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TREND
tekst Maartje den Breejen beeld Sophie Eekman

Ze schermen met speciaalzaakjes, willen precies we-
ten waar hun eten vandaan komt en geven zelfs hun 
huisdieren biologisch voer. Voor culisnobs is koken een 
manier om zich te onderscheiden – én om te laten zien 
hoe dolce hun vita wel niet is. Opzij-redacteur Maartje 
den Breejen is een culisnob, en vraagt zich af hoe zij 
en haar kennissen zo zijn geworden. ‘In de midlifecrisis 
nemen we geen minnaar, maar een Le Creuset-pan.’

 Ik sta op een veertigersfeestje van 
journalisten en tv-makers op een 
boot in het centrum van Amster-
dam. Twee mannen serveren ha-

chee en linzensoep, waardoor het ge-
sprek op eten komt, op sumac om 
precies te zijn, een ingrediënt dat voor-
komt in de gerechten van kookboeken-
schrijver en culigod Yotam Ottolenghi. 
Twee mensen grijpen tegelijk naar hun 
iPhone om op te zoeken wat het precies 
is. ‘Het gaat hier om de vermalen bes-
jes van de pruikenboom, aka azijn-
boom of fl uweelboom. Groeit van Ita-
lië tot Libanon en hoe hoger die in de 
bergen staat, hoe lekkerder de besjes 
schijnen te zijn.’ 

‘Albert Heijn heeft het niet.’ 
‘Je moet naar de Turk.’ 
‘Ik weet het niet. Ik kook niet,’ zegt 
Marte (36). 
‘Jij kookt niet?! Wat eet je dan? Je bent 
toch vegetariër?’
‘Gewoon salades, iets kant-en-klaars. 
Niets bijzonders.’
Stilte.
‘Jee, het is alsof ik opbiecht dat ik an-
alfabeet ben.’ 
Wat maakt dat van ons, vragen we ons 
af. 
Culisnobs? We realiseren ons dat we 
allemaal dezelfde trends volgen. We 
hebben een abonnement op de Krat, 
een Amsterdams bedrij� e dat lokale 
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seizoensproducten in een houten krat 
aan huis brengt. Ottolenghi’s kookboek 
hebben we allemaal in huis: Plenty 
kwam vorig jaar op de markt, staat nog 
steeds in de CPNB top-10 en beleeft 
inmiddels zijn twaalfde druk. We den-
ken allemaal dat we de enige zijn die 
kookboeken lezen voor het slapengaan. 
Samen met miljoenen andere ama-
teurs produceren we ongegeneerd 
‘foodporn’. De een fotografeert elke dag 
de ochtendmuesli, de ander alleen de 
Mona Lisa’s onder de opgemaakte bor-
den. We bewerken de foto’s met fi lters 
van de applicatie Instagram en posten 
ze op social media.
We geven onze huisdieren biologisch 
voer en als we tijd hebben, maken we 
het zelf met hulp van Yvette van Boven, 
die het kookboek Homemade schreef. 
In de zomer bezoeken we een culinair 
festival. We kijken allemaal naar Mas-
terchef op tv. We schermen met onze 
speciaalzaakjes. Geitenkaas haal je op 
het Beukenplein, pasta en worstjes bij 
de Italiaanse winkel Feduzzi, olijfolie 
bij de derde kraam van links op de 
Noordermarkt. De omzet van boerde-
rijwinkels is in twee jaar tijd niet voor 
niets met 40 procent gestegen.
Nog één ding, zegt Marte: ‘Behoren 
jullie dan ook tot het soort dat zó van 
kwaliteit houdt, dat het bijna niets an-
ders meer lust dan speltbrood van 
Hartogh en ko�  e van Kaldi? En het 
soort dat dan uiteindelijk, via een om-
weg van luxer dan luxe, exclusiever dan 
exclusief, opeens weer gewoon fi lter-
ko�  e drinkt? Omdat dat het enige is 
dat nog over is gebleven nu zelfs Wilma 

uit Almere een soort Italiaanse stoom-
locomotief heeft waarmee ze van zelf-
gekneusde ko�  ebonen espresso zet?’
Ik drink inderdaad weer fi lterko�  e. 

