


Voedselproductie is altijd een belangrijke economische sector geweest. Na de 
Tweede Wereldoorlog, echter, werden het Europese economische een-
makingsproces en de globalisering als bedreigingen ervaren voor de Belgische 
landbouw, en meer bepaald voor de Belgische zuivelsector die slechts het 
kleine broertje van Europese zuivelreuzen was. Om zich op internationaal 
niveau te kunnen handhaven en het eigen marktaandeel te beschermen, heeft 
de sector actief ingezet op het beklemtonen van traditie en streekeigen 
 productie, wat uiteindelijk in de vererfgoeding van voedsel heeft geresulteerd. 
Deze bijdrage gaat na hoe het na-oorlogse zuivelbeleid in Europa heeft geleid 
tot concrete erfgoedinitiatieven in België tussen 1945 en 2000.

Een Europees landbouwbeleid
Tijdens de naoorlogse periode wordt de zuivelproductie in België gestuurd 
door het Europese eenmakingsproces, met de ratificatie van de Benelux in 
1948, de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap in 1958 en 
het gemeenschappelijke landbouwbeleid vanaf 1960. De Belgische zuivelsector 
vreest ervoor door zuivelreuzen als Nederland, Frankrijk en Denemarken te 
worden verzwolgen en kiest er vervolgens voor de hoeveproductie in kleine 
melkerijen achterwege te laten en volop op schaalvergroting en mechanisering 
in te zetten. Deze ommekeer resulteert in productiviteitsverhoging en zelfs 
overproductie met de zogenaamde melkplassen en boterbergen vanaf de jaren 
1960 en vooral de jaren 1970. 

De Nationale Zuiveldienst en de Nationale Dienst voor de Afzet van Land- en 
Tuinbouwproducten (NDALTP) – die in 1993 wordt geregionaliseerd en aan 
Vlaamse kant het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) 
wordt – reageren op hun beurt met sensibiliseringscampagnes die een 
nichemarkt van Belgische kwaliteitsproducten willen afbakenen en de 
 consumptie van Belgische zuivel aanwakkeren. Naast schoolmelkacties en de 
Melkbrigade investeren ze vooral in de promotie van Belgische kaas.2 In 1965 
verschijnt het kaasembleem ‘Belgische kaas. Fromage belge. Belgischer Käse’3 
voor kwaliteitsvolle Belgische kaas; tussen 1988 en 1995 hebben advertenties 

2 E. Niesten, J. Raemaekers en Y. Segers, 
Vrijwaar u van namaaksel! De Belgische zuivel 
in de voorbije twee eeuwen (Leuven 2002) 
hoofdstuk 5; E. Van Hecke, Y. Segers en  
M. D’hoker, ‘Een schakel in de voedselketen, 
1950–2000’, in: Y. Segers en L. Van Molle 
(reds.), Leven van het land. Boeren in België 
1750–2000 (Leuven 2004) 112–113.

3 Het virtuele land. Erfgoed van landbouw, 
platteland en voeding. 8 augustus 2016. 
http://www.hetvirtueleland.be/cag/items/
show/34248.

‘Een stukje 
van elk’ 1

Kaas en vererfgoeding in België 
tussen 1945 en 2000

Anneke Geyzen

Foto links: de reclame ‘Een stukje van elk’ van de NDALTP, met rechts onderaan het nieuwe kaaslogo.4

4 NDALTP, ‘Een stukje van elk’, Eigen Aard, 
december 1988, s.p.

1 Deze slogan wordt in 1988 door de NDALTP 
ontwikkeld om de consumptie van in België 
vervaardigde kazen te promoten.
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en een tv-spot het over ‘Een stukje van elk’ met de afbeelding van een ellenlange 
tafel vol Belgische kazen;5 en vanaf 1998 schrijft VLAM dat ‘Belgische kazen 
blijven verbazen’.6 

Vererfgoeding en de Boerinnenbond/KVlV als portaal 
Hoewel de gevolgen van het Europese zuivelbeleid op de Belgische melk-, 
boter- en kaasproductie reeds werden onderzocht,7 is het opvallend dat de 
sensibiliseringscampagnes een blinde vlek in de historiografie zijn gebleven. Deze 
bijdrage vult dit hiaat deels op en blijft stilstaan bij de naoorlogse campagne-
vertogen die een marktniche van kwaliteitsvolle Belgische zuivel willen afbakenen 
en de consumptie van Belgische melk, boter en kaas aanwakkeren. 

