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De worstjes van Wim Wenders
en de noedelsoep van Itami
De rollen van voedsel en eten in speelfilms

In Der Himmel über Berlin (Wim Wenders, 1987) beschouwen twee engelen het naoorlogse Berlijn.
Ze bezien de stad en de mensen, ze zien geschiedenis, menselijk leed en dromen. Zij kunnen
alles horen en zien, maar nergens aan deelnemen. Uiteindelijk besluit een van de engelen,
Damiel, het eeuwige voor het tijdelijke te verruilen: hij wordt mens. Want: ‘…Nee, ik hoef geen
kind te verwekken of een boom te planten. Maar zou het niet fijn zijn om na een lange dag thuis
te komen, de kat eten te geven, zoals Philip Marlowe, of koorts te krijgen, zwarte vingers te
hebben van de krant en niet slechts door de geest te worden geprikkeld, maar eindelijk door een
maaltijd…’ Hier valt het verlangen te eten en te voelen samen met het mens-zijn. Dat verlangen
is zo groot dat Damiel zijn onsterfelijkheid opgeeft. Als hij uit de hemel valt en bloedend op
straat ligt, proeft hij als eerste zijn eigen bloed. Smaak en kleur bepalen vanaf dat moment zijn
wezen als mens.
Eten doen alle organismen, het is een teken van leven. Maar wat ons menselijk maakt, en anders
dan dieren, is dat wij ons voedsel op talloze en complexe wijzen bereiden en het ook nog eens
omgeven met rituelen. Bovendien communiceren wij op symbolische wijze over voedsel en
eten. Uiteraard is er tussen dieren die in groepen leven ook communicatie (mieren geven elkaar
aan waar voedsel is, bijvoorbeeld), en dieren doen iets aan bereiding door bijvoorbeeld voedsel
te laten voorverteren door andere organismen. Maar bij ons, mensen, is voedsel niet alleen
levensbehoefte maar ook drager van uiteenlopende betekenissen.

Veel onderzoek suggereert dat onze evolutie gedreven is door de ontdekking van het vuur,
dat koken mogelijk maakte. Hierdoor werd eten veiliger en voedzamer. De uitvinding van
de landbouw zorgde ervoor dat voorraden konden worden aangelegd en niet iedereen meer
voor zijn eigen voedsel hoefde te zorgen, zodat er steden konden ontstaan, en intellectuele en
artistieke klassen. Dat alles heeft in de loop der tijd allerlei effecten gehad op onze fysiologische
en geestelijke ontwikkeling.
Voedsel impliceert productie (op het land en de verwerking daarna), distributie, bereiding
en uiteindelijk consumptie. Elk van die stappen kan op tientallen, zo niet honderden
manieren gebeuren. Van vers geplukte appels tot gesuikerde appelmoes met kaneel, verkocht
door het grootwinkelbedrijf als grootmoeders recept. Van de korst droog brood tot de
driesterrenaspergemousse. Van de eenzame taartjeseetster in wat ooit de lunchroom heette,
tot de meute in schoolkantines – al die combinaties zeggen iets over ons en onze beschaving,
en over beschavingen in andere streken en uit het verleden. Voedsel is zowel een instrument als
een symbool in het contact tussen mensen, en in de wisselwerking tussen mensen en de natuur.
En dus heeft voedsel te maken met liefde, macht, verzorging, ruil, betaling en daarmee ook met
onze rol op deze planeet en ten opzichte van andere soorten.
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Het is logisch dat in alle talen uitdrukkingen en spreekwoorden bestaan die betrekking hebben
op de rol van voedsel in de relatie tussen mensen. Denk bijvoorbeeld aan het Nederlandse ‘het
is goed kersen eten met iemand’, ‘de kat op het spek binden’, ‘boter bij de vis geven’, ‘iets in de
melk te brokkelen hebben’ en nog veel meer. Ook in kunst en cultuur worden de verschillende
rollen die voedsel hebben veelvuldig weergegeven. Van het sacrale tot het banale, voedsel en
eten hebben een eigen plaats. De voorbeelden zijn bijna eindeloos, van de Bijbel en het Laatste
Avondmaal tot Asterix en de Helvetiërs; van Prousts madeleinekoekje tot Andy Warhols
soepblikken, en Popeye’s spinazie. Nederlandse schilders, van de zeventiende-eeuwse Pieter
Claes met zijn kalkoenpastei tot de twintigste-eeuwse Dick Ket met zijn brood en eieren, hebben
voedsel en maaltijden in vele stillevens vastgelegd. En dan laten we buiten beschouwing de
talrijke kunstwerken met voedsel en landbouw als onderwerp, die zelf weer een functie hadden,
zoals de talloze afbeeldingen in Egyptische tempels, waarop tarwe wordt geoogst en brood
wordt gebakken.
