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Het verdrag van FARO
Dit document betreft een verkenning naar de beoefenaars van
het ambachtelijk conserveren van voeding en de staat van de
gemeenschap daaromheen.

Daarom stimuleert het verdrag:
 iedereen om eraan bij te dragen dat cultureel erfgoed een plek
in onze samenleving heeft of krijgt, en kan houden. Dit proces
noemen we ‘borgen’.


De afgelopen honderd jaar is er veel veranderd in hoe we met ons
voedsel omgaan. En die veranderingen gaan zowel nu als in de nabije
toekomst nog steeds door. Welke gevolgen dit heeft op het
immateriële erfgoed van het conserveren van voeding is echter
onduidelijk. Met deze verkenning wordt daarom een eerste aanzet
genomen om de situatie inzichtelijk te krijgen en de beoefenaars over
hun ambacht te bevragen.
De verkenning is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het
Fonds voor Cultuurparticipatie onder de regeling “Vind elkaar in
erfgoed. Verken de Faro-werkwijze”.

organisaties en particuliere initiatieven om gebruik te maken
van cultureel erfgoed bij ruimtelijke en maatschappelijke
vraagstukken.

Het verdrag zet landen ertoe aan hiervoor kaders te bieden.

Meer weten?
Bezoek dan de website van de Raad van Europa of kijk op de pagina
van het programma Faro bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Daar kun je van alles over het verdrag vinden.

Wat is het verdrag van FARO?
Erfgoedparticipatie staat centraal in het Verdrag van Faro. Het verdrag
benadrukt de maatschappelijke waarde van erfgoed en van actieve
deelname daaraan. Cultureel erfgoed gaat namelijk iedereen aan. Via
erfgoed kun je elkaar vinden, het kan een middel zijn om
maatschappelijke doelen te bereiken. En als de samenleving actief
betrokken is bij cultureel erfgoed, kan dit van grote betekenis zijn voor
de waardering, het behoud en het gebruik ervan. Want niet de locaties
en objecten zelf zijn de belangrijkste onderdelen van cultureel erfgoed,
maar juist de betekenis en waarde die mensen aan dat erfgoed
toekennen en die ze uitdragen.
Het verdrag ziet voor cultureel erfgoed een rol weggelegd in:
 de versterking van een vreedzame en democratische
samenleving;


processen van duurzame ontwikkeling;



de bevordering van culturele diversiteit.
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Samenvatting
Waar vroeger de benodigde kennis voor het ambachtelijk conserveren
van voedsel vanzelfsprekend was is dit tegenwoordig helaas niet meer
zo. De intergenerationele kennisoverdracht is zo goed als gestopt en
veel materialen zijn in onbruik geraakt. Toch heeft het ambacht deze
veranderingen overleefd en is nu weer bezig aan een opmars.
Alleen al vanwege het belang in de menselijke historie is het ambacht
het behouden waard. Maar ook in het heden en in de verwachte
toekomst kan het zijn sporen blijven verdienen. Vooral met het oog op
de korte keten, gezondheid en duurzaamheid. Het is daarom van groot
belang om samen als erfgoedgemeenschap het conserveren als
ambacht te behouden, over te dragen en te versterken.
En die erfgoedgemeenschap is levendig! Er wordt weer volop geweckt,
ingemaakt en gefermenteerd. Nieuwe initiatieven staan op maar
verdwijnen soms ook weer. Van jong tot oud is er echter veel
enthousiasme te vinden en blijven mensen lang bij het ambacht
betrokken.
Toch zijn er nog enkele struikelblokken. Zo is de benodigde kennis niet
bij alle technieken even wijdverspreid en zijn bijvoorbeeld niet alle
materialen altijd even goed verkrijgbaar. Willen we het ambacht
behouden dan is het aan ons als erfgoedgemeenschap met name de
taak om samen aan de slag te gaan en de (kennis)overdracht te
verbeteren. Begin gewoon in de tuin en in de keuken. Deel je kennis
en af en toe een potje inmaak in je omgeving. Bezoek een workshop
of evenement. Koop een boek of schrijf er zelfs eentje. Begin een
conserverings-club of start een blog. En ben je handig? Misschien kun
je wel een inkomen halen uit het pottenbakken voor inmaak- en
zuurkoolpotten of door houten boterstempels en karntonnen te maken.
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Meer weten?
Bezoek dan de website van de Raad van Europa of kijk op de pagina
van het programma Faro bij de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Daar kun je van alles over het
verdrag vinden.
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Een rijke culinaire historie
Zelfs in de zomer worden er in een gemiddeld huishouden maar
zelden alleen verse producten gebruikt. Toch staan we er vaak
niet bij stil dat achter veel van wat we eten een
conserveringstechniek schuil gaat. Een potje kruiden, olie, jam,
gedroogde pasta, een stuk kaas, een flesje bier, vleeswaren,
noten, tomaten in blik of doperwten in een glazen pot. Slechts
een paar voorbeelden van de vele producten die we
tegenkomen in ons dagelijks leven en houdbaar zijn gemaakt.
De benodigde kennis hiervoor werd vroeger van generatie op generatie
doorgegeven. Van hoog tot laag was het conserveren een
ambachtelijke bezigheid waar je niet om heen kon. Mannen, vrouwen
en kinderen droegen dan ook ieder hun steentje hieraan bij. Om de
winter of een andere periode van schaarste goed door te komen was
een voorraad namelijk belangrijk.
Met de opkomst van de diepvriezer en supermarkt kwam hier
verandering in. De samenleving en economie gingen een nieuwe fase
in. Mensen verhuisden van het platteland naar de stad en alles werd
steeds grootschaliger en minder divers. Een moestuin of boomgaard
onderhouden of een dier vetmesten en naar de slager brengen werd
steeds meer als ouderwets gezien. Wanneer er nog wel zelf voedsel
werd verbouwd werd er gewerkt met een kleiner aantal soorten en was
er de diepvriezer als oplossing waarin je snel en gemakkelijk voedsel
kunt bewaren. De rest kocht je in. Door deze ontwikkelingen verdween
echter ook de noodzaak om nog zelf kennis te hebben van het
conserveren. Een belangrijk aspect van onze volkscultuur en onderdeel
van ons immaterieel erfgoed dreigde hiermee ten onder te gaan.