Het theoretische raamwerk dat ik daartoe hanteer is het concept vererfgoeding. 
Vererfgoeding – patrimonialisation in het Frans en heritagization in het Engels 
– staat voor een toe-eigeningsproces gedragen door een gemeenschap die 
materiële of immateriële cultuur een nieuwe betekenis toekent. De betekenis-
geving vindt plaats door middel van een woordenschat die historische of 
geografische herkomst beoogt, wat met betrekking tot voeding neerkomt op 
de toevoeging van termen als authenticiteit, traditie, grootmoeders keuken, 
geografische indicaties en terroir. Overigens is vererfgoeding een zoektocht naar 
verankering en dus identiteit tegen een achtergrond van verandering, of het nu 
gaat om globalisering en industrialisering, of nationale en lokale processen, of 
sociale, economische en politieke transformaties. 

Eerder onderzoek wijst erop dat de vererfgoedingswoordenschat met zijn 
historische en geografische herkomstbenamingen met betrekking tot eetcultuur 
al in de achttiende eeuw in bronnen wordt gehanteerd, terwijl de term erfgoed 
binnen een context van voeding pas tijdens de jaren 1980 aan de oppervlakte 
komt.8 Vererfgoeding is echter geen teleologisch proces met een duidelijk 
begin- en eindpunt, maar een dynamisch en fragmentarisch geheel van 
initiatieven die door een veelheid aan actoren worden gedragen. Bijgevolg gaat 
het er bij onderzoek naar vererfgoeding niet om de oorsprong van erfgoed te 
duiden, maar te onderzoeken welke gemeenschappen tot toe-eigenings-
processen overgaan, hoe en waarom ze dit doen. 

In deze bijdrage onderzoek ik of de sensibiliseringscampagnes naar aanleiding 
van de zuivelproblematiek in het naoorlogse België van vererfgoeding getuigen 
en zo ja door wie, waarom en wanneer de toe-eigening plaatsvindt. Deze 
invalshoek bevindt zich op het raakvlak van enerzijds voedselproductie met de 
reactie van de Belgische kaassector op het Europese zuivelbeleid en anderzijds 
voedselconsumptie met de vraag voor meer kaas in het dieet. Daarom kies ik 
ervoor een bron te analyseren die zich eveneens op het raakvlak tussen 
productie en consumptie bevindt, met name het maandelijkse vrouwenmagazine 
van de Belgische Boerinnenbond/KVLV. 

6 Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarke-
ting. 8 augustus 2016. 
http://pers.vlam.be/nl/pers/detail/3094/
nieuwe-kaascampagne-quotbelgische-
kazen-zo-de-streken-zo-de-kazen-quot.

7 Niesten, Raemaekers en Segers, Vrijwaar u van 
namaaksel!; Segers en Van Molle (reds.), Leven 
van het land.

8 L. Bienassis, ‘Les chemins du patrimoine: de 
Notre-Dame au camembert’, in: A. Campa-
nini, P. Scholliers en J.P. Williot red., Manger en 
Europe. Patrimoines, échanges, identités 
(Brussel 2011) 45–91.

Overigens is vererfgoeding een 
zoektocht naar verankering en 
dus identiteit tegen een 
 achtergrond van verandering

