WAT ANDEREN DOEN
OP TAFEL
tentoonstelling over tafelgerei en gerechten van 1500 tot heden
Hoe Nederlanders vanaf de 16e eeuw de tafel dekten en hoe ons tafelgerei
en gerechten door de eeuwen heen zijn veranderd is tot 27 november 1988
te zien in het Goois Museum.
Eten is een cultuur die aan verandering onderhevig is. In de 16e eeuw
at men nog met vingers, al was dat toen gebonden aan strikte voorschriften. Men mocht bijvoorbeeld een stuk vlees slechts met duim, wijs-en middelvinger van de schotel nemen en daarbij mocht men niet dieper dan met
een vingerkootje in de saus gaan.
Borden waren er nog niet. Pas in de 17e eeuw kwamen er houten plankjes en tinnen borden. Aardewerk borden kwamen er in de 18e eeuw. De
vork was in de 18e eeuw nog niet bekend en voordat die ingeburgerd raakte
moesten er heel wat weerstanden worden weggenomen. Er was vooral verzet in godsdienstige kringen omdat men meende dat het prikken in het
door God gegeven voedsel geen eerbiedige daad was. Anderen vonden
het eten met een vork maar verwijfd!
De tafels van de rijken waren in de 17e, 18e en 19e eeuw overladen met
gerechten waarvan wij ons nu nauwelijks meer kunnen voorstellen hoe ze
hebben gesmaakt. Het voedsel van de armen stak daar maar pover bij af:
gort en grauwe erwten, aardappels en wortels kwamen bijna dagelijks op
tafel.
Al deze zaken komen op de tentoonstelling die door het Provinciaals
Overijssels Museum werd samengesteld aan de orde. Voorwerpen en informatie uit het Gooi en omstreken vullen de tentoonstelling aan.
Goois Museum, Kerkbrink, Hilversum, van 17 september t/m 27 november
1988, open van dinsdag t/m zondag 12.30-16.30 uur

GENEALOGISCHE VERENIGING GOOI EN EEMLAND
Na overleg met het bestuur van 'Albertus Perk' heeft de Geneologische Vereniging
Gooi en Eemland besloten voortaan haar ledenavonden niet meer te houden op de
vierde woensdag van de maand. De eerstvolgende bijeenkomsten:
woensdag 19 oktober a.s. spreekt de heer D.A. Visker uit Den Haag over 'Een Indisch
familiearchief, beter laat dan nooit'.
Op woensdag 23 november (nog wel op dezelfde avond als AP!) spreekt Mr. T.A. van
Mazijk uit Hilversum over 'Hoe kwam ik er toe en wat doe ik er mee'.
De avonden vinden plaats in het Wijkcentrum, Valkenhoflaan 1 te Hilversum, aanvang
20.15 uur.