Nieuwe ontwikkelingen
De afgelopen 10-20 jaar is er echter weer hernieuwde interesse voor
het conserveren. Een steeds groter wordende groep mensen heeft
namelijk schoon genoeg van de afstandelijke voedselcultuur die is
ontstaan. Ze willen weer weten wat ze eten. Geen multinationals of
pesticiden maar het liefst biologisch uit eigen tuin en/of van de boer
om de hoek. Het ‘fabrieksvoer’ dat vol zit met chemische
conserveermiddelen en wordt opgesmukt met geur, kleur en
smaakstoffen hoeven ze niet meer.
Deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat er ook weer meer
aandacht is gekomen voor hoe onze voorouders met hun voedsel
omgingen. Hoe zorgden zij immers voor de komst van de supermarkt
ervoor dat er jaarrond eten op tafel stond? Vaak hebben mensen nog
wel gezien of gehoord dat de kelder vroeger vol stond met weckpotten
maar weten ze er verder weinig van af. Dankzij kennis in boeken, het
luisteren naar verhalen van nog levende (groot)ouders en het
uitwisselen van ervaringen is er echter weer een levendige
gemeenschap ontstaan van mensen die op kleine schaal conserveren.
Zij doen het voor zichzelf en eigen gezin, voor vrienden en familie maar
ook steeds vaker voor verkoop op markten en in (boerderij)winkels.
Ook zijn er allerlei initiatieven ontstaan om het conserveren verder uit
te dragen door middel van workshops, markten en musea.
Al deze beoefenaars van het ambachtelijk conserveren dragen er
samen aan bij dat dit belangrijke onderdeel van ons immateriële
erfgoed behouden blijft. En hoewel velen zich er niet van bewust zijn
vormen ze hiermee samen een belangrijke erfgoedgemeenschap.
Sinds 2014 staat een van de conserveringstechnieken, het wecken,
zelfs op de Unesco lijst van Immaterieel Erfgoed.

Behouden kennis
Gelukkig bleven er, vooral onder de oudere generatie, nog enkele
mensen over die stug doorgingen met wecken, drogen en inmaken.
Zei het misschien op een steeds kleinere schaal. Sommige van de
technieken en recepten werden opgeschreven, andere mondeling
doorgegeven. Hierdoor is een deel van de kennis en kunde uit
huishoudelijke kring bewaard gebleven maar toch ook bepaalde
specialistische ervaring reeds verloren gegaan.
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Veranderingen in het voedsellandschap
Het voedsellandschap is momenteel flink in beweging. Van
grond tot mond ontstaat er steeds meer de wens om een
duurzame korte keten te realiseren rondom gezond voedsel.
Deels
komt
dit
door
veranderende
maatschappelijke
en
wetenschappelijke inzichten over de relatie tussen gezondheid en
voedingspatroon. Anderzijds is het vooral een groeiende noodzaak
vanwege negatieve veranderingen in onze leefomgeving. Denk hierbij
aan de effecten van verstedelijking, klimaatverandering, industriële
landbouw,
verzilting,
verdroging
of
juist
wateroverlast,
mestoverschotten en het uitsterven van diersoorten. Het vereist een
systeemaanpak om deze problemen te behandelen en het
maatschappelijk besef daarvoor begint opgang te komen.

Kringlooplandbouw
Een groeiend aantal partijen sturen dan ook steeds meer richting een
nieuw voedsellandschap met kringlooplandbouw, permacultuur en
agroforestry als belangrijke pijlers. Een belangrijke stap hiertoe is de
visie ‘Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden’ van het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het ministerie
heeft hiervoor onder andere het platform Kringlooplandbouw
opgericht. Maar ook vanuit de maatschappij ontstaan nieuwe
duurzame initiatieven zoals Herenboeren (groepen mensen die
gemeenschappelijk eigenaar zijn van een boerderij), CSA’s
(Community Supported Agriculture – aandelen in de oogst),
voedselbossen, buurttuinen en meer. In samenwerking met een
verscheidenheid aan grote en kleine organisaties is hierdoor ook de
Green Deal Voedselbossen ontstaan. Zowel bottom-up als top-down
wordt er dus hard gewerkt aan duurzamere manieren om met ons
voedsel om te gaan. Verantwoord produceren en consumeren is
daarnaast Sustainable Development Goal 12 van de Verenigde Naties
en heeft eveneens directe betrekking op deze ontwikkelingen.

Een (voedsel-)prosument is gedefinieerd als iemand die (een deel van)
zijn of haar voedsel zelf verbouwt of anderzijds verkrijgt op zo’n
manier dat deze persoon zelf actief deelneemt in de totstandkoming
ervan. Hierbij kan je denken aan een moestuin, volkstuin,
stadstuinieren (muren, balkon etc.), buurttuin maar ook wildpluk of
uitbestede productie met zeggenschap (Herenboeren, CSA etc.).
Prosumenten maken dan ook een belangrijk deel uit van de
noodzakelijke veranderingen die in het ‘Food System Vision 2050 – Rerooting the Dutch food system’ worden voorgesteld. Deze visie is een
herontwerp van ons voedselsysteem dat door een team van boeren,
vertegenwoordigers van natuur- en landbouworganisaties en
Wageningse wetenschappers tot stand is gekomen.

Na de oogst
Al deze gewenste veranderingen en toekomstplannen rondom ons
dagelijks voedsel hebben natuurlijk niet alleen een grote invloed op
hoe het voedsel gekweekt wordt maar ook op de verwerking en
conservering ervan. Dit lijkt nog weleens vergeten te worden in de
plannen van beleidsmakers maar is wel een wezenlijk onderdeel van
de korte keten. Het kleinschalig bewerken en bewaren zal dan ook
weer onderdeel moeten worden van de werkzaamheden van het
boerenbedrijf of door prosumenten en lokale ondernemers worden
opgepakt. Op dit vlak dienen dan ook nog belangrijke stappen te
worden genomen.

De prosument is in opmars
Het is de verwachting dat binnen het nieuwe voedsellandschap ook
steeds meer prosumenten actief zullen zijn. Prosument staat hier voor
een samenstelling van de woorden producent en consument.
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De erfgoedgemeenschap
Bij het behoud van het ambachtelijk conserveren speelt de
erfgoedgemeenschap een belangrijke rol. Zij vormt immers het
kloppende hart die het erfgoed levendig houdt.

Loting
Onder de deelnemers van de enquête werd als aansporing om deel te
nemen een mooie prijs verloot; een ambachtelijke startset voor
melkzuurfermentatie! Hierbij zat onder andere een handgemaakte
zuurkoolpot gemaakt door authentieke pottenbakkers uit Limburg. De
set is gewonnen door F. Rotteveel die er zeer blij mee is!

Weinig is echter bekend over hoe actief de beoefenaars binnen de
erfgoedgemeenschap zijn en wat hun kennisniveau is. Hierdoor is het
moeilijk om de erfgoedgemeenschap te ondersteunen en te
versterken. Met een enquête verspreid onder de erfgoedgemeenschap
is er daarom een eerste verkenning naar de situatie gedaan.

De enquête
Hoewel de enquête kleinschalig van opzet was met een streven van
150 respondenten is dat aantal ruim overtroffen tot een totaal van 608
unieke deelnemers. Dit had als gevolg dat er veel goede informatie is
binnengekomen maar ook dat de verwerking van deze gegevens meer
tijd kostte dan gepland. De meeste respondenten kwamen binnen via
Facebook waar de link naar de enquête enthousiast werd gedeeld.
Maar ook door flyers die via enkele gerelateerde (web)winkels zijn
verspreid zijn er antwoorden binnengekomen.
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De gemeenschap
Uit de resultaten van de enquete komt gelijk al een verassende
gegeven naar boven. Waar het conserveren vaak als iets van het
platteland wordt gezien blijkt dit in de praktijk tegenwoordig niet
langer zo te zijn. Het overgrote deel van de beoefenaars in de
erfgoedgemeenschapt komt tegenwoordig namelijk uit een dorp of
stad.

Vraag: In wat voor gebied woont u?