In het laatste decennium is de belangstelling voor voedsel en eten als culturele en populairculturele uiting duidelijk toegenomen, zoals alleen al blijkt uit de enorme hoeveelheid
kookprogramma’s in de media, en niet in de laatste plaats in de serieuze media.

Zelf koken en ‘alles’ weten over voedsel geeft nu status, speciaal aan mannen, die zich nu in
toenemende mate in de keuken wagen. Immers, koken gaat al lang niet meer alleen over eerste
levensbehoeften, maar heeft nieuwe waarden gekregen. Het definieert identiteit en status en
biedt entertainment. Dit alles weerspiegelt zich niet zonder meer in meer of beter koken thuis
of in consequent inkoopgedrag. Integendeel, de culinair hoogstaande etentjes en de ‘lage’
fastfoodmaaltijden bestaan naast elkaar, en culmineren in een soort culinair fetisjisme waarin
met name de middenklasse elkaar aftroeft in adresjes voor poulet de Bresse, importeurs van
bijzondere prosecco of Franse gietijzeren pannen. Maar ook supermarkten spelen een leidende
rol door het aanbieden van exotische en, in toenemende mate, verantwoorde ingrediënten.
In dit boek gaat het over het beeld van voedsel, koken en eten dat ons geboden wordt via de
speelfilm, een van de meest recente cultuuruitingen van de mensheid. Natuurlijk heeft zoiets
belangrijks als eten, koken en voedsel in allerlei moderne kunstvormen zijn plaats gekregen.
Maar het bijzondere van film is dat het een massamedium is waarin we, alleen al door het
enorme volume en het internationale karakter, een ongeëvenaard aantal manieren kunnen
bestuderen waarop eten, koken en voedsel belicht worden. Bovendien weerspiegelt film,
meer dan andere kunstvormen, op een niet nadrukkelijke en soms zelfs impliciete manier
de veranderende verhouding die mensen, culturen en landen hebben met eten en voedsel.
Samen bieden al die films als het ware een omvangrijke en verrassende internationale
steekproef die zich voor een onderzoek naar voedsel leent. We beperken ons bewust tot
speelfilms, omdat die een veel genuanceerder beeld geven van voedsel – soms impliciet,
soms expliciet – dan documentaires of experimentele films. Speelfilms gaan voornamelijk
in op de sociale aspecten van eten (macht, liefde, erotiek, vriendschap, nostalgie…), waar
documentaires een expliciet politiek standpunt innemen en experimentele films niet bedoeld
zijn voor een groot publiek. Documentaires hebben ook het bezwaar dat ze meestal een
eendimensionale boodschap verkondigen die ver afstaat van de wijze waarop mensen voedsel
en eten in het dagelijks leven ervaren.
Hoe interessant ook, het schrikbeeld van een zich volproppende Morgan Spurlock in Super Size
Me (2004), of de nostalgie van de sojabereiding in de afgelegen Japanse bergen in Taimagura
Grandma (Taimagura Baachan, Yoshihiko Sumikava, 2004) zeggen weinig over de dagelijkse
maaltijden van de meeste mensen, noch over hun feestmaaltijden, hun manier van koken
of boodschappen doen of hun sociale relaties. In Super Size Me neemt Morgan Spurlock de
fastfoodindustrie op de hak door een maand lang alleen maar fastfood te eten, de grootste
portie te accepteren als hem die wordt aangeboden en te kijken wat er met zijn lichaam gebeurt.
