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gebakken bokes, boterhammen in roerei. Maar daar-
mee beginnen alle kinderen, hé. Vervolgens schakel-
de ik over naar pannenkoeken, en dan werd het al iets-
je moeilijker, zoals cakes. En voilà, zo tuimel je er recht 
in. Omdat ik zo graag at en ook gefascineerd was door 
voedsel, ben ik naar de hotelschool gegaan.”
“Ik ben als 21-jarige afgestudeerd. Ik heb eerst bij een 
aantal andere chef-koks gewerkt, voor ik op mijn 30e 
met ‘De schone van boskoop’ begon. Pas rond die leef-
tijd had ik het gevoel dat ik echt klaar was voor een 
eigen zaak. Ik was opgeklommen tot souschef, de 
tweede man van het restaurant. Die ervaring was on-
betaalbaar. Als je als starter de kans krijgt om enkele 
keukens mee te organiseren, krijg je zoveel bagage 
mee. Koks die vandaag beginnen, moeten er meteen 
staan. Je moet zware investeringen doen en culinaire 
journalisten meten je met de top. Dat maakt de druk 
op beginners erg groot.”

Worst en hoppas
“Ik vond dat we voor de Week van de Smaak heel breed 
aan de slag moesten met die vergeten groenten. Spe-
ciaal voor het evenement hebben we een worst ont-
wikkeld, de Savwa. Ze is gemaakt met spek en verse 
groene kool. Je kan ze tijdens de Week van de Smaak 
in verschillende frituren in Vlaanderen proberen. 

Daar ben ik best trots op, want je mag niet vergeten 
dat frituren deel uitmaken van ons culinaire erfgoed 
en daardoor hebben we een zeer breed forum om iets 
te vertellen over smaakcultuur. Eigenlijk wil ik de 
mensen graag overtuigen om meer van onze buiten-
groenten te eten.”
“Een tweede nieuwigheid van deze editie zijn de hop-
pas, de Vlaamse variant van de Spaanse tapas. Het 
zijn hapjes waarvoor bier wordt gebruikt bij de berei-
ding. Die hoppas worden boven op het bierglas geser-
veerd. Bier is ook een essentieel onderdeel van ons 
culinaire erfgoed. Zoals Frankrijk de beste wijn ter 
wereld maakt, hebben wij hier het beste bier.” ::

Lees het volledige interview op www.vtbkultuur.be.

RELAX CULTUUR

Boechout prijkt met stip op de kaart van culinaire fi jnproevers. Het is de 
thuisbasis van chef-kok Wouter Keersmaekers, die er zijn restaurant ‘De schone 
van boskoop’ leidt. Hij is de peter – zeg maar het gezicht en gangmaker – van 
de vijfde editie van de Week van de Smaak, tussen 11 en 21 november. Die 
week is een hoogmis voor iedereen met een gezonde honger naar kennis over 
onze smaakcultuur, met honderden smakelijke initiatieven.

Aan tafel met Wouter

Wouter Keersmaekers: “Voor mij is dit peter-
schap een hele eer. Een van de redenen waar-

om men voor mij gekozen heeft, is mijn aandacht voor 
vergeten groenten, wat dit jaar een van de thema’s is. 
In 2004 schreef ik een kookboek rond de enorme rijk-
dom en vele variëteiten van die vergeten groenten. 
Dit evenement is dan ook een uitgelezen kans om an-
dere producten – andere groenten vooral – voor het 
voetlicht te brengen.”
“Mijn fascinatie voor groenten stamt uit mijn kinder-
tijd. Langs vaderskant kom ik uit een familie van boe-
ren en aan moederskant waren het tuinbouwers. Wij 
woonden naast mijn grootvader, die ook nog eens les 
gaf aan de tuinbouwschool. Hij had met andere woor-
den de perfecte tuin. (lacht) Daar hebben we als kind 
veel in geravot, maar ook veel uit gegeten. Hij kweek-
te eindeloos veel groenten: schorseneren, sluimer-
erwtjes, noem maar op.”

Grote eter
“Het moet zo rond mijn twaalfde geweest zijn dat ik de 
beslissing heb genomen om kok te worden. Ik at als 
kind heel graag. Daar zal mijn moeder voor iets tussen 
gezeten hebben, want zij kon heel goed koken. Ik her-
inner me nog goed mijn eerste receptjes. Dat waren 

Cultuur met een knipoog

Smakelijke verkenningen
vtbKultuur neemt ook dit jaar weer deel aan de Week van de 
Smaak, met wandelingen en rondleidingen in Brussel. Met 
‘Kunstige tafelmanieren’, op 18 en 21 november, verken je de 
collectie van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, 
op zoek naar onwaarschijnlijke ‘culinaire’ kunstwerken. De 
wandeltocht ‘Een hapje Spaanse geschiedenis’, op 18 en 20 
november, serveert tal van smakelijke wetenswaardigheden 
over de Spaanse aanwezigheid in de stad.

