
en weerstand bieden aan die noodzakelijke politieke veranderingen. 
 
 
Welke rol speelde Nederland in de Europese voedselvoorziening 
sinds de jaren tachtig? 
 
Nederland heeft qua productieomvang geen belangrijke rol gespeeld, 
behalve voor specifieke producten. Dat gaat niet primair om 
voedselproducten, maar om uitgangsmateriaal.1 Daar zijn we goed in: in het 
vermeerderen van pootaardappelen, tomaten- en komkommerzaad, en 

                                                      
1 Jonge planten die opgekweekt moeten worden. 
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bijvoorbeeld voor graszaden voor sportvelden. Dat zijn hoogwaardige 
producten. 

Landen als Frankrijk en Duitsland hebben echter altijd een groter 
aandeel gehad in de productie van basisvoedselproducten: granen, vlees en 
melk. In de melkproductie hebben wij natuurlijk nog wel een belangrijke 
positie, maar de echte grote moneymakers zitten in de tuinbouw, zowel in 
sierteelten, bollen en bloemen als in de voedingstuinbouw, in bomen en 
heesters. Daar zit onze grote positie die van belang is. 

Daar hebben we ons ook altijd op geconcentreerd, omdat wij een 
kleine oppervlakte productieruimte hebben. We hebben veel mensen; we 
hebben veel infrastructuur en een groeiende bevolking. Die infrastructuur 
moeten we nog verder uitbouwen, en dat gaat ten koste van de 
landbouwgrond. Dit maakt onze grond ook duur, dus moeten wij op die 
grond zo hoogwaardig mogelijke producten telen. 

Dat heeft geleid tot de industrialisatie van de productie. Na de 
oorlog waren Brabant en Gelderland buitengewoon arme streken vanwege 
het slecht opbrengende vermogen van de zandgrond aldaar. De uitvinding 
van de kunstmest heeft de landbouw geweldig gestimuleerd, maar 
kunstmest is wel fossiele energie. Kunstmest wordt uit de lucht gemaakt 
door het te comprimeren, het af te koelen, en er vervolgens ammoniak van 
te maken. Dat is allemaal fossiele energie die je daarvoor gebruikt. De 
intensieve veehouderij is zodoende ontstaan als een alternatief voor de 
moeilijk mogelijk zijnde plantaardige productie. 

De industrialisatie van bijvoorbeeld melkveehouderijen is natuurlijk 
anders gegaan. Traditioneel stonden koeien buiten, waar de koe haar eigen 
eten opzoekt. Dat is echter heel erg inefficiënt, aangezien het dier tijdens 
een natte periode met zijn poten meer vertrapt dan het met zijn bek kan 
opeten. Dus wat zie je gebeuren? Net als bij de kippen- en varkenshouderij 
laat je de dieren niet meer buiten, maar houd je ze op stal, en breng je het 
voer bij het dier in plaats van dat je het dier zijn voer laat opzoeken. Dat 
leidt tot grote productiviteitsstijging maar ook tot de vraag: behandelen we 
die dieren dan wel netjes? Kan hij nog soorteigen gedrag vertonen? Nou het 
antwoord is bij de intensieve veehouderij: ‘Nee, dat kan hij niet.’ 

Wij buiten dat dier uit. Waarom? Omdat we goedkope melk en 
goedkoop vlees willen hebben! Een boer wil best zijn koeien buiten laten, 
maar als hij een kwartje voor zijn melk krijgt, dan kan hij twee dingen doen. 
Hij kan zeggen: ‘Het moet dus anders, dus ik hou mijn koeien binnen en ik 
maak mijn bedrijf groter want dat is efficiënter,’ of: ‘Ik stop ermee.’ Dat zijn 
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de twee mogelijkheden. Dus daarom irriteert het mij vaak dat gedaan wordt 
alsof de boeren zogezegd the villain of the piece zijn. Zij zijn onderdeel van een 
mechanisme waarbij de consument, en in zijn plaats, de supermarkt, altijd 
hamert op lage prijzen: op voordeel. En dus krijgt de boer de druk van die 
consumenten teruggegeven. Wat doet die boer: hij past zich aan of hij stopt. 
En dan heeft hij ook nog internationale concurrentie, bijvoorbeeld uit 
Brazilië, waar men niet zo krap kijkt met het rooien van bomen of het in 
gebruik nemen van nieuwe gebieden. Vervolgens rommelt men nog een 
klein beetje met hormonen om de dieren sneller te laten groeien en met 
gewasbeschermingsmiddelen die hier al tien of twintig jaar verboden zijn. 
Dat kunnen wij niet controleren. Men mag daar genetisch gemodificeerde 
soja telen. Dat mag in Europa niet. Maar de genetisch gemodificeerde soja 
gaat wel in het veevoer hier. Dus die koeien, varkens en kippen eten wel 
gemodificeerde soja. Dat is niet erg, want het is nog nooit gebleken dat dat 
slecht is voor mensen en voor dieren, integendeel, maar wij mogen het in 
Europa niet telen. Dus dat zijn concurrentiële nadelen die op grond van 
zowel Europese als nationale wetgeving wordt opgelegd. 
 