5 Het is mogelijk de TV-spot online te bekijken: 
Reclame Gemist. 8 augustus 2016.  
http://reclamegemist.tv/belgische-kazen-
een-stukje-van-elk-1988/.
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In 1911 wordt de Boerinnenbond opgericht als onderafdeling van de Belgische 
Boerenbond, die de belangen van de Belgische landbouw behartigt en een lans 
breekt voor de modernisering van het landbouwbedrijf. De afdeling neemt een 
dienstverlenende en opvoedende rol op zich die de boerinnen over zowel de 
inrichting van een gemoderniseerd en productief bedrijf als de organisatie van 
een rationeel en arbeidsbesparend huishouden inlicht. Wanneer na de Tweede 
Wereldoorlog de agrarische beroepsbevolking aanzienlijk inkrimpt van twintig 
procent van de totale actieve bevolking voor de oorlog tot acht procent tegen 
de jaren 1960, moet de Boerinnenbond inhoudelijk heroriënteren. In 1971 
wordt de afdeling tot Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen (KVLV)9 
omgedoopt en richt ze zich op zowel boerinnen als plattelandsbewoners 
buiten de boerenstiel.10 

Deze verschuiving doet zich eveneens voor in het maandblad van de Boerinnen-
bond/KVLV, dat tussen 1911 en 1948 De Boerin heet, tussen 1949 en 1986 Bij de 
Haard en vanaf 1987 Eigen Aard.11 De Boerin staat vooral in het teken van 
landbouw en veeteelt, en besteedt maandelijks aandacht aan de kwaliteits-
verbetering van melk door middel van modernisering. Vanaf 1949 gaat het gros 
van de artikels nog steeds over landbouwonderwerpen, maar richt Bij de Haard 
zich eveneens op de boerin als huisvrouw die gezonde maaltijden bereidt met 
wat het land en de moestuin te bieden hebben. In Eigen Aard – waarin de 
lezeressen in toenemende mate aan het woord worden gelaten, zoals op 
afbeelding 3 is te zien – besteden uitgebreide reportages nog steeds aandacht 
aan voedselproductie, maar komt het zwaartepunt bij de vrouw en haar 
huishouden te liggen.12

Het gebruik van vrouwenmagazines als bron voor onderzoek naar vererfgoeding 
heeft verscheidene voordelen. Damesbladen zijn niet geschikt om dagelijkse 
praktijken of consumptiepatronen te bestuderen, maar zijn relevante bronnen 
om processen van betekenisgeving te onderzoeken. Ze vertalen een maat-
schappelijke context met zijn politieke, economische, sociale en culturele 
dimensies naar hun artikels, rubrieken en receptenpagina’s, en geven als dus-
danig een indicatie van problemen of ideeën die op een bepaald moment binnen 
een samenleving aan de oppervlakte komen. Daarenboven zijn het periodieke 
bronnen die in tegenstelling tot bijvoorbeeld kookboeken of culinaire encyclo-
pedieën regelmatig – wekelijks, tweewekelijks, maandelijks – verschijnen, wat 
onderzoekers toelaat continuïteit en verandering in processen van betekenis-
geving te analyseren. Vrouwenmagazines maken het bijgevolg mogelijk 
vererfgoeding over een langere periode te onderzoeken en na te gaan wanneer 
en waarom van een toe-eigeningswoordenschat gebruik wordt gemaakt.

Dit onderzoek naar vererfgoeding als betekenisgeving door middel van taal 
steunt op een predicaatanalyse die ik toepas op de receptenpagina’s, reportages 
en advertenties over kaas die tussen 1945 en 2000 in De Boerin/Bij de Haard/
Eigen Aard verschijnen. Predicaatanalyse staat voor ‘the study of language 
practices in texts’13 en bestudeert de toevoeging van adjectieven bij substantieven. 
De methode is onderdeel van discoursanalyse en kan zowel een kwantitatief 
luik omvatten dat de frequentie van bepaalde adjectieven telt, als een kwalitatief 
luik dat onderzoekt waarom ze worden gebruikt. Beide benaderingen kunnen 
afzonderlijk worden toegepast, maar ze kunnen ook worden gecombineerd 
waarbij de kwantitatieve analyse een vogelperspectief op een bepaalde thematiek 
aanreikt en de kwalitatieve analyse in de diepte werkt.

Een kwantitatieve predicaatanalyse van vrouwenmagazines met betrekking tot 
de vererfgoeding van eetcultuur kan eruit bestaan de recepten uit de keuken-

9 In onderstaande paragrafen zal ik het 
consequent over de Boerinnenbond/KVLV 
hebben, om verwarring te voorkomen.

10 C. Bisschop, Meer dan boer alleen. Een 
geschiedenis van de Landelijke Gilden, 
1950–1990 (Leuven 2015); S. De Caigny, 
Bouwen aan een nieuwe thuis. Wooncultuur 
in Vlaanderen tijdens het interbellum (Leuven 
2010) 34–36.