Er is ook een mooie spreiding te zien bij de jaren ervaring die de
deelnemers hebben met het conserveren. Dit betekend dat er een
gestage instroom van nieuwe beoefenaars is en dat wie er mee bezig
is er ook langere tijd mee doorgaat. Een belangrijk gegeven dat
bijdraagt aan de duurzame borging van het erfgoed.
Onder de deelnemers aan de enquête is ook de leeftijdsopbouw is
divers. Hierbij was de jongste 22 en de oudste 74 jaar. Het gemiddelde
zat op 49 jaar oud. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat
jongeren en ouderen naar verhouding minder vaak een account
hebben, en ook minder actief zijn, op Facebook dan mensen van
middelbare leeftijd. Gezien het grootste aantal van de respondenten
via Facebook binnen kwam is naar verwachting het aantal jongeren en
ouderen in de praktijk dan ook groter.

“Ik weck en maak vooral in voor mezelf. Maar het is
ooit begonnen met het maken van jam voor de
zorgboerderij waar ik als vrijwilliger loop. Dit jaar is
daar op de zorgboerderij het wecken van producten
bij gekomen. Mijn kennis wil ik graag overdragen
aan een groepje cliënten wat voedsel ontvangt via
de voedselbank. Die producten zijn vaak zeer kort
houdbaar en soms krijgt een cliënt zoveel ineens
(denk aan vlees, fruit en groenten) dat ze niet
weten hoe alles te bewaren. Hun help ik met het
wecken van makkelijke maaltijden die ze later zo uit
de pot in de pan kunnen schudden. Dit is heel
dankbaar om te doen.”

Vraag: Hoelang conserveert u al?

Grafiek: Leeftijdsopbouw respondenten
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Met welk gebruiksdoel wordt er geconserveerd?
De meeste deelnemers aan de enquête conserveren alleen voor eigen
gebruik. Een niet onaanzienlijk deel, zo’n 10% (61 respondenten),
conserveert daarnaast niet alleen voor eigen gebruik maar ook voor
kleinschalige verkoop.
Wat betreft de professionele productie zijn hier minder respondenten
in actief. Slechts 1 respondent conserveert alleen voor de professionele
verkoop en 2 respondenten conserveren voor zowel eigen gebruik als
voor de professionele verkoop. Dit is echter in lijn met de
verwachtingen gezien het ambachtelijk conserveren momenteel
voornamelijk in huishoudelijke kring in leven wordt gehouden.

Vraag: Met welk gebruiksdoel conserveert u?

Waar komen de ingrediënten vandaan?
Met alleen maar de wens om te gaan conserveren kun je nog niet aan
de slag. Je moet natuurlijk ook ingrediënten hebben. 75% van de
deelnemers geeft dan ook aan hiervoor over een eigen moestuin te
beschikken. Verrassend vaak wordt er tegenwoordig ook weer aan
wildpluk gedaan om aan ingrediënten te komen. Dit is echter eerder
een aanvulling dan om de kelder mee gevuld te krijgen. De meeste
deelnemers halen hun ingrediënten dan vaak ook uit meerdere
bronnen.
Het ambachtelijk conserveren blijkt daarnaast ook een belangrijk
middel te zijn om voedselverspilling mee tegen te kunnen gaan. Zo
geven verscheidene deelnemers aan overschotten weg te werken die
ze via allerlei kanalen kunnen krijgen. Bijvoorbeeld dankzij
familie/vrienden/buren, oproepen op sociale media, langs de weg,
gemeenschapstuinen, de markt of via Too Good To Go pakketten.

Vraag: Waar haalt u de meeste van uw ingrediënten voor de
conservering voor eigen gebruik weg?
Eigen moestuin
Wildpluk
Boerderijwinkel
Familie/vrienden/buren
Winkels/supermarkt
Markt
Eigen volkstuin
Voedselbos
Herenboeren
CSA
“Ik conserveer echt alleen wat over is. Tuin en
conserveren is echt bedoeld als serieuze toevoeging
aan het gezinsinkomen (door minder kosten).”

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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Waarom wordt er geconserveerd?
Een boerderij of moestuin is geen vereiste meer om te overleven. In
principe hoef je tegenwoordig zelfs geen contact meer te hebben met
grond, planten, dieren of de natuur in het algemeen om toch over
voedsel te beschikken. De supermarkt kan je in de meeste behoeften
prima voorzien. En met de komst van bezorgdiensten van voedsel hoef
je er zelfs het huis niet meer voor uit. Toch kiezen veel mensen er
vanwege uiteenlopende redenen nog voor om zelf voedsel te
conserveren.
Zo noemt 77% van de deelnemers gezondheid als een zeer belangrijke
reden waarom ze zelf conserveren. In de opmerkingen komen hier nog
verschillende verduidelijkingen bij. Zo zijn er mensen die de inname
van gefermenteerd (probiotisch) voedsel belangrijk vinden, mensen
die geen kunstmatige geur, kleur, smaak en conserveringsmiddelen
willen consumeren, mensen die de voedingswaarde van eigen geteelde
(bio)groenten hoger vinden, mensen die een bepaalde voedselallergie
of ziekte hebben en daarom specifieke ingrediënten willen mijden en
mensen die de consumptie van zout of suiker willen verminderen.

Vraag: Waarom conserveert u zelf op ambachtelijke wijze?
Wat is voor u de toegevoegde waarde ten opzichte van
fabrieksproducten?
Hierbij is voor mij de smaak:

Hierbij is voor mij gezondheid (weten wat je eet):

Net als vroeger wordt ook nu “het hebben van een eigen voorraad”
nog steeds zeer belangrijk (42%) of belangrijk (37%) gevonden. Met
het steeds goedkoper worden van reeds geconserveerd ingekocht
voedsel is “kostenbesparing” echter een minder belangrijke reden dan
vroeger om te conserveren. Duurzaamheid heeft daarentegen voor
veel mensen een grote waarde gekregen met 90% van de mensen die
het zeer belangrijk of belangrijk vinden.
Toch blijkt uit de reacties dat voor sommigen kostenbesparing nog
steeds de belangrijkste reden is om te conserveren. Een van de
deelnemers geeft ook aan dat baanverlies door de coronacrisis hiertoe
aan heeft bijgedragen.