 
Waarom mag dat in Europa niet, en elders wel? 
 
Omdat wij in Europa denken dat dat uiteindelijk slecht is voor de ecologie. 
Dat genetisch gemodificeerde rassen de natuurlijke, oorspronkelijke soorten 
uitkruisen. Wij kunnen dat namelijk niet tegenhouden: die pollen vliegen 
door de lucht en daardoor zouden de soortenrijkdom en de resilience 
afnemen. De eigen kracht van het gewas gaat onderuitgaat en verslapt en 
het degenereert genetisch. Dat zijn de verwachtingen, maar is nog nooit 
overtuigend aangetoond. Maar in de wetenschap telt vaak het 
voorzorgsprincipe. Als het niet bewezen is dat het niet zo is, dan is het 
mogelijk wel zo. De hele discussie over het gepatenteerde middel Roundup 
— dat is glyfosaat — gaat over de vraag of dat nou kankerverwekkend is: ja 
of nee. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft gezegd: ‘Het is niet 
uitgesloten.’ Op grond daarvan is een heel frame ontstaan dat glyfosaat zo’n 
beetje het ergste is wat er is. Nou, het is redelijk onschadelijk in vergelijking 
met sommige gewasbeschermingsmiddelen waarbij een snufje al genoeg is 
om je om zeep te helpen. Die discussie is helemaal vertekend in de media. 
De overheid schrijft middelen af of laat middelen toe – maar soms zie ik de 
logica niet. Maar de greep van de overheid op de toelating is heel groot. 
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Het klinkt alsof de overheidsinvloed wordt bepaald door een 
vertekend democratisch debat en supranationale structuren. Minister 
van Landbouw zijn lijkt ons niet makkelijk. 
 
Nee, dat kan ik je verzekeren. Je hebt te maken met Europees beleid, dat je 
landelijk moet toepassen. Je hebt wel landelijk mogelijkheden om dingen te 
doen, denk maar aan de voorschriften over houderijsystemen — hoeveel 
ruimte een varken of kip moet hebben — dat mag in hoge mate worden 
bepaald door de lidstaat zelf. Echter zijn sommige eisen wel Europees. Zo 
hebben we nu in Europa een kooiverbod. Leghennen mogen niet meer 
leven op de oppervlakte van een A4-tje, want dat is natuurlijk vreselijk. 

Die oude kooien verkopen we nu in Oekraïne en daar stoppen ze 
die kippen er wel in. Die eieren komen echter weer terug naar Europa, want 
ja, we moeten Oekraïners toch helpen, hè… Dat was illustratief voor de 
grote weerstand tegen dat verdrag met Oekraïne.  

 
 
Tijdens uw ministerschap, wat waren toen de grootste uitdagingen in 
de voedselsector? 
 
In mijn tijd was er al enige tijd geen tekortproblematiek, eerder een 
overschotproblematiek. Het belangrijkste wat er nu speelt in die 
landbouwsector is hoe je de landbouwsector zodanig kan gaan omwerken 
dat we van dat hele productiegerichte en productiviteitstijgingsgericht 
denken overgaan op duurzaamheidsdenken. Dat wil zeggen: circulaire 
processen. 

Het vraagstuk in mijn ministertijd was niet of er wel voldoende 
voedsel was, maar veeleer hoe we de landbouw zouden kunnen 
verduurzamen, zodat er minder fossiele energie nodig was, de omgeving — 
het grondwater of het oppervlaktewater — minder belast werd, en we beter 
met dieren omgingen. Hoe kunnen we het nou zo doen dat consumenten 
bereid zijn 10 procent meer te betalen? In sommige gevallen 30 procent 
zodat we de dieren de ruimte kunnen geven.  

Maar hoe organiseer je dat? Hoe zorg je nou dat de consument 
daartoe bereid is? Een vleestaks waarbij de opbrengst terug naar de boeren 
gaat? Dat is natuurlijk mooi bedacht — even afgezien van alle 
administratieve rompslomp die daarbij komt kijken, want de alcoholtaks 
wordt bijvoorbeeld zeer gecontroleerd — maar 70 procent van sommige 
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producten, zoals bijvoorbeeld varkensvlees, worden geëxporteerd. Dus op 
het moment dat wij een vleestaks, eierentaks of vettaks zouden heffen, dan 
betekent dat we naar het buitenland toe die taks niet kunnen heffen. En het 
kan betekenen dat men dus illegaal die spullen uit het buitenland inbrengt. 
Denk maar aan de prijs van sigaretten. Iedereen gaat naar Duitsland; of aan 
de prijs van benzine, alle tankstations aan de grens kunnen we sluiten. 
Zolang dat niet één beleid is in Europa kun je niet voorstellen dat niet via 
sluiproutes allerlei spullen in en uit andere landen komen. Een vleestaks 
hoort dus wel aardig aan, maar vergis je ook niet wat het controleapparaat 
kost! 
 