Tien jaar geleden waren we niet zo. En 
we zijn ook niet zo opgevoed. Paul (52) 
vertelt dat hij knofl ook en gember tot 
voor kort ronduit vies vond. ‘Veel te 
sterk en apart van smaak als je suf-
gekookte bloemkool met een laf noot-
muskaat-maizenapapje gewend was. 
Buitenlands eten was bij ons maca-
roni met gebakken ui en Smac.’
‘Mijn eerste mango at ik in de jaren 
negentig. Ik vond het zo verdacht zoet  
dat ik het pas een paar jaar later op-
nieuw durfde te eten,’ zegt Renee (49). 
‘In dezelfde tijd at ik voor het eerst 
koriander bij hippe mensen. Eerst be-
gon mijn tong ontzettend te tintelen 
en daarna mijn hele lichaam. Heel eng, 
maar superlekker. Ik heb natuurlijk 
niets gezegd tegen de anderen.’
En kijk ons nu Thaise schotels met 
gember, knofl ook en koriander staan 
wokken. Wanneer we culisnobs zijn 
geworden, weten we niet precies. ‘Op 
een gegeven moment haalde ik mijn 
neus op voor elleboogmacaroni en ik 
geloof niet dat ik het daarna ooit nog 
heb gegeten,’ zegt Machteld (42). 

Ico van Rheenen (43) is trendwatcher 
en hoofdredacteur van Allerhande. Hij 
denkt dat onze generatie niet ondanks, 
maar juist dankzij het gebrek aan cu-
linaire opvoeding is gaan koken. Onze 
moeders wilden niet zo worden als hún 
zwoegende keukenmoeders, ze wilden 

meer tijd voor zelfontplooiing en om-
armden de technologie die hen in staat 
stelde kook- en eettijden korter en 
korter te maken.
‘Wij verzetten ons op onze beurt tegen 
de liefdeloze manier van koken van 
onze moeders,’ zegt Van Rheenen. ‘Wij 
zijn er helemáál van bevrijd om te 
móeten koken. Want er is redelijk af-
haaleten en er zijn redelijke kant-en-
klaarmaaltijden. Koken is geen must 
meer. We wíllen het. Het is voor met 
name upperclassers – laten we eerlijk 
zijn – entertainment geworden. Koken 
is ook een middel om je te onderschei-
den. Om te tonen hoezeer je geniet. 
Hoe goed je het hebt. Hoe dolce je vita 
is. Het is een vorm van ontspanning 
en onthaasting in onze snelle en on-
echter wordende wereld.’ 
Laura Bouwman (41), verbonden aan 
de leerstoelgroep Gezondheid en 
Maatschappij in Wageningen, ziet ko-
ken ook als reactie op de jachtige mo-
derne tijd, waar we nauwelijks grip op 
krijgen. ‘Lange tijd namen we er ge-
noegen mee dat we geen idee hadden 
hoe de weg van het varken in de stal 
naar de karbonade op ons bord eruit-
zag. Maar daar komt de hobbykok op 
terug. Die wil terug naar de basis, zicht 
hebben op het productieproces, die 
koopt als het even kan rechtstreeks bij 
de boer, verdiept zich in de herkomst 
van producten, zoekt zijn eigen goe-
roes. In de keuken kunnen we heer en 
meester zijn. We bepalen zelf wat we 
eten, met wie en hoe.’ 
Bouwman fotografeert zelf ook regel-
matig het eten dat ze heeft bereid om 
het vervolgens te posten op haar Face-
bookpagina ‘Laura kookt’. En dat doet 
ze vooral om haar stem te laten horen. 
‘Ik wil niet alleen mijn eigen eetgedrag 
bepalen, ik wil het ook uitdragen. Ik 
wil laten zien dat ik me betrokken voel 
bij mijn omgeving en ik wil mijn passie 
voor eten delen.’ 

Het aloude spreekwoord ‘je bent wat je 
eet’ lijkt sterker dan ooit van kracht. 
Niet zo verwonderlijk dus dat de cu-
lisnob zich meestal zo rond de 40 be-
gint te profi leren. We komen terecht 
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in een midlifecrisis, maken de balans 
op over wat we hebben bereikt, tellen 
de gefnuikte ambities, komen wat be-
drogen uit. Maar, daar is de oplossing: 
we koken de sterren van de hemel. In 
plaats van een jongere minnaar en een 
leren jack nemen we nu een Le Creu-
set-pan en een designtafelkleed. 
‘Ik ben in de 40, vind koken een heel 
mooie manier om mijn identiteit mee 
uit te drukken en ik schaam me er niet 
voor. Alsjeblieft zeg, het is toch prach-
tig dat je kennis vergaart en eten deelt,’ 
zegt Bouwman. ‘Ik kom er ronduit voor 
uit: ik ben een culisnob, maar wel een 
die met de laarzen in de blubber staat 
om zelf de aardappels te poten. En in 
mijn kringen mág je daar ook rustig 
voor uitkomen. De sociale norm is daar 
nu dat je een freak bent, als je niet kri-
tisch bent op eten.’  
Groeit ons bewustzijn van eetpatronen 
nou inderdaad of zijn we vooral mode-
bewust? ‘Wie ad hoc de trends volgt, 
en alleen maar om mee te kunnen pra-
ten, heeft het niet begrepen,’ zegt 
Bouwman. Het hele plaatje moet klop-
pen. Als je iedere avond kookt als de 
koks in Masterchef, word je moddervet. 
Kijk maar eens goed naar de hoeveel-
heid room die de kandidaten voor een 
puree gebruiken, en naar de enorme 
lappen vlees die ze voorschotelen. Je 
moet goed begrijpen dat kookpro-
gramma’s bedoeld zijn om te inspire-
ren, en niet als voorbeeld voor gezond 
eten. Een goede kok kookt zinnig en 
met het hele hart.’