>>

Düsseldorf is een van de belangrijkste Duitse centra 
voor moderne en hedendaagse kunst. Om de vier jaar 
wordt dat belang als kunststad onderstreept door de 
Quadriennale, een festival voor beeldende kunst. Die 
faam is niet uit de lucht gegrepen. De stad aan de Rijn 
dankt zijn renommee als artistiek centrum grotendeels 
aan de Kunstakademie. Duitslands beroemdste levende 
schilder Gerhard Richter studeerde er, en ook de 
gerenommeerde performance- en installatiekunstenaar 
Joseph Beuys verdiende hier zijn strepen als student 
en docent. Maar ook buitenlandse kunstenaars, zoals 
onze landgenoot Marcel Broodthaers en Nam June Paik, 

werden aangetrokken 
door de lokroep van 
de stad.
Op zaterdag 20 
november trekt 
vtbKultuur naar 
Düsseldorf. Twee sleutelfi guren uit de kunst van de 
voorbije eeuw komen daarbij aan bod. Eerst bezoeken 
we ‘Joseph Beuys, Parallelle Processen’ in het recent 
heropende K20-museum. Daarna leidt het bezoek naar 
de Kunsthalle Düsseldorf voor ‘Marcel Broodthaers en 
vandaag’. 

Düsseldorf, de Quadriennale 2010
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Reizen in het spoor 
van Leopold II

Leopold II was een groot reiziger, levenslang op 
zoek naar avontuur, rijkdom, macht en liefde. In 
zijn reisdagboeken schreef de koning openhartig 
over zijn ontmoetingen met staatshoofden, over zijn 
passies en over zijn koloniale dromen. Vijftig jaar na 
de ona� ankelijkheid van Congo staat dit koloniale 
verleden en de fi guur van Leopold II opnieuw in de 
belangstelling.
Kris Clerckx, reisjournalist voor o.a. De Standaard, 
Lannoo en VRT, botste op de lang verborgen 
dagboeken van Leopold II en volgde zijn spoor naar 
Duitsland, Oostenrijk, Istanbul, Egypte, China, Parijs 
en de Côte d’Azur. De koning was ook graag op reis in 
eigen land, waar zijn vele bouwwerken tot op vandaag 
getuigen van zijn toeristische visioenen. Leopold II 
droomde bovendien niet alleen van een kolonie, hij 
wilde ook Nederland inlijven!
Net als in zijn boek ‘Reizen in het spoor van 
Leopold II’ wisselt Kris Clerckx tijdens deze lezing 
in verschillende vtbKultuur-afdelingen de stra� e 
verhalen over Leopold II af met eigen reiservaringen 
en praktische informatie. 

Colofon rubriek vtbKultuur 
Medewerkers: Elke Aerts, Roel Daenen, Wim Kempenaers, 
Wim Oosterlinck
vtbKultuur, Osystraat 35, 2060 Antwerpen – tel. 03/224.10.52 – 
fax 03/224.10.56 – info@vtbkultuur.be – www.vtbkultuur.be

vtbKultuur heeft 165 lokale afdelingen die jaarlijks 
meer dan 4.000 activiteiten organiseren in heel 
Vlaanderen. Ook in jouw buurt. Alle informatie vind 
je op www.vtbkultuur.be.
Voor meer informatie over onze activiteiten en voor 
reserveringen surf je naar www.vtbkultuur.be of bel 
03/224.10.52. 

Creativiteit?
Nooit van gehoord!

STANDPUNT

Creativiteit komt voort uit het zoeken naar het 
onverwachte en buiten je eigen ervaring stappen. 
Die creativiteit spruit bij de doorsnee Vlaming wat 
weinig voort uit lef en gedrevenheid. Het is eerder 
de wanhoop die ze dikwijls voedt. En die wanhoop is 
er vandaag blijkbaar niet voldoende. Vele Vlamingen 
bese� en onvoldoende de ernst van de economische 
en fi nanciële situatie, tenzij misschien als men zijn job 
is kwijtgespeeld of net een grote bedrijfsinvestering 
heeft gedaan. Er lijkt ook niet veel aan de hand te zijn, 
omdat  de problemen worden toegedekt. We verteren 
de pensioenen van de volgende generaties en die 
generaties zadelen we ook nog eens op met de schulden 
die we met z’n allen nu volop maken.
‘Tevredenheid is de grootste vijand van de creativiteit en 
gedrevenheid’, zei Raymond van het Groenewoud reeds 
in 1994. Nochtans is die creativiteit en gedrevenheid 
broodnodig, wil dit deel van Europa geen economische 
puinhoop worden waar nog weinig interessante jobs te 
vinden zijn en waar onze kinderen verplicht zullen zijn 
uit te wijken naar het buitenland op zoek naar werk.
Het fl ankerend overheidsbeleid op economisch vlak 
kan veel beter, maar er is ook dringend nood aan veel 
meer creativiteit en gedrevenheid, ook bij de jeugd. 
Wegtrekken van onder de kerktoren, als metafoor voor 
alles wat vertrouwd is. Ontdekken en op ontdekking 
gaan. Het hoeft zelfs niet een paar jaar naar het 
buitenland te zijn, want voor velen is een andere 
provincie al een stap te ver. Met VIA (Vlaanderen In 
Actie) probeert de Vlaamse regering het tij te doen 
keren, maar ik heb niet het gevoel dat dit zal volstaan. 
Misschien zal er maar iets veranderen wanneer iedereen 
voelt dat de toestand ernstig én bijna hopeloos is, en 
niet enkel wie onder het levensminimum zit. Misschien 
moeten de beleidsmakers er dus voor zorgen dat de 
huidige generatie de ernst van de toestand voelt in 
plaats van de hete aardappel door te schuiven naar de 
volgende generaties.
PS: Een tip voor wie op zoek is naar inspiratie voor zijn 
creativiteit: spreek eens met mensen met wie je nooit 
praat. ::

Door JOHAN VAN DEN DRIESSCHE, nationaal voorzitter vtbKultuur,
johanvandendriessche@vtbkultuur.be