 
Wat voor beleid moet er dan gevoerd worden? 
 
Het moet blijven gaan in de richting van duurzaamheid, maar stapsgewijs. 
Wat mij een beetje irriteert, is dat sommigen die plannen voor de landbouw 
hebben, zo weinig weten over hoe dat er daar aan toegaat. Hoe dat 
landbouwkundige productieproces, hoe dat soort vaste gegevenheden in 
elkaar zitten. Het is geen individueel productieproces. Je kunt op elk 
moment beslissen om iets te gaan maken, hè: een konijnenhok of een auto. 
Maar in de landbouw kun je dat niet. Je kunt niet beginnen op het moment 
dat je wilt. Dat wordt door het seizoen gedicteerd; door het weer; door het 
klimaat. Wat je kunt telen. En het wordt gedicteerd door ziekten en plagen, 
maar ook door vaste gegevenheden zoals groeitijden en rijptijden! Je kunt 
een appel plukken in augustus en je tanden erin zetten, maar dat is niet 
verstandig. Die appel is nog niet rijp. Dat heeft z’n tijd nodig. De tijd is een 
compagnon van ’t landbouwkundige productieproces. Maar die tijd die regelt 
ook het landbouwkundige productieproces. 
 Het industriële productieproces kun je in serie doen. Je kunt een 
lopende band maken, je kunt auto’s maken, je kunt met een beetje beginnen 
en dan aan de slag gaan met opschalen. Je kunt de band harder laten lopen, 
je kunt ‘m stilzetten. Je kunt zeggen: ‘De prijzen staan me niet aan; ik ga een 
ander model maken!’ Maar als je bijvoorbeeld van graan een ander ras wil 
maken, dat duurt heel lang. Vanaf het eerste idee dat je hebt om een 
kruising te maken tot een marktrijp product — dat ook goed gekeurd is 
door de instanties — duurt soms wel twintig jaar. Je kunt het verkorten met 
de helft van de tijd door genetische modificatie, maar dat willen we niet. 
‘Dat is griezelig; knippen in het erfelijk materiaal. Dat is ingrijpen in het 
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leven! Dat moeten we niet willen.’ Prima, dan doen we dat niet, maar dat 
betekent dus dat het maken van nieuwe variaties, die vaak ziektebestendig 
of droogtebestendig moeten zijn, heel lastig is. Wie gaat er twintig jaar 
investeren in onderzoek en dan uiteindelijk misschien wel met niks 
terugkomt? 

Met de farmaceutische industrie is dat natuurlijk hét grote debat. 
Waarom zijn die medicijnen zo duur? ‘Ja’, zeggen die farmaceuten, ‘omdat 
het zolang duurt voordat wij een middel hebben en nog langer duurt 
voordat we ’t goedgekeurd krijgen.’ 
 
 
Bent u zelf een voorstander van genetische modificatie? 
 
Ik zie de bezwaren niet van genetisch gemodificeerde rassen, want we doen 
het nu al dertig of veertig jaar, en er is nog niet gebleken dat daar schadelijke 
effecten van zijn voor de gezondheid van mens en dier.  

Maar natuurlijk zit er altijd een risico aan, want men verwijst dan 
bijvoorbeeld naar DDT, het insectenbestrijdingsmiddel, waarvan later bleek 
dat in het lichaam in het vet ophoopt en als dat bepaalde kritische waarden 
overstijgt, dan ga je dood. In de voedselcyclus werkte het zo dat kleine 
dieren deze stof opnamen in het bespoten veld en dat de vogels die deze 
diertjes vervolgens aten, doodgingen. Mensen gingen er ook aan dood, 
omdat ze te veel van de DDT hadden geïnhaleerd. Pas later, na tien à 
vijftien jaar, is toen vastgesteld dat DDT catastrofale uitwerkingen kon 
hebben. Dus dat middel is verboden, maar wordt in Afrika voluit toegepast, 
want anders kunnen ze niet die sprinkhanen van hun oogst af houden. Hier 
in Nederland en Europa is het middel wel uit de handel genomen. 
 