11 In onderstaande paragrafen zal ik telkens De 
Boerin/Bij de Haard/Eigen Aard vermelden, 
om naamsverwarring met betrekking tot 
chronologie te voorkomen.

12 Deze analyse komt uit mijn doctoraatsverhan-
deling: A. Geyzen, Culinaire vererfgoeding in 
Vlaanderen tussen 1945 en 2000. Een 
historisch-gastrolinguïstische analyse (Brussel 
2013).

13 J. Milliken, ‘The study of discourse in 
international relations: a critique of research 
and methods’, European Journal of 
International Relations 5 (1999) 231. Vertaling: 
“De studie van taalpraktijken in teksten”.
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rubriek op basis van hun naam in categorieën onder te verdelen. Om een 
ruimer idee te krijgen van vererfgoeding met betrekking tot eetcultuur in De 
Boerin/Bij de Haard/Eigen Aard tussen 1945 en 2000 heb ik deze oefening op 
de receptenrubriek van het blad toegepast. Ik heb daarbij zeven categorieën 
onderscheiden, met name naamgeving die verwijst naar de hoedanigheid van 
het gerecht (‘verse haring’14), de bereidingswijze (‘gestoofd soepvlees’15 of 
‘hertoginneaardappelen’16), de gelegenheid (‘Kerststronk’17), historische herkomst 
(‘spiegelei goede oude tijd’18), geografische herkomst (‘Vlaamse stoverij’19) en 
eigenschappen die niet binnen deze categorieën thuishoren (‘aardappelen 
voor 4 pers.’20). 

De categorisering stelt me in staat een indicatie te geven van de vererfgoedings-
belangstelling van De Boerin/Bij de Haard/Eigen Aard in verhouding tot het 
blad als geheel en de frequentie te bepalen van de vererfgoedingspredicaten 
(historische en geografische herkomstbenamingen) in de receptenrubriek. De 
analyse toont aan dat van de 4.351 recepten die het blad tussen 1945 en 2000 
publiceert slechts 9.2 procent van vererfgoeding getuigt, terwijl dit percentage 
op zijn beurt voor 2/3 uit historische herkomstbenamingen en voor 1/3 uit 
geografische herkomstbenamingen bestaat. Overigens laat deze kwantitatieve 
benadering zien dat De Boerin/Bij de Haard/Eigen Aard 2/3 van de vererfgoedings-

14 s.n., ‘Leve de haring het hele jaar door!’, Bij de 
Haard, oktober 1956, 275.

15 s.n., ‘Soepvleesbereidingen’, Bij de Haard, 
oktober 1963, 11.

16 s.n., Kerstvreugde rond de dis’, Bij de Haard, 
december 1968, 33.

17 s.n., ‘Iets fijns voor feestelijke dagen’, Bij de 
Haard, december 1954, 333.

18 NDALTP, ‘Belgische eieren’, Bij de Haard, april 
1969, 33.

19 s.n., ‘Over vlees en stoverij’, Bij de Haard, 
februari 1958, 55.

20 s.n., ‘Aardappelen zijn geen dikmakers’, Bij de 
Haard, april 1972, 53.

Voorpagina van De Boerin in juni 1945. Voorpagina van Bij de Haard in maart 1949.
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predicaten toepast op gerechten die bepaalde producten, zoals zuivel, in de 
verf zetten en het overige aandeel verspreidt over bewaringsrecepten (bijvoor-
beeld het maken van confituur), feestrecepten en recepten voor buitenshuis 
eten (bijvoorbeeld picknicks).21 