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Dat is niet fraai: hij komt kilo’s aan, wordt futloos en depressief, en zijn lever begint te falen.
Zijn bloeddruk en cholesterolgehalte zijn veel te hoog. Na twee weken smeken zijn artsen hem
met dit belachelijke dieet te stoppen. In Taimagura Grandma daarentegen zien we de meerjarige
cyclus waarin een oude Japanse vrouw sojabonen tot miso-pasta fermenteert. Ze doet alles zelf:
van het zaaien en oogsten van de bonen tot het stampen van de bonenpulp die ze in blokken
perst en aan het plafond te drogen hangt. Haar leven wordt bepaald door het ritme van de
seizoenen. Ze wordt daardoor letterlijk een onderdeel van de overweldigende natuur. Het is dan
ook vanzelfsprekend voor haar dat de wilde dieren in de omgeving het volste recht hebben om
een deel van haar oogst op te eten.
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Of ze nostalgisch zijn of activistisch, en wat voor details ze ook schetsen, documentaires spelen
vaak in op onze angsten over de oorsprong van ons voedsel, het oncontroleerbare van de globale
voedselketen, en de wereld die wordt kapotgemaakt door ons overdadige, geüniformeerde
consumptiepatroon. Hoe belangrijk zulke constateringen ook zijn, daardoor laten dystopische
net als idyllische documentaires de gelaagdheid van voedsel onderbelicht. En daar gaat het bij
voedsel ook om. Voedsel – van het simpele boerenveld tot de professionele keuken, van de meest
alledaagse tot de meest feestelijke maaltijden, van eenzame kippenboutjes tot luxe feesttafels:
alles draait om sociale relaties en roept daarbij bijna altijd gevoelens van ambivalentie en
onzekerheid op. Wie hoort erbij, wie wordt buitengesloten, wat wil het voedsel of het koken
zeggen, en tot wie, wat zegt men met voedsel wat men niet met woorden kan zeggen?
Een mooi voorbeeld van eten als ritueel voor erbij horen komt uit de film Bienvenue chez
les Ch’tis (Dany Boon, 2008). Postkantoormanager Philippe Abrams wordt tegen zijn zin
overgeplaatst vanuit Zuid-Frankrijk naar Bergues, in Nord-Pas de Calais. De scène waarbij
Philippe met zijn collega’s gaat eten in een typisch streekrestaurant wordt zijn inburgerings
examen. Hij krijgt een spoedcursus Ch’ti, het lokale dialect. Als hij daarin zijn eten bestelt, luid
en plat en met veel keelklanken, verstaat de ober hem niet: de ober komt uit Parijs. Philippe
hoort vanaf dat moment echt bij de noorderlingen, de ongeciviliseerde horken die stinkende
kaas eten, te veel drinken en een onverstaanbaar soort Frans spreken. Vanaf dan is hij beste
maatjes met zijn personeel en gaat hij mee op de lunchuitjes naar het frietkot en de biertent.
In speelfilms gaat het in de eerste plaats om ruimte voor dergelijke gelaagdheid. Niet alles hoeft
benoemd te worden. Integendeel. Veel, zo niet alles, kan juist door een geste, een pannetje
op het vuur, het snijden van een brood of een achteloos gegeten druif gesuggereerd worden.

Speelfilms tonen geen feiten of getallen of samenzweringen of fout beleid, maar gebaren en
associaties, emoties en personages, macht en ontsnapping, familieconflicten en verbondenheid
met anderen, waarmee de kijker zich kan identificeren. Wij hebben meer dan tweehonderd
films vanaf het begin van de film, meer dan honderd jaar geleden, verzameld en bestudeerd.
Natuurlijk zijn we daarbij selectief te werk gegaan, en de films die in dit boek genoemd worden,
zijn een weerspiegeling van onze eigen voorkeuren en niet een representatieve steekproef of een
poging tot volledigheid. Toch valt uit onze verzameling een grote rijkdom te distilleren van de
veelheid en gelaagdheid van de rollen die voedsel en eten spelen in deze films, en daarmee ook
in ons collectieve bewustzijn.