 
Inmiddels het debat over genetische manipulatie echter opgeschoven 
van gezondheidsvraagstukken naar het bezwaren over economische 
machtsspel, waarin grote bedrijven als Monsanto de hoofdrol spelen, 
nietwaar? 
 
Monsanto is met het verkeerde been in die hele discussie gestapt. Die zei: 
‘Wij hebben hier een genetisch gemanipuleerd soja-ras en daar kun je ons 
bestrijdingsmiddel, Roundup, opspuiten, en daar is het tegen bestand. Je kan 
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het onkruid laten groeien en op een gegeven moment spuit je er Roundup op 
en gaat het onkruid dood en het gewas blijft overeind.’ 
 Ja, dat is voor een boer heel makkelijk, hè. Maar het publiek zei: ‘Ja, 
hoor eens, het gaat er toch niet om dat we het de boer makkelijk maken? 
Het gaat erom dat het geen nadelige effecten voor de gezondheid en 
biodiversiteit heeft.’ Dus het maatschappelijk voordeel was niet duidelijk. Het 
was alleen een particulier voordeel, namelijk voor de boer. En uiteraard ook 
voor Monsanto. Maar vergeet niet: een heel groot deel van het onderzoek 
gebeurt op universiteiten. Weliswaar vaak in opdracht van grote concerns, 
maar Nederlandse veredelaars in de tuinbouwwereld —  Rijk Zwaan B.V., 
dat is een familiebedrijf, en Koppert B.V., een familiebedrijf — die doen 
zelf vaak ook dat soort onderzoeken, samen met universiteiten. Wageningen 
doet bijvoorbeeld veel contractonderzoek. Maar die know-how zit dus niet 
alleen bij die grote concerns. 

In Wageningen kunnen ze met CRISPR-technologie (een iets 
verfijndere, minder ingrijpende technologie) bepaalde genen aan- en 
uitzetten die een bepaalde voor- of nadelige uitwerking hebben. Dat is 
beschikbaar, maar dat willen we niet. ’t Is net kernenergie, dat willen we ook 
niet. Want, tja, ’t afval… Nu weten we van fijnstof, en van de opwarming 
van de aarde, en dan denken we: ‘Die kernenergie, dat was nog niet zo 
slecht…’ De 51 kerncentrales in Frankrijk blijven voorlopig wel draaien. Er 
zit ook een maatschappelijk component in die acceptatie, want als we 
schaarste zouden krijgen, dan is die technologie zo geaccepteerd. Want dan 
is het eenvoudigweg geen afweging meer. We kunnen het ons nu 
permitteren om te zeggen: ‘We willen het niet,’ of ‘We willen alleen 
biologisch.’  

Al daargelaten of biologisch duurzamer is dan de traditionele 
methoden, als ik kijk naar de productie per vierkante meter, of de productie 
per eenheid arbeid dan is biologische productie veel inefficiënter. Dus als je 
zegt: we willen een kilo graan produceren met de minst mogelijke input, dan 
is de traditionele methode by far de efficiëntste. Men heeft gezegd: ‘De 
biologische landbouw is gezonder.’ Dat is nooit aangetoond, na heel veel 
onderzoek. ‘Het is smakelijker!’ Dat kan zeer goed het geval zijn; dat is een 
kwestie van appreciatie. De koopkracht bij groepen consumenten is 
aanwezig en dat is dus prima. Maar zijn ze echt gezonder? Nooit 
aangetoond. 
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Moet Nederland wel blijven inzetten op biologische landbouw? 
 
Biologische landbouw is een mogelijkheid om duurzamer te produceren, 
maar als je vraagt: ‘Hoe maak ik nou het meeste product met zo min 
mogelijke input?’ Dan is, zoals ik al zei, de traditionele manier – gaan voor 
de meest efficiënte wijze – nog by far superieur aan de biologische. De 
biologische werkwijze heeft een andere, ideologische component. 

De moderne, industriële landbouw is een vrucht van de 
moderniteit. Een offspring van de Verlichting: we zetten de techniek in tot 
verbetering van het lot van de mensheid. De kern van het humanisme. Maar 
de ideologische component die achter de biologische landbouw ligt, is dat 
we verantwoord moete omgaan met Moeder Aarde. Dat is toch een 
denkwijze die holistisch georiënteerd is: we moeten het geheel voor ogen 
houden; we zijn een onderdeel van de planeet Aarde en deel van het heelal, 
en daar zijn wij dienstbaar aan. Dan kom je terecht bij de antroposofie van 
Rudolf Steiner en dat is een heel ander antropologisch beeld. Anti-
modernistisch, romantisch.  