Even resumerend: wij culisnobs willen 
dus grip krijgen op de geïndustriali-
seerde, abstracte, voorbijrazende we-
reld. We onthaasten terwijl we de 
granaatappel staan te bekloppen. We 
laten zien dat we de kunst van het ge-
nieten verstaan als we onze wijn wal-
sen naast ons bord met gebraden var-
kensbuik in een kruisbessenrelish met 
gember en vlierbloesem. We bestrijden 
de midlifecrisis en dat is niet erg, alleen 
maar goed. Waar we op ons 30ste he-
lemaal niet aten, omdat we vanaf vijf 
uur in de kroeg hingen en om een uur 
of negen alleen nog maar snakten naar 
shoarma, daar zoeken we een decen-
nium later onze uitspattingen in on-
verwachte smaaksensaties. 
Allemaal leuk en aardig, maar als we 
in de keuze van onze producten niet 
óók een ethiek ontwikkelen op basis 
van zelfrefl ectie en onderzoek, dan val-
len we door de mand als slaafse trend-
volgers. De ware culisnob is mode-
bewust én kritisch, zoveel is duidelijk. 
En bij vlagen ook irritant hoogdravend 
en betweterig. 
Wat moeten de Martes van deze wereld 
daar nu mee? Cabaretière Carolien 
Borgers (29), naar eigen zeggen ‘een 
culinaire mongool’, vertelde bij Giel 
Beelen dat ze pas op haar 19de wist 
wat mozzarella was. Toen ze net in 
Amsterdam woonde, vroeg iemand of 
ze weleens sashimi had gegeten, waar-
op ze zei dat ze weleens met een meis-
je had gezoend, maar nog nooit verder 
was gegaan dan dat. 
Of dat laatste echt zo is gegaan, zullen 
we nooit weten. Maar ze heeft wel een 
advies voor mensen die eten net als zij 
nog altijd als brandstof zien: ‘Koester 
de rol van de culinaire mongool.’ Kijk 
eens naar een kookprogramma, zodat 
je een woordje kunt meepraten, veins 
interesse voor de culinaire capaciteiten 
van je snobistische gesprekspartner en 
die nodigt je binnen de kortste keren 
uit voor het eten. Het werkt. Elke 
avond wordt voor Carolien een super-
maaltijd bereid. Nooit meer hoeft ze 
zelf achter het fornuis te staan. 
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CULTUURADVERTORIAL

 Een weekend lang films en documen-
taires uit de hele wereld. Met voorpre-

mières, actuele thema’s, drama en humor.  
De 33ste editie van het Assens filmfestival 
speelt zich af in alle zalen van bioscoop De 
Nieuwe Kolk. U kunt op 2 en 3 maart 
kiezen uit ruim 40 titels. 

De films en documentaires komen uit 
landen over de hele wereld, vaak zijn ze 
gemaakt door onafhankelijke filmmakers 
en kleine productiemaatschappijen. Het 
festival kiest waar het kan voor producties 
van vrouwelijke filmmakers en verhalen 
waarin vrouwen een belangrijke rol spe-
len. Gastprogrammeurs van EYE Film uit 
Amsterdam en het Frauen Film Festival 
Dortmund|Keulen  vullen een deel van het 
programma in.  

Zin in een weekend boeiende en actuele films? 
Kijk op filmfestivalassen.nl voor het laatste nieuws 
en volg ons op Facebook of Twitter @ifaAssen

2 EN 3 MAART 2013
Internationaal 
Filmfestival 
Assen/
vrouw&film

NIET te 
MISSEN 

Een selectie uit het culturele aanbod 

van de komende maanden