We concentreren ons op voedsel in de breedst mogelijke zin, dus de totaliteit van voedsel
productie, -verwerking, -bereiding, -distributie en -consumptie, dus op veel meer dan eten of
koken alleen. Het woord voedsel gebruiken we als pars pro toto – een korte aanduiding voor
dit geheel. De reden om de hele voedselketen te nemen en niet alleen maar eten of koken, is
dat in de loop van de twintigste eeuw als gevolg van verstedelijking, economische groei en
specialisatie steeds minder mensen in de productie van voedsel werkzaam zijn. Dat op zich
biedt al een zekere vervreemding, terwijl tegelijkertijd uit neuropsychologisch onderzoek
blijkt hoe sterk smaak, geur en eten gekoppeld zijn aan emotie. De voedselketen staat in die
zin model voor de grote veranderingen in onze wereld, zowel in de rijke als in de arme landen.
Het bijzondere van speelfilms en van het brede thema voedsel is ook dat het in alle culturen
terugkomt. De hier besproken films komen uit zulke uiteenlopende landen als Japan en
Senegal, uit Frankrijk en de Verenigde Staten, uit Italië en Nederland.
Het begrip ‘food film’ is in het Engels al enigszins ingeburgerd, maar niet heel strak
omschreven. In aanlsuiting op het hierbovenstaande bedoelen wij met de term ‘voedselfilm’ een
speelfilm waarin de productie, verwerking, bereiding, distributie, consumptie en/of bediening
van eten een functionele, sturende en memorabele rol heeft binnen de ontwikkeling van de
personages, de filmstructuur of de thema’s. Dit betekent bijvoorbeeld dat scènes waarin voedsel
in de hierboven beschreven ruime betekenis voorkomt, essentieel zijn voor de film en dus voor
de interacties tussen personages. Anders gezegd: zonder die scènes zou de film niet gemaakt
hebben kunnen worden, of een heel andere film geworden zijn.
Een zeer goed voorbeeld hiervan is Eat, Drink, Man, Woman (Yin Shi Nan Nu, Ang Lee, 1994):
voor kok Chu zijn de zondagse maaltijden met zijn drie ongehuwde dochters het middelpunt
van het familieleven. Hij is immers de twee dierbaarste elementen uit zijn leven kwijt:
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zijn vrouw is overleden en zijn reuk- en smaakzin heeft hij verloren. Hij kookt de meest
overvloedige maaltijden om zo iedereen de kans te geven de familieband te vieren en hun
wederzijdse liefde te uiten. Een voor een onttrekken zijn dochters zich aan deze benauwende
verplichting. Zij vinden alle drie een man, en uiteindelijk vindt ook chef Chu weer de liefde.
Aan het einde van de film, als alle dochters het ouderlijk huis verlaten, bereidt Ja-Chien,
zijn zakelijk zo succesvolle dochter, een maaltijd voor Chu. Die maaltijd symboliseert haar
erkenning voor zijn vak en hun gevoelens voor elkaar.
Een andere typische voedselfilm is Tampopo (Juzo Itami, 1985), waarin de weduwe Tampopo een
slechtlopend noedelrestaurant beheert. Twee vrachtwagenchauffeurs ontfermen zich over haar
en helpen haar in recordtijd de perfecte noedelsoep te maken. Deze bijna-Olympische prestatie
wordt afgewisseld met verscheidene subplots: een gangster met zijn liefje die erotiek en eten
combineren door hun buiken door levende garnalen te laten kietelen; een oude vrouw die een
winkelier teistert door in alle etenswaren te knijpen; een etiquetteklasje dat vrouwen leert hoe
spaghetti te eten zonder slurpen. In alle verhaallijnen komt eten voor, het is onderwerp van
handeling en conversatie en het is de lijm tussen de personages en hun verhalen. Uiteindelijk
werkt het bezig zijn met voedsel voor iedereen louterend.