Het zijn in essentie twee wereldbeelden die tegenover elkaar staan. 
Louise Fresco is een voorbeeld in Wageningen van het idee dat technologie 
ons kan helpen om de mensheid te voeden en zo aan een betere wereld te 
werken als een voortgaande ontwikkeling. De andere benadering vind je 
bijvoorbeeld bij GroenLinks en is dus anders ideologisch gekleurd. In deze 
visie moet de landbouw echt helemaal anders. Dat gaat natuurlijk nooit 
lukken en ik vrees de dwangmatigheid waarmee de verandering wordt 
gepredikt. Als je boeren wil behouden en tegelijk wil veranderen moet je 
met verstand te werk gaan en de tijd nemen om de harten van de boeren te 
winnen. Boeren laten zich niet dwingen. En let op de demografie, de 
demografie doet zijn werk; de helft van de boeren is ouder dan zestig. Tien 
boeren stoppen er elke dag en dat zijn duizenden per jaar. Welke jongeman 
of -vrouw wil er nog boer worden? 
 
 
Wat moet de overheid doen om de huidige problematiek op te lossen? 
 
Een overheid moet richting geven en ruimte maken. Zo van daar moet het 
heen en ruimte bieden aan mensen die daar een gevolg aan willen geven. En 
niet onmiddellijk zeggen: ‘En, wat ga jij dan doen?’ Of als er subsidie 
gegeven wordt onmiddellijk zeggen van: ‘Ja, maar ik wil wel precies weten 
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waar u het aan besteedt!’ Dan ontstaat er meteen weer een enorme 
administratieve rompslomp. Veel kosten gaan naar paperassen. De boer 
zegt: ‘Ja, ik ben bezig iets te ontwikkelingen, moet ik nou vertellen hoeveel 
uur ik waaraan besteed heb? Zoek het uit!’ Er ligt in Brussel honderd 
miljoen klaar voor afzetverbetering van producten in de tuinbouw. Daar 
wordt maar een fractie van opgehaald, omdat er zo’n grote controledruk op 
zit. Men zegt: ‘Ja, daar ga ik niet aan beginnen! Ik ben geen boekhouder; ik 
ben tuinder!’ 
 
 
Maar we kunnen subsidie toch niet geven zonder te weten wat er mee 
gebeurd? 
 
Natuurlijk niet, maar als jij de eisen zo hoog opschroeft dat je tot in de 
finesses wil weten wat er gebeurd is, dan haken die tuinders af. Die zeggen: 
‘Houdt het maar, ik heb er geen zin in. Het kost me meer dan dat het 
opbrengt.’ En daar moet je een evenwicht tussen vinden. Ik wil niet zeggen: 
‘Geef dat geld maar en zoek het maar uit!’ Maar wel een redelijk midden 
daartussen, want anders gebeurt het gewoon niet. Ik ken heel veel tuinders 
die zeggen: ‘Dat geld uit Brussel? Ik hoef het niet, hoor.’ En het gaat dus 
veelal naar Spanje en naar Italië. Nou, ik heb mijn twijfels of daar de 
controles zo precies zijn zoals hier. 
 Kleine boeren in landen als Spanje, Italië en gedeeltelijk ook in 
Frankrijk hoeven helemaal geen belasting te betalen, slechts een heffing 
over hectares landoppervlak. Kijk, dan heb je geen ingewikkelde 
boekhouding nodig. Gewoon uit praktische overwegingen. Nou, als je dat 
nou met subsidies ook zo zou doen; als je zou zeggen: ‘Je kunt dus zó veel 
subsidie krijgen en daarmee is het uit, maar ik wil wel zien of het gelukt is, 
of niet.’ Slechts een check dat er geen gekke dingen gebeuren. En altijd als je 
subsidies geeft, is er fraude. Maar de vraag is of je de laatste cent wil 
opsporen en wat dat dan kost. Ik doel op de 80/20-regel: 80 procent van de 
kosten om 20 procent van de ellende op te sporen. 
 Het belangrijkste is ruimte creëren na het richting geven. Nieuwe 
dingen kosten tijd, kosten energie. ‘Laat maar zitten,’ zeggen de boeren. Dus 
als je minister van Landbouw zou zijn, dan moet je inzetten op ruimte 
geven. Nu komt elke nieuwe minister met een nieuwe beleidsnota, dat is 
echt niet nodig. We weten heus wel waar het heen moet. Maar win nou die 
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harten van die boeren! Dat ze zeker zijn van ‘oké, met deze mevrouw of 
meneer, daar gaan we het mee wagen; daar gaan we het mee redden.’ 