Hierbij is voor mij het zelf kunnen aanpassen van de receptuur:

Het meest opvallende verschijnsel waren echter de vele tientallen
opmerkingen van mensen dat ze conserveren gewoon erg leuk vinden
om te doen, het ontspannend is en het een hobby is. Ook ontlenen
veel mensen een gevoel van trots en eigenwaarde bij de producten die
ze met hun eigen handen hebben gemaakt.
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Hierbij is voor mij de grotere diversiteit dan in de supermarkt:

Hierbij is voor mij over een voorraad beschikken:

Hierbij is voor mij duurzaamheid:

Hierbij is voor mij de verbinding met het voedsel/de aarde:

Hierbij is voor mij kostenbesparing:

Hierbij is voor mij de traditie- & erfgoedwaarde:
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Leren conserveren
Tegenwoordig kan kennisoverdracht via een grote verscheidenheid
aan methoden plaatsvinden. De meeste deelnemers geven dan ook
aan via meerdere bronnen de conserveringstechnieken te hebben
geleerd.
Bij 44,2% van de deelnemers was de klassieke overdracht via familie
en vrienden een van de manieren om te leren. Bij 7,4% was dit ook
de enige manier. De meest gebruikte leerbron is tegenwoordig echter
die in geschreven vorm via website/blogs en uit boeken. Een opvallend
detail hierbij is dat het leren uit boeken onder twintigers populairder is
dan onder de andere leeftijdscategorieën. Over de gehele linie is dit
percentage 59,7% terwijl bij twintigers maar liefst 75% boeken als
kennisbron gebruikt.
Een wat minder verrassende uitkomst, maar desondanks wel een die
het verschil tussen de generaties goed duidelijk maakt, is dat onder de
deelnemers van zestig jaar en ouder maar liefst 88% het conserveren
via familie en vrienden geleerd heeft. Het dubbele dus van het
gemiddelde.
Vraag: Hoe heeft u het conserveren geleerd?
Via websites/blogs
Uit boeken
Door zelf te experimenteren

Gebruikte technieken
Onder de deelnemers worden veel verschillende technieken en
varianten daarop gebruikt. Wecken is hierbij het populairst, gevolgd
door fermentatie, drogen en inmaken. Helaas werd er niet door
iedereen vermeld welke specifieke fermentatie- of inmaaktechnieken
dit dan zijn. Bij de deelnemers die dat wel vertelden viel er echter
een ruime spreiding te zien. Hierbij kan gedacht worden aan
melkzuurfermentatie met groenten, zuivelproducten, wijn, bier, cider,
azijn, kombucha, jun, waterkefir, melkkefir, tempeh, sojasaus en
miso bij fermentatie. En zoet, zuur, zoetzuur, zout, alcohol en heet
afvullen bij het inmaken.
Bepaalde conserveringstechnieken blijken daarnaast nog steeds
ondergewaardeerd of de kennis ervoor is bij het merendeel verloren.
Zo zijn er slechts drie deelnemers die nog stroop stoken van fruit en
maar zeven deelnemers die nog groente en fruit inkuilen. Beide
technieken zijn hele waardevolle en vooral ook makkelijke manieren
om grote hoeveelheden voedsel lang te kunnen bewaren.
Vlees wordt door 24 van de deelnemers specifiek genoemd waarbij het
hoofdzakelijk geweckt wordt maar ook gezouten, gedroogd, gerookt,
tot worst verwerkt en door één deelnemer nog ingeblikt. Een techniek
als het inleggen van vlees in azijn (zuurvlees) of in karne- of zure melk
om het langer houdbaar en tegelijk malser te maken wordt door geen
van de deelnemers genoemd. Evenmin het bewaren van vlees onder
uitgesmolten vet of het bewaren van vet zelf of afgeleiden daarvan
zoals in de vorm van lardo.

Via familie/vrienden
Via instructiefilmpjes
Via workshops & cursussen
Via een opleiding
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“Conserveren is ook een goede manier om andere
(eet) culturen te leren kennen. Ik maak vooral
Kimchi en Japanse pickles (fermenteren). Daarnaast
droog ik kruiden voor de thee, weck ik groenten
voor de Hollandse pot of ik maak basissauzen. Ook
maak ik zelf Turkse biber salcasi of Aivar uit de
Balkan.”
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Favoriete leermethoden
Er is een duidelijk verschil te zien in hoe de respondenten de
technieken in de praktijk geleerd hebben en hoe ze het liefst de
technieken zouden leren. De opvallendste stijgingen zijn hierbij die van
de instructiefilmpjes en die van de workshops. Hier kwamen dan ook
de meeste opmerkingen over binnen. Zo werd er vaak door
respondenten genoemd dat ze graag een workshop willen volgen
omdat ze leren in de praktijk het prettigst vinden maar dat de
reisafstand, werktijden of de kosten hierbij soms een belemmering
vormen. Over instructiefilmpjes wordt genoemd dat er weinig aanbod
van kwalitatieve (Nederlandstalige) video’s is.

Technieken om nog te leren
Het overgrote deel van de deelnemers is zeer leergierig en wil graag
bestaande kennis verfijnen en nieuwe technieken opdoen. Hierbij is
(meer) leren over fermentatie ronduit het populairst. Wederom geven
niet alle deelnemers hierbij even specifiek aan welke technieken ze
precies willen leren maar waar dat wel gebeurt is de spreiding zeer
divers.

Vraag: Op welke manier zou u nieuwe technieken het liefst
leren?

“Eigenlijk alle technieken, ik ben op leeftijd
[68 jaar] maar niet te oud om bij te leren”

Via instructiefilmpjes

Na fermentatie zijn wecken en drogen de meest gewilde technieken
om te leren. Gevolgd door vele van de andere technieken zoals roken,
pekelen, inmaken, zuivelverwerking, vlees conserveren etc.

Enkele tientallen mensen geven zelfs aan dat ze het liefst ‘alle’
technieken willen leren. Evenzoveel geven aan dat ze niet goed weten
wat ze nog willen of kunnen leren, vaak omdat ze geen duidelijk beeld
hebben van wat er verder allemaal mogelijk is. Een andere kleine
groep geeft aan niks meer te willen leren.

Via workshops
Via websites/blogs

Uit boeken
Via familie/vrienden
Via een korte cursusreeks
Via een jaaropleiding

Ik wil geen nieuwe…
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

“Conserveren kun je leren, zorg voor je gezin en de
natuur. Dat is niet ouderwets maar heel volwassen.”
(Deelnemer van 26 jaar)
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Kennisoverdracht
Van alle respondenten geeft 87% aan de kennis ook weer door te
geven aan geïnteresseerden. Slechts 13% geeft aan dit niet te toen.
Hierbij kwamen ook veel opmerkingen binnen dat respondenten hun
kennis wel graag willen doorgeven maar niet altijd mensen in hun
omgeving hebben die er in geïnteresseerd zijn. De respondenten die
aangaven wel familie of vrienden in hun kringen te hebben die in het
conserveren geïnteresseerd zijn delen dan ook vaak regelmatig kennis
en ervaringen.

Interesse van jongeren
Een veelbelovend signaal bij de kennisoverdracht is dat er bij jongeren
een overwegend positieve interesse is voor het conserveren. Hiervan
is 5,1% van de jongeren zeer geïnteresseerd en 38,7%
geïnteresseerd. Een zelfde percentage van 38,7% is neutraal in de
beleving. Slechts een klein aantal van 3,5% is zeer ongeïnteresseerd
en 14,1% is ongeïnteresseerd. Verscheidene deelnemers geven ook
aan dan hun kinderen, zowel jong als oud, graag meehelpen met het
conserveren.

Vraag: Geeft u uw kennis over de conserveringstechnieken
ook weer door aan mensen in uw nabije omgeving?

Gezien voor veel mensen de interesse in het conserveren pas op latere
leeftijd inzet is dit voor velen al een mooie start. Het is dan ook een
gemiste kans om mensen niet voor de waardevolle kennis van
voedselconservering te enthousiasmeren door ze er als kind
spelenderwijs mee in aanraking te laten komen.

“Mijn moeder weckte vroeger, daar moest ik aan
denken deze zomer. Ik zie er nu de voordelen van.”