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Deze expliciete rol van voedsel is echter vrij recent, en, zoals al uit deze twee Aziatische
voorbeelden blijkt, geenszins een westerse uitvinding. Een typisch westers voorbeeld van
hetzelfde type film is No Reservations (Scott Hicks, 2007, remake van de Duitse film Bella
Martha van Sandra Nettelbeck uit 2001), een romantische komedie die draait om chef-kok
Kate Armstrong, die perfect in haar werk is, maar emotioneel gesloten. Dat verandert als ze
de voogdij krijgt over haar negenjarig nichtje Zoe, wanneer haar enige zus bij een ongeluk om
het leven komt. Als Kate een paar dagen weg is om voor haar nichtje te zorgen, wordt souschef
Nicholas Palmer aangenomen, die tot ongenoegen van Kate met zijn extraverte karakter het
hele restaurant voor zich inneemt. Als Kate weer aan het werk is en niet weet wat ze met haar
nichtje aanmoet, besluit ze haar mee te nemen naar het restaurant, in een poging een band
met haar te creëren. Dat slaagt maar matig. Nicholas weet echter het vertrouwen van Zoe te
winnen. Terwijl Zoe niets wil eten wat haar tante maakt (vis met de oogjes er nog in en andere
kindonvriendelijke recepten), laat Nicholas Zoe proeven van de basilicum, waarna hij smakkend
zijn pasta met tomatensaus en basilicum oppeuzelt. Als hij haar vervolgens vraagt op zijn bord
te passen, eet Zoe het leeg. Zoe’s liefste wens is dat zij en Nicholas een keertje samen koken.
Ze maken pizza’s en richten de eetkamer in als tent: op de grond en onder een laken serveren
ze de maaltijd. Als Zoe naar bed is en Nicholas met het toetje komt, komen de onvermijdelijke

romantische gevoelens tussen Nicholas en Kate los. Na het voor Kate gevoelsmatige verraad
door Nicholas en na het inpalmen van Zoe door Nicholas’ speciale gerechten, eindigt de film
met verzoening in de vorm van een onweerstaanbare verleiding: de tiramisu.
Daarnaast is eten als meer subtiele en niet per se centrale betekenisdrager al zo oud als de
film zelf. We hebben daarom ook moeten kijken naar films die niet precies als voedselfilms
te classificeren zijn, maar waarin voedsel en eten wel op een significante wijze voorkomen.
Dit zijn dus niet de films die zonder voedselscènes niet zouden bestaan, maar films waar
voedsel een speciale betekenis geeft aan de karakters. Dat geldt eigenlijk voor zeer veel
films, die juist interessant zijn omdat de betekenissen er niet zo duimendik bovenop liggen,
waardoor er meer te ontdekken en te interpreteren valt. In beide typen films, de expliciete en
de meer onnadrukkelijke voedselfilms, gaat het naast de duidelijke betekenissen ook om de
ambivalenties die voedsel oproept. Zo zien we die bijna zijdelingse, maar zo betekenisvolle rol
van eten en voedsel in Tokyo Sonata (Kiyoshi Kurosawa, 2008). In deze film probeert een man zijn
ontslag voor zijn familie geheim te houden. Dat lukt, totdat zijn vrouw van een afstand ziet hoe
hij op straat het eten van de gaarkeukens opeet met andere werklozen. En in hun huis, waar zijn
vrouw doorgaat met het bereiden van perfecte Japanse maaltijden om de schijn van normaliteit
op te houden, overgiet de zoon het voedsel met ketchup om zo zijn afstand te markeren tot de
traditie van zijn ouders.
Dit boek bevat een historisch overzicht van voedsel in speelfilms, een analyse van de betekenis
van voedsel in speelfilms, en een gedetailleerde beschrijving van tweeëntwintig iconische films
en een concluderend hoofdstuk. De voedselfilm is door dit werk een onuitputtelijke bron van
inspiratie voor onszelf geworden. Wij kunnen nu nooit meer op een ‘gewone’ manier naar films
kijken, net zo goed als we in ieder restaurant, iedere boerderij of ieder diner een potentiële
speelfilm zien. We hopen dat we iets van het plezier waarmee we dit boek hebben gemaakt op
de lezers kunnen overbrengen. Een waarschuwing is op zijn plaats: in veel gevallen konden we
het niet vermijden de plot te onthullen. Dus wie een film niet gezien heeft, moet misschien de
gedetailleerde beschrijvingen in de sectie met de tweeëntwintig films overslaan en eerst naar
de videotheek rennen.
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