Maar op de boeren afgeven en voortdurend laten doorschemeren 
dat zij de kwaaie aap zijn, dat is echt verkeerd. Wakker Dier bijvoorbeeld, 
die reclames zijn natuurlijk goed bedoeld, om mensen wakker te maken. 
Maar het wordt door de boeren ervaren als: ‘Daar heb je het weer, wij 
hebben het weer gedaan. Denk je dat wij niet zouden willen dat onze varken 
drie keer zoveel ruimte hadden? Denk je dat wij dat niet zouden willen? 
Maar dan moet je ervoor betalen, en dat wil jij niet.’ Nou, die schizofrenie, 
die er dus inzit, daar kom ik dus niet uit. En dan helpen belastingen en 
subsidies ook niet om dat te forceren. 

 
 
Dat is niet hoopgevend. 
 
Veranderingen die radicaal worden doorgevoerd, ontsporen. Ik ben dus 
conservatief. Maar conservatief is niet reactionair. Ik ben niet tegen 
verandering. Ik ben voor voorzichtige vernieuwing, want ik heb veel gelezen en 
gezien hoe radicale ideeën — vaak vanuit romantiek en idealen 
voortgekomen — kunnen ontsporen. Stap voor stap moet het, dan kun je 
het overzien. 

Maar je moet wel richting kiezen, en de richting van duurzaamheid 
is absoluut de goede. De vorm waarin je dat doet, dat tekent zich geleidelijk 
aan af, en het tempo waarin dat mogelijk is, daarbij moet je het steeltje bij 
het pannetje houden, zoals wij dat hier in de Hoeksche Waard zeggen. 
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Vernieuwde website 
Trots delen wij mee dat leidschrift.nl vernieuwd is! 
 
Oktober 2019 
De editie van Leidschrift die gepland staat voor oktober 2019 heeft als thema 
‘New Diplomatic History’. In plaats van te focussen op staten en slechts de 
resultaten van diplomatie, factoren die lang centraal hebben gestaan binnen 
de historiografie, richt dit nummer zich juist op andere actoren die invloed 
hebben gehad op het diplomatieke proces. Niet alleen staten en 
ambassadeurs speelden een belangrijke rol, maar bijvoorbeeld ook non-
gouvernementele organisaties en handelaren zijn van grote invloed geweest 
op de diplomatie. Met dit Leidschrift nummer wordt de veelzijdigheid van dit 
onderwerp belicht, in zowel de vroegmoderne als moderne tijd. 
 
Januari 2020 
Het thema van dit nummer is ‘New Medievalism’. Er zal worden ingegaan 
op de vraag hoe er in het heden naar de middeleeuwen verwezen wordt. 
Tegenwoordig vormen de middeleeuwen bijvoorbeeld een bron van 
inspiratie voor talloze televisieseries en games. Maar New Medievalism blijft 
niet beperkt tot de populaire cultuur. In dit nummer zal naar voren komen 
hoe de middeleeuwen in de politiek worden gebruikt of hoe extreemrechts 
de middeleeuwen zich toe-eigent. Deze januari-editie zal tot stand komen in 
samenwerking met Peter Hoppenbrouwers, hoogleraar aan Universiteit 
Leiden, en zal voornamelijk bestaan uit studentenartikelen. 
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De volgende uitgaven van Leidschrift zijn te verkrijgen. Prijzen zijn voor 
gedrukte uitgaven. Op de recentste 4 jaargangen na, zullen alle artikelen 
binnenkort vrij toegankelijk zijn via het repositorium van de Universiteit 
Leiden. Bestellen kan via www.leidschrift.nl, per e-mail naar 
redactie@leidschrift.nl of per post (adresgegevens staan in het colofon). 
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2009   The role of the state in The Great Divergence (digitaal) 
 
Jaargang 1   
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2 (januari 1985)  Discriminatie (digitaal) 
3 (mei 1985)  Millenarisme: religie of sociaal protest? (digitaal) 
 
Jaargang 2   
4 (oktober 1985)  Martin L. King en het zwarte protest (digitaal) 
5 (januari 1986)  Weimar (digitaal) 
6 (mei 1986)  Indonesia, 1900-1958 (digitaal) 
 
Jaargang 3   
7 (november 1986) De Spaanse Burgeroorlog (digitaal) 
8 (februari 1987)  Mexico (digitaal) 
9 (juni 1987)  Elites (digitaal) 
 
Jaargang 4   
1 (september 1987) Revolutie in Nederland (digitaal) 
2 (april 1988)  In dienst van de V.O.C. (digitaal) 
3 (juni 1988)  Black culture in South Africa (digitaal) 
 
Jaargang 5    
1 (november 1988)  Katholieken in conflict 1919-1940 (digitaal) 
2 (maart 1989)  Beelden van Rusland (digitaal) 
3 (juni 1989)  Volk en boek 1450-1800 (digitaal) 
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Jaargang 6   
1 (december 1989) Europese samenwerking. Een terugblik (digitaal) 
2 (april 1990) Suriname: beeld van een onafhankelijke republiek 