Vraag: In hoeverre merkt u dat jongeren in uw omgeving
interesse hebben in het conserveren?

“Van sommige groenten is op internet nagenoeg
niks te vinden, ook in mijn fermentatiekring zijn ze
vaak onbekend. We komen dan bij elkaar, nemen
elk een deel van de opbrengst mee en
experimenteren er mee op onze eigen manier.
Hieruit komen verrassende resultaten”
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Materialen, opslag en keukenindeling
Het spreekwoord ‘goed gereedschap is het halve werk’ gaat zeker ook
op voor het conserveren. Vaak scheelt goed materiaal je veel tijd of
wordt het werk er een stuk gemakkelijker van. Onder de deelnemers
van de enquête werden dan ook enige frustraties hierover geuit. Met
name vanwege materialen die duur in de aanschaf zijn, die lastig of
zelfs helemaal niet te verkrijgen zijn en over de lage kwaliteit van
materialen tegenwoordig. Zo zijn er geen goede ‘vierkante’ weckringen
meer te verkrijgen en is ook de kwaliteit van de gewone rode rubberen
ring achteruitgegaan. Wat betreft de prijs is vooral de aanschaf van
grote aantallen potten voor sommigen een flinke investering. Gezien
de potten echter vele tientallen jaren meekunnen zijn die kosten
natuurlijk wel relatief. Juist vanwege de duurzaamheid van de meeste
(oude) materialen is voor sommige deelnemers de kringloopwinkel ook
een geliefde plek om inkopen te doen. Bij zolderopruimingen etc. willen
de inmaakspullen van “opa en oma” (als ze niet onachtzaam worden
weggegooid) nog weleens naar de kringloop worden gebracht. Daar
worden ze dan vaak snel weer door een nieuwe liefhebber opgepikt.
Een oude weckpot, zelfs van 80 jaar oud, is namelijk nog steeds prima
te gebruiken.

te willen en 4% geeft aan er wel een te hebben maar niet te gebruiken.
Onder die 4% zijn echter ook deelnemers die opmerken dat ze hun
kelder wel willen gebruiken maar dat hij te vochtig is.

Eenmaal door het ambacht van het conserveren gegrepen en van
allerlei materialen voorzien ontstaat er vaak een volgend obstakel.
Veel deelnemers gaven namelijk aan te weinig ruimte in huis te hebben
om de ingemaakte producten en andere materialen goed op te kunnen
bergen. Met name omdat er geen kelder of voorraadkast/kamer in het
huis zit en dit in de meeste gevallen ook niet mogelijk is. Terwijl het
resultaat van vele uren werk om je eigen gezonde voedsel te telen en
te conserveren natuurlijk wel goed bewaard dient te worden.

Naast ruimtegebrek voor opslag kwamen er ook reacties binnen van
deelnemers die te weinig werkruimte en kastoppervlak in de keuken
hebben of erachter zijn gekomen dat de inrichting van de keuken
eigenlijk niet praktisch is.

Menig creatieve oplossing voor opslag komt dan ook voorbij; van al
dan niet afgetimmerde of geïsoleerde garages en schuren naar
(ondergrondse) bergruimten. Ook gebruiken sommige mensen hele
(slaap)kamers in hun huis als voorraadkamer. Eén van de deelnemers
geeft zelfs aan de weckpotten in de kelder van een vriendin die in de
buurt woont te bewaren.
Een koele ruimte of kelder zoals vroeger gemeengoed was zou dan
voor velen ook een uitkomst zijn. In de praktijk heeft slechts 37% van
de deelnemers echter een kelder in gebruik. 45% van de deelnemers
zou er dan ook graag een willen. Toch geeft ook 14% aan geen kelder

Vraag: Heeft u de beschikking over een kelder?

Zowel bij het gebrek aan opslag als aan een “praktische” keuken valt
er waarschijnlijk een duidelijke link te leggen met feit dat we jarenlang
steeds afhankelijker zijn geworden van supermarkten, ‘pakjes &
zakjes’ en kant-en-klaarmaaltijden. Met een wekelijks, of
tegenwoordig zelfs dagelijks, bezoek aan de supermarkt is er immers
weinig plek voor opslag nodig. En als alle ingrediënten al zijn
afgespoeld, voorgesneden en afgewogen kunnen al die gerelateerde
handelingen waarvoor ruimte en materialen nodig zijn ook worden
geschrapt. Wie echter wel zelf met koken en conserveren aan de slag
wilt komt in een “standaard” huis dan al snel in de knel.

“Elke keer 'n feestje als ik m'n kelder in ga en daar
de voorraad zie staan. Héérlijk.
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Terug naar de basis
Naast dat er veel mensen zijn die enkel voor delicatessen of
verwerking van overschot conserveren is er ook een flink aantal van
de deelnemers die er meer mee willen doen. Zij ambiëren het om
zoveel mogelijk of zelfs geheel zelfvoorzienend te zijn. In de praktijk
blijkt dit door gebrek aan ervaring, tijd, opslagruimte of plek om
voedsel te kweken soms nog wel lastig. Toch zijn er wel degelijk een
aantal van de deelnemers die aangeven zich momenteel al helemaal
of zo goed als jaarrond van eigen eten te voorzien.
“We gaan alleen naar de supermarkt voor zuivel en
olie. Af en toe halen we vlees bij een boer uit de
buurt. Alle groente, fruit en noten komen uit onze
moestuin en uit ons voedselbos. Daarnaast houden
we kippen en bijen.”

Voedselveiligheid
Wanneer er gevraagd werd of de deelnemers zich bewust waren van
wat er nodig is om veilig te conserveren is het overgrote deel zich
daar (heel) goed van bewust. Slechts 12,5% is zich er een beetje van
bewust en 1,2% is zich er niet goed van bewust. Dit zijn positieve
cijfers die aangeven dat de noodzaak van bewustwording op dit vlak
erg speelt. Maar enige verbetering op dit vlak is nog wel wenselijk.
Het overgrote deel van de deelnemers maakt zich dan ook nooit of
slechts af en toe zorgen over de voedselveiligheid van wat ze hebben
geconserveerd. Wanneer er wel zorgen zijn gaat dit vaak over
aantastingen met schimmels of bacteriën (bijvoorbeeld botulisme).
Ook vinden mensen het moeilijk om in te schatten hoelang sommige
producten houdbaar zijn. En vinden ze het lastig om bij “nieuwe”
technieken te weten hoe het eruit hoort te zien/ruiken/smaken.
Vraag: Bent u zich bewust van wat er nodig is om veilig te
conserveren?

Veel vraag is er ook naar “oude” of “vergeten” technieken. Manieren
om te conserveren zoals het vroeger door onze voorouders of die uit
andere culturen gedaan werd. Met name methoden waarbij je geen
chemische toevoegingen, plastic materialen of ingewikkelde
apparaten nodig bent.
“Met name oud materiaal. Wat gebruikten ze
vroeger. Hoe werd het echt gedaan?”

En niet alleen de oude technieken maar ook een lokale afkomst van
ingrediënten wordt door een aantal deelnemers benoemd. Soms
vanwege de grote duurzame impact die dit met zich meebrengt maar
ook vanwege het in stand houden van gebruiken en tradities.