Deze kwantitatieve gegevens maken het mogelijk een eerste, ruime blik te 
werpen op vererfgoeding van eetcultuur in De Boerin/Bij de Haard/Eigen Aard 
tussen 1945 en 2000, en een brug te slaan naar de kwalitatieve predicaat-
analyse die nader onderzoekt waarom het blad vererfgoedingspredicaten 
hanteert. Binnen het kader van deze bijdrage, bouw ik verder op de vaststelling 
dat vererfgoeding in het blad vooral bestaat uit het in de verf zetten van 
bepaalde producten, zoals zuivel. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de 
agrarische achtergrond van de Boerinnenbond die onder meer via haar vrouwen-
magazine de belangen van de Belgische boeren verdedigt en een lans breekt 
voor de producten die door de Belgische landbouw en veeteelt worden 
voortgebracht. Deze conclusie is plausibel, maar moet evenwel worden 
getoetst aan de resultaten van de kwalitatieve predicaatanalyse die ik in onder-
staande paragrafen uitwerk. Ik gebruik daartoe de reportages over zuivel en de 
inleidende paragrafen bij de receptenpagina’s over kaas die De Boerin/Bij de 
Haard/Eigen Aard tussen 1945 en 2000 publiceert. 

21 Deze analyse wordt volledig uitgewerkt in 
mijn doctoraatsverhandeling: Geyzen, 
Culinaire vererfgoeding in Vlaanderen tussen 
1945 en 2000, hoofdstuk 2, hoofdstukken 
4–5.

Voorpagina van Eigen Aard in augustus 1987.
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Vererfgoeding op het raakvlak van productie en consumptie
Tussen 1945 en 2000 volgt De Boerin/Bij de Haard/Eigen Aard de ontwikkelingen 
met betrekking tot de zuivelproblematiek in binnen- en buitenland op de voet. 
Doorheen de onderzochte periode publiceert het maandblad voortdurend 
bijdragen die de melk-, boter- en kaasproductie in Europa en België bespreken. 
Na de Tweede Wereldoorlog zet de Boerinnenbond/KVLV meteen in op 
mechanisering en hygiëne, omdat ‘de concurrentie zal scherper worden dan ze 
vroeger ooit geweest is’.22 Niettemin stelt de afdeling op het einde van de jaren 
1950 vast dat ‘wij op dat punt nog een achterstand [hebben] op andere landen 
zoals Nederland, Duitsland en Denemarken’.23 

Wat volgt zijn een reeks campagnes die enerzijds ‘onze Belgische Zuivelfabrieken’ 
willen verbeteren en anderzijds de Belgische zuivelconsumptie willen aanwak-
keren.24 De Belgische zuivelsector haalt snel de vooropgestelde doelstellingen, 
maar komt vanaf de jaren 1960 voor een nieuwe uitdaging te staan. Van dan af 
moet de sector zich in een Europees zuivellandschap van overproductie weten 
te onderscheiden en de toenemende invoer van melk, boter en kaas uit andere 
Europese lidstaten pareren. Zodoende werken de Nationale Zuiveldienst en de 
NDALTP een aantal campagnes uit die een nichemarkt van kwaliteitsvolle 
producten afbakenen. Uitspraken als ‘België, land van melk’25 en ‘Belgische 
boter’26 gebruiken geografische herkomstbenamingen om de zuivelproductie in 
België in de verf te zetten en de kwaliteit ervan onlosmakelijk met haar Belgische 
herkomst te verbinden. 

De campagnes rond kaas bevinden zich eveneens op het raakvlak van productie 
en consumptie. Meteen na de Tweede Wereldoorlog valt op dat de kaas-
productie in België nog op een laag pitje staat. Slechts twee procent van de 
melkopbrengst wordt op de hoeve en in kloosters tot kaas verwerkt, terwijl 
vooral Nederlandse kaas de Belgische markt domineert.27 De Nationale Zuivel-
dienst investeert bijgevolg in campagnes die tot doel hebben de hoeveproductie 
te professionaliseren, de productiviteit op te drijven en de kwaliteit te verbeteren. 
Want ‘om te kunnen concurreeren tegen Holland en Denemarken […], moeten 
wij goede kaas kunnen maken’.28 

In 1946 publiceert De Boerin/Bij de Haard/Eigen Aard een bijdrage over 
‘vreemde kaas, die hier tegen spotprijzen worden (sic) verkocht, terwijl onze 
eigen menschen met hun waar blijven zitten