(digitaal) 
3 (augustus 1990) De werkelijkheid achter vernis: zeventiende-eeuwse 

schilderkunst (digitaal) 
 
Jaargang 7   (nummers à € 1,00) 
1 (december 1990) Stad en platteland in pre-industrieel Europa (digitaal) 
2 (maart 1991)  Historische musea 
3 (juni 1991)  Nieuw zicht op de zuilen (digitaal) 
 
Jaargang 8   (nummers à € 1,00) 
1 (november 1991) Het ontstaan van het moderne Midden-Oosten 1916-1946 

(digitaal) 
2 (februari 1992)  Nationale mythen (digitaal) 
3 (juni 1992)  Techniek 
 
Jaargang 9   
1 (september 1992) Het Hollandse wonder. Handel en politiek in de 

zeventiende eeuw (digitaal) 
2 (maart 1993) De vierde dimensie. Stedenbouw in historisch perspectief 

(digitaal) 
3 (juni 1993) Staatsvorming in vroegmodern Europa (digitaal) 
 
Jaargang 10  (nummers à € 1,00) 
1 (januari 1994)  De grenzen van collaboratie 
2 (juni 1994)  Politieke cultuur in post-koloniaal Afrika 
3 (november 1994) In strijd met de tijd. Leidse historici aan het woord 

(digitaal) 
 
Jaargang 11   
1 (april 1995)  De natie benaderd (ditigaal) 
2 (december 1995) Migratie en acceptatie (digitaal) 
3 (maart 1996)  De donkerste Middeleeuwen (digitaal) 
 
Jaargang 12   (nummers à € 1,00) 
1 (september 1996) Leidse scripties  
2 (december 1996) Eer en belediging (digitaal) 
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3 (september 1997) Reizen in de Middeleeuwen (digitaal) 
 
Jaargang 13    
1 (januari 1998)  Staten en andere machtssystemen (digitaal) 
2 (april 1998)  The Republic’s money (digitaal) 
3 (juli 1998)  Hollandse bodem (digitaal) 
 
Jaargang 14   
1 (december 1998) Nederland omstreeks 1900 (digitaal) 
2 (augustus 1999) Tijd en tijdsbeleving (digitaal) 
3 (oktober 1999)  Duitsland en Europa (digitaal) 
 
Jaargang 15    
1 (april 2000)  Elites (digitaal) 
2 (september 2000) Van Hanze tot metropool (digitaal) 
3 (december 2000) Nederlands-Indië. Van handelskolonie tot imperium 

(digitaal) 
 
Jaargang 16   
1 (april 2001)  De Koude Oorlog. Zes terugblikken (digitaal) 
2 (september 2001) Feest! Door de eeuwen heen (digitaal) 
3 (december 2001) Een systeem onder spanning. De USSR onder Stalin en 

Brezjnev (digitaal) 
 
Jaargang 17   
1 (april 2002) Mens sana in corpore sano? (digitaal) 
2 (september 2002) Nederlanders en hun gezagsdragers. Politieke cultuur in 

Nederland 1950-1990 (digitaal) 
3 (december 2002) De maatschappij verbeeld in de kunst. Van Mozart tot 

Saddam (digitaal)  
 
Jaargang 18   
1 (april 2003) American Century. De Amerikaanse buitenlandse politiek 

1940-2003 (digitaal) 
2 (september 2003) De maatschappij op stoom. Nieuwe trends in het onderzoek 

naar de Industriële Revolutie (digitaal) 
3 (december 2003) Het Rijk van het Midden. China en de buitenwereld 

1500-2004 (digitaal) 
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Jaargang 19  
1 (april 2004) Europa bevalt? De Europese integratie in historisch 

perspectief, 1945-2004 (digitaal) 
2 (september 2004) Gevallen steen. Dekolonisatie en Koude Oorlog in 

Vietnam (digitaal) 
3 (december 2004) De geschiedenis van het politieke denken (digitaal) 
 
Jaargang 20  (nummers à € 3,50) 
1 (april 2005) Religieus geweld vanaf de Oudheid tot in de Nieuwe Tijd 

(digitaal) 
2 (september 2005) Van kind tot burger. Onderwijs en volksopvoeding in 

Nederland 1780-1920 
3 (december 2005) Duitsland en de Eerste Wereldoorlog (digitaal) 
 
Jaargang 21  
1 (april 2006) Cultuur en natuur. Geschiedenis van de mens en zijn 

leefomgeving (digitaal) 
2 (september 2006) Van verovering tot onafhankelijkheid. De koloniale relatie 

tussen Nederland en Nederlands-Indië (digitaal) 
3 (december 2006) Cultuurcontact en acculturatieprocessen in de oudheid 

(digitaal) 
 