Vraag: Maakt u zich weleens zorgen om de voedselveiligheid
van wat u heeft geconserveerd?

“Ik kom uit een boerenfamilie waar de oudere
technieken nog gewaardeerd worden. Ik vind het
belangrijk deze kennis te behouden!”
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De erfgoedgemeenschap breder
bekeken
Naast het dagelijks beoefenen van het ambacht gebeurt er
meer binnen de erfgoedgemeenschap. Zo zijn er ook mensen
die zich bezighouden met meer publieke taken met
bijvoorbeeld het verspreiden van kennis in de vorm van
workshops of het organiseren van evenementen. Zo
ondersteunen ze de gemeenschap en zorgen ze voor verbinding
en kennisontwikkeling.
Het verspreiden van dergelijke kennis is echter niet een compleet
nieuw fenomeen. Al aan het einde van de 19e/begin 20e eeuw vond er
in Nederland lokaal voedingsvoorlichting plaats en ontstonden er
huishoudscholen. Daarin was ook ruim aandacht voor het conserveren.
Een dergelijke georganiseerde voorlichting heeft ook bijgedragen aan
het succes van het “wecken”. Dankzij vele vertegenwoordigers die
waren ingehuurd door de firma Weck werd het conserveren van
voedsel door het verhitten in afgesloten glazen potten wijdverspreid.
Het werd zelfs zo’n groot succes dat de merknaam “Weck” verwaterd
is tot verzamelnaam voor zowel de potten als het conserveringsproces
zelf.
Tegenwoordig vindt er in Nederland niet langer een centraal
georganiseerde voorlichting hierover plaats. Alle vormen van
kennisverspreiding over het conserveren worden nu aan de markt
overgelaten. Zelfs bij organisaties als het Voedingscentrum is er
hoofdzakelijk aandacht voor aangekocht (houdbaar)voedsel.

Musea
Gelukkig zijn er vele enthousiaste professionals en vrijwilligers die zich
inzetten om ons culinaire erfgoed van het conserveren te behouden.
Zo zijn er over de jaren ook enkele culinaire musea met aandacht voor
het conserveren ontstaan; Culinair Historisch Museum Amersfoort,
Kookmuseum De Vleer in Appelscha, Culinair Erfgoed Centrum
"Inmaak en bewaar" in Veenhuizen en de Landskeuken in Roden. Deze
musea hebben veel bijgedragen aan het besef, waardering en kennis
over het conserveren. Helaas zijn ze allemaal vanwege verschillende
omstandigheden na een aantal jaren ook weer verdwenen.

Ondanks dat er momenteel geen gespecialiseerd museum over ons
culinaire erfgoed actief is worden er nog wel met enige regelmaat
tentoonstellingen georganiseerd door regionale musea. Hierdoor blijft
in ieder geval een deel van de zichtbaarheid van het erfgoed
gewaarborgd. En er zijn plannen in de maak op een nieuw museum op
te richten.

Markten
Over de jaren zijn er ook markten en evenementen georganiseerd die
in meer of mindere mate aandacht hebben gehad voor het
conserveren. Zo werden en worden er speciale weck-markten, jammarkten en fermentatie-festivals gehouden. Soms met een lokaal
publiek en soms voor een groter landelijk publiek. Zo is er bijvoorbeeld
ook een aantal malen een “Heel Holland Weckt”-markt in combinatie
met het grootschalige evenement Beleef Landleven geweest in het
Nederlands openluchtmuseum in Arnhem.
Helaas zijn niet alle terugkerende evenementen meer actief. Vaak zijn
ze namelijk van vele vrijwilligers afhankelijk en dat vraagt veel van
mensen. Maar gelukkig is er niet alleen op speciale evenementen
aandacht voor het conserveren. Ook op menige boerenmarkt of
streekproductenmarkt zijn tegenwoordig veel ambachtelijk gemaakte
houdbare producten te vinden. Een duidelijk teken dat de waardering
hiervoor groeit.

Workshops
Waar een evenement erg geschikt is om over een nieuwe techniek te
horen, ideeën op te doen en om met gelijkgestemden ervaringen te
kunnen delen, is een workshop meer geschikt om een techniek je eigen
te maken.
Verspreid door het land zijn er dan ook enkele particulieren en kleine
ondernemers die workshops geven om hun kennis van het conserveren
over te dragen. Hierbij zit veel verschil in het aanbod, lesopbouw en
prijs. De meeste workshopgevers kunnen je één of soms twee
verschillende conserveringstechnieken leren. Meestal is dit dan
bijvoorbeeld wecken, drogen, inmaken en/of één of meerdere
fermentatietechnieken. Toch zijn er enkele experts die je een breder
scala aan technieken bij kan brengen.
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Literatuur
Over het ambachtelijk conserveren zijn vele boeken geschreven. Soms
door bevlogen culinaire historica’s maar vaker door kundige (hobby)
koks. En of het nu hobby of professie is er wordt overwegend goede
kennis gedeeld. Zo zijn er genoeg boeken aan te wijzen die innovatief
zijn en diepgang bieden. Boeken die je niet alleen vertellen hoe je iets
moet doen maar ook vertellen waarom en wat de achterliggende
conserverende werking is. Bepaalde informatie over “vergeten”
technieken is zelfs alleen nog maar in oude boeken terug te vinden.
In veel van de oude en nieuwe boeken vindt er echter wel een zekere
mate van herhaling van technieken en recepten plaats. Ook zijn
redelijk recente boeken vaak alsnog niet helemaal up-to-date. Zo
bevatten ze vaak achterhaalde of erg eenzijdige informatie over hoe
je een techniek kan uitvoeren. Voor de leek kan het dan ook lastig zijn
om het kaf van het koren te scheiden.

Online mogelijkheden
Een tegenwoordig zeer populaire methode om te leren is via de digitale
wereld. Door middel van websites, blogs en video’s delen professionals
en hobbyisten gemakkelijk en snel hun kennis, recepten en
experimenten. Vanwege deze laagdrempeligheid is het mogelijk om
ondanks een fysiek grote afstand toch samen op elkaars werk verder
te kunnen bouwen. Geïnteresseerden in conserveringstechnieken
kunnen zo met een beetje surfen vele uren aan nuttige informatie
vinden.
Aan deze laagdrempeligheid zit helaas wel een keerzijde. Er is ook heel
veel foutieve of zelfs onveilige informatie in omloop. Met name
beginnende enthousiastelingen nemen voor hun blogs en video’s met
knip en plakwerk foute informatie van elkaar over en delen dat weer
verder. Ook mist het vaak aan verdieping omdat daar te veel tijd en
middelen in gaan zitten. Het is vooral de basis van bepaalde technieken
en inspiratie voor eigen experimenten die goed online gevonden kan
worden.
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Impact van Covid-19

Ik ben meer technieken gaan leren:

Net als op vele andere aspecten van ons leven heeft Covid-19 ook een
impact op het conserveren. Zo zijn vele markten en evenementen
afgelast en kunnen de meeste workshopgevers al maanden geen
fysieke workshops meer geven. Dit heeft als gevolg dat het voor de
erfgoedgemeenschap lastiger is geworden om (bij) te leren.
Er zijn wel een aantal aanbieders gekomen die digitale workshops
geven. Toch is daarbij het aanbod nog erg beperkt en werkt digitaal
leren niet voor iedereen even goed. Hier komt bij dat het conserveren
een praktisch ambacht is waarbij er vaak specifieke voedingsmiddelen,
materialen of fermentatieculturen nodig zijn. En even ruiken of
proeven hoe het gemaakte van je buurman/buurvrouw aan de
werktafel geworden is kan online ook al niet.

Ik ben meer voedsel zelf gaan kweken:

In de huishoudelijke sfeer zijn er echter ook veranderingen
opgetreden. Zo is 50% van de deelnemers aan de enquête ondanks
het wegvallen van fysieke mogelijkheden wel meer technieken gaan
leren. 38% is daarnaast meer voedsel zelf gaan kweken. De grootste
verandering is echter dat 68% meer waarde is gaan hechten aan het
hebben van een eigen voorraad. Toch geeft 28% aan niet meer voedsel
te zijn gaan kweken en eveneens 28% geen grotere hoeveelheden te
zijn gaan conserveren. Er is hierbij dan ook een duidelijk verband te
zien tussen de waardering van de voorraad én de bereidheid om meer
te conserveren, technieken te leren of voedsel te kweken.
Vraag: Heeft de huidige corona pandemie ook invloed op hoe u
het conserveren waardeert en hoe u ermee omgaat?

Ik ben meer waarde gaan hechten aan het hebben van een voorraad:

Ik ben grotere hoeveelheden gaan conserveren:
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De balans opgemaakt
De erfgoedgemeenschap rondom het conserveren blijkt uit
deze verkenning veerkrachtiger te zijn dan op het eerste oog
zou lijken. Het heeft daarnaast ook nog eens heel wat in zijn
mars om bij te dragen aan een duurzamere toekomst.
Al is het ambachtelijk conserveren een tijd lang grotendeels in onbruik
geraakt, het is tegenwoordig weer helemaal hip! Van jong tot oud
wordt er weer aan wecken, inmaken, drogen en fermenteren gedaan.
Het is voor velen zelfs geen obstakel wanneer ze niet over een
(moes)tuin beschikken of zelfs maar voldoende opslagruimte in huis
hebben om toch te gaan conserveren.
Wel is het te bemerken dat er een langere periode weinig
kennisoverdracht heeft plaatsgevonden. Bepaalde specialistische
kennis die nu nog steeds erg relevant is, bijvoorbeeld het maken van
cider, stroop, rauwmelkse kaas of het inkuilen van groenten, wordt
nog maar door weinigen beheerst. Enerzijds omdat de ingrediënten
niet altijd in voldoende getale voorhanden zijn maar anderzijds ook
omdat de kennis is weggezakt.
Het is echter niet alleen de overdracht van kennis tussen de generaties
waar het in knelt. In onze thuisomgeving komen we vaak überhaupt
weinig of niet meer met de zelfgemaakte producten in aanraking. En
het is juist dit regelmatig contact met de producten en het ambacht
waardoor je ze beter op waarde zal weten te schatten. Voedsel is
namelijk sterk gelinkt aan emoties en herinneringen. Door te proeven,
te ruiken en te bereiden kun je er een langdurige binding mee krijgen.
Zo kan een bepaalde geur of smaak je tientallen jaren later nog in een
flits terugbrengen naar het verleden.
“De smaken die mij terug brengen naar mijn jeugd.
Groenten en fruit van het land van mijn opa. Waar
je tussen de aardbei en de bessen verstoppertje
speelde en er ondertussen ook nog wat in je mond
verdween. Het verlangen naar lekker komkommers,
tomatensoep en zure bessen sap. Dat maakt dat ik
conserveer met de groenten van mijn moestuin.”

En dit regelmatige contact heeft nog een voordeel. Zo absorbeer je
vaak automatisch de beginselen van bepaalde technieken door het
regelmatig in gebruik te zien. Dan weet je misschien wel niet precies
hoelang je een specifieke groente moet wecken maar wel hoe de ring
op de pot moet en de klem geplaatst wordt. Als je dan later wel meer
interesse ervoor ontwikkelt is de basis al gelegd.
“Mijn schoonmoeder maakte altijd jam en deed ook
aan wecken. Helaas is zij afgelopen april overleden
en daarna ben ik pas besmet met het inmaak virus.
Zo jammer dat ze het mij niet meer heeft kunnen
leren. Heb er nooit interesse voor gehad om het te
leren.”
Het is dan ook een reëel gevaar dat wanneer bepaalde technieken lang
genoeg niet gebruikt worden ze nooit meer terug zullen komen. Dit
geld al helemaal voor de levende culturen die bij het fermenteren
gebruikt worden zoals gisten, bacteriën, schimmels en SCOBY’s. Velen
daarvan worden al honderden, soms zelfs duizenden, jarenlang van
generatie op generatie doorgegeven. En om ze in leven te houden
moeten ze regelmatig gebruikt (oftewel gevoed) worden. Gebeurt dat
niet dan zullen ze doodgaan en eenmaal verdwenen zijn ze vaak niet
meer terug te krijgen. Hetzelfde geld voor bepaalde planten- en
diersoorten die door de mens gedomesticeerd zijn met als doel om als
(specifiek) voedsel te dienen. Op het moment dat ze niet meer gegeten
en geconserveerd worden dan verliezen ze hun economische waarde
en worden ze ook niet meer geteeld of gefokt. Vele lokale oude rassen
zijn zo al verdwenen.
Gelukkig is de waardering voor het ambachtelijk conserveren de
afgelopen jaren weer gegroeid zodat de meeste technieken weer
voldoende beoefenaars kennen. Veel beoefenaars werken daarnaast
met meerdere technieken, leren graag nog meer technieken en willen
hun bestaande kennis verfijnen. Het bijhouden van dit kennisniveau is
dan ook een belangrijk aandachtspunt als in de toekomst prosumenten
voor een groot deel hun eigen voedsel gaan conserveren.
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De toekomst
Maar hoe gaan we nu verder? Hoe zorgen we ervoor dat het
ambachtelijk conserveren en de erfgoedgemeenschap zelf
bewaard blijven voor de toekomst?
Eigenlijk zijn we daarvoor al goed op weg. Het conserveren is een van
de oudste ambachten, een die met de mens mee is ontwikkeld
gedurende vele eeuwen. Zolang er daarom ook mensen zijn die nog
een verbinding met de aarde en voedsel hebben zullen er mensen zijn
die conserveren. En gezien het de verwachting is dat er in de toekomst
nog meer gefocust zal worden op de duurzame korte-keten zal het
aantal conserverende prosumenten daardoor flink toenemen.
Dit proces kan je zelf ook goed verder helpen. De meest simpele stap
die je kunt nemen, maar wél een met een groot effect: houd je meer
met voedsel bezig en ga conserveren! Door de technieken simpelweg
in gebruik te houden houd je het erfgoed ook in stand. En dat niet
alleen, je voegt er waarschijnlijk ook kennis en ervaring aan toe waar
een ander weer van kan leren.
En wil je het bereik vergroten? Deel dat wat je dagelijks doet dan
zoveel mogelijk met je omgeving. Geef eens een zelfgemaakte fles
wijn of iets anders lekkers cadeau voor een verjaardag. Of neem
zomaar een tomatenplant of stekje van een bessenstruik mee als je
op bezoek gaat. Wie weet inspireert het wel om zelf aan de slag te
gaan.