Jaargang 22 (nummers à € 5,00) 
1 (april 2007) Organisatie en regulering van migratie in de nieuwe tijd 
2 (september 2007) Ten oorlog! Europese oorlogen 1789-1919 
3 (december 2007) Helden des Vaderlands. Heldenverering in Nederland door 

de eeuwen heen (digitaal) 
 
Jaargang 23 (nummers à € 5,00) 
1 (april 2008) Historisch terrorisme. De ervaring met politiek geweld in de 

moderne tijd 
2 (september 2008) Dynamiek en stagnatie in de Republiek. Vroegmoderne 

overlevingsstrategieën (digitaal) 
3 (december 2008)  Brood en spelen. Sport als kracht in de samenleving 
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Jaargang 24 (nummers à € 5,00) 
1 (april 2009) Empire and Resistance. Religious beliefs versus the ruling 

power 
 
2 (september 2009) Rusland en Europa. Westerse invloeden op Rusland 

(digitaal) 
3 (december 2009) Verleden in beeld. Geschiedenis en mythe in film 
 
Jaargang 25  (nummers à € 5,00) 
1 (april 2010)  Een goede historicus. Negentiende-eeuwse idealen en 
   praktijken (digitaal) 
2 (september 2010) Eendracht maakt macht. De rol van instituties voor 

collectieve actie in de vroegmoderne samenleving 
3 (december 2010) Priesters, prostituees en procreatie. Seksuele normen en 

praktijken in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd   
 
Jaargang 26 (nummers à € 7,50) 
1 (april 2011) Vergeten verleden. Onderbelichte thema’s in de moderne 

geschiedschrijving 
2 (september 2011) Religieuze politiek. Nieuwe interpretaties van een modern 

concept. 
3 (december 2011) Een behouden vaart? De Nederlandse betrokkenheid bij 

kaapvaart en piraterij 
 
Jaargang 27 (nummers à € 7,50) 
1 (april 2012) Aan het hof. Rivaliteit, legitimiteit en successiestrijd aan de 

Euraziatische hoven, 1250-1750 
2 (september 2012) Struggles of Democracy. Gaining influence and 

representation in American politics 
3 (december 2012) Met het kruis getekend. Heilig geweld van Koningsbergen 

tot Jeruzalem 
 
Jaargang 28 (nummers à € 7,50) 
1 (april 2013) Onbekend maakt onbemind. Negatieve karakterschetsen in 

de vroegmoderne tijd 
2 (september 2013) Verraderlijke rijkdom. Economische crisis als historisch 

fenomeen. 
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3 (december 2013) Trauma en nostalgie. Herinneringen aan ondemocratische 
regimes 

 
Jaargang 29  (nummers à € 7,50) 
1 (april 2014) Identiteit door strijd. Migranten en minderheden ten tijde 

van de Eerste Wereldoorlog.  
2 (oktober 2014) Van bestraffing naar behandeling. Geestesziekten in de 

moderne tijd. 
 
Jaargang 30 (nummers à € 9,00) 
1 (januari 2015) De invloed van steppevolkeren. Mongools juk of Pax 

Mongolica? 
2 (mei 2015) Vrijheid, gelijkheid, zusterschap. De tweede feministische 

golf. 
3 (oktober 2015) Kennis is macht. Een geschiedenis van spionage en 

inlichtingendiensten. 
 
Jaargang 31 (nummers à € 9,00) 
1 (januari 2016) Herrezen uit de as. Representativiteit en receptie van 

Pompeii en Herculaneum. 
2 (mei 2016) Helden en antihelden. De memory culture over 

omstreden individuen. 
3 (oktober 2016)  Een beladen geschiedenis. De dekolonisatieoorlog in  

Indonesië, 1945-1949. 
 
Jaargang 32                   (nummers à €9,00) 
1 (januari 2017)    Verzonken en verheven. Plato’s Atlantis van klassieke  
   mythen tot nazi-utopie. 
2 (mei 2017) Binnen de gelederen. Krijgsmacht in de samenleving, 1800-

1940. 
3 (oktober 2017) Naar de stembus. Honderd jaar algemeen kiesrecht in 

Nederland. 
 
Jaargang 33                   (nummers à €9,00) 
1 (maart 2018)   Stad van de toekomst? Stedenbouwkunde van oudheid tot 

heden.  
2 (mei 2018)  Tussen vriendschap en vijandschap. Nederland en Japan 

door de eeuwen heen. (digitaal) 
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3 (oktober 2018)  Veldslagen en verslaggevers. De ontwikkeling van de 
oorlogsjournalistiek  

 
Jaargang 34                   (nummers à €9,00) 
1 (januari 2018)   Tussen kunst en koning. De relatie tussen kunst en 

politiek vanaf de middeleeuwen  
 
 