“Mijn ouders komen uit Brabant en zijn naar
Amsterdam vertrokken. Ieder jaar kregen we tegen
het einde van het jaar een Keulse pot met snijbonen
op zout zodat we op 1 januari de traditionele groen
met witten konden eten. Ook wel blote billetjes in
het gras genoemd. Tante Nel en mijn ouders leven al
lang niet meer. Maar sinds ik in Frankrijk woon (nu
ruim 6 jaar) heb ik de traditie weer nieuw leven
ingeblazen. Op 1 januari komen zo'n 15 Franse
vrienden 'Fesses nues dans l’herbe' eten. Wel
opgetuigd tot een Franse 4 gangenmaaltijd met
confit de canard in plaats van rookworst, maar met
de groen met witten van eigen tuin. De variëteit die
mijn familie verbouwde, de Herda snijbonen.”

Daarnaast is het ook leuk om oude/nieuwe culinaire gebruiken of
tradities te starten met je gezin, familie, of vriendenkring. Bijvoorbeeld
op een feestdag, verjaardag of om welke reden dan ook. Samen met
eten bezig zijn schept immers een band en maakt herinneringen.
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Waar ligt de verdere behoefte?
Met alleen het conserveren zelf zijn we er echter nog niet. De eerder
in dit document besproken mensen die zich met publieke taken
bezighouden zoals het verspreiden van kennis en het zorgen voor
verbinding en inspiratie zijn ook belangrijk. Als onderdeel van de
enquête is daarom ook de behoefte van deelnemers aan relevante
initiatieven of evenementen gepeild. Hieruit bleek dat 24,7% al eens
een gerelateerd evenement en 17,7% al eens een gerelateerde
museum/tentoonstelling heeft bezocht. 79,9% zou daarnaast graag
eens een dergelijk initiatief bezoeken als ze georganiseerd worden.
Ook werd er als open vraag aan de deelnemers gevraagd of ze, als ze
iets wisten, konden aangeven aan wat voor initiatieven ze dan
behoefte hebben. Deze vraag is goed ontvangen en enthousiast
ingevuld door 433 van de 608 respondenten. Uit deze voorstellen
komen een aantal duidelijke behoeften naar boven. Zo willen mensen
graag:









Met gelijkgestemden verbinden en ervaringen uitwisselen
Proeven, zien en ervaren
Inspiratie opdoen
Leren
Geconserveerde producten kunnen kopen
Materialen kunnen kopen
Vragen stellen aan experts/ambachtsmensen
Als het kan, het liefst iets lokaals bezoeken

Deze behoeften zien ze het liefst gedestilleerd in de vorm van een
markt (179x) of tijdschrift (138x). Daarnaast is er ook veel vraag
naar een leercentrum (79x), museum (61x) en een ambachtsgilde
(50x). Vanuit een aantal mensen wordt ook de expliciete wens voor
up-to-date boeken/naslagwerken, een online platform en duidelijke
filmpjes gegeven.

Vraag: Bent u weleens naar een evenement rondom het
ambacht en de tradities van het conserveren geweest?

Vraag: Bent u weleens naar een museum(tentoonstelling)
geweest die zich ten dele richt op het conserveren?

Vraag: Veel van de bovenstaande evenementen en de
gerelateerde musea bestaan niet meer. Heeft u er behoefte
aan dat er weer dergelijke initiatieven zijn om nieuwe kennis
op te doen, materialen in te kunnen kopen, met elkaar in
contact te komen of vragen te kunnen stellen?

10,2%
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De erfgoedgemeenschap aan zet
Met zoveel verschillende technieken voor zoveel verschillende
voedingsmiddelen is er eigenlijk niet één concreet middel aan te wijzen
waarmee het conserveren in zijn geheel verder wordt geholpen.
Maar dat is geen verlies. Integendeel. Deze diversiteit is juist de kracht
van het conserveren. Want van de tropen tot in het poolgebied, overal
hebben mensen manieren bedacht om hun voedsel langer houdbaar te
maken. Veel van deze technieken zijn zelfs al duizenden jaren in
gebruik en gedurende al die generaties steeds verder verfijnt.
Afhankelijk van het klimaat, de geografie, de cultuur en de natuurlijk
aanwezige
of
gecultiveerde
flora
en
fauna
zijn
de
conserveringstechnieken zo ieder een eigen kant op gegaan. Hierdoor
hebben we bijvoorbeeld alleen al meer dan 1800 soorten kaas in de
wereld. Velen daarvan zijn geëvolueerd om perfect te passen in de
lokale omstandigheden.
Deze diversiteit is dan ook de reden waarom de beste plek om te
beginnen in de thuissituatie is. Dat is waar het ambacht is ontstaan en
geëvolueerd. Een plek die nergens gelijk is en waar altijd iets passends
op te bedenken valt.
Daarom is het aan ons allen om aan de slag te gaan en initiatief te
tomen. De erfgoedgemeenschap is aan zet! Start een blog, gilde of
weckclub. Leer je (klein)kinderen tuinieren en conserveren. Start een
buurtmoestuin of voedselbos. Timmer een aardappelkist en volg een
cursus pottenbakken om zelf zuurkoolpotten te kunnen maken.
Organiseer een weckmarkt. Neem video’s over fermenteren op of
schrijf een receptenboek. Maar teken ook gerust weer eens een kelder
onder een huis als je architect bent. De toekomstige bewoners zullen
je vast dankbaar zijn.

Als we samen op deze manier het ambachtelijk conserveren uitdragen
zal het een sneeuwbaleffect hebben. Want terwijl de sneeuwbal rolt en
rolt zal hij steeds groter worden. Dat is nu al te merken. De kundigheid
en het enthousiasme binnen de erfgoedgemeenschap groeit. Af en toe
heeft de sneeuwbal alleen maar een klein zetje nodig, en die kunnen
we allemaal leveren. Wat je drijfveer ook is.

“Zelf verbouwen en of in je buurt halen maakt dat
er minder verkeer nodig is om supermarkten te
bevoorraden. Minder vrachtverkeer op de weg en
minder vliegverkeer in de lucht maakt dat onze
aarde leefbaarder wordt. Schonere lucht is voor
iedereen beter zowel mens als dier. Ook voor onze
voeding. Ook werkt het voor je portemonnee
kostenbesparend. Als je het helemaal goed doet dan
composteer je het kleine beetje afval wat overblijft.
En zo is de cirkel ⭕️ ”

“Het is ook een ontspannende bezigheid dat altijd
eindigt met een voldaan gevoel!”

Op vele manieren kunnen we in ons dagelijks leven invloed hebben op
hoe de wereld wordt ervaren. Nu of later. Een appelboom die je
vandaag plant kan tot ver na je dood nog steeds appels geven om tot
cider, appelmoes en gedroogde appeltjes verwerkt te worden. Het is
een voorbeeld van een kleine daad in het heden maar met een groot
effect voor de toekomst.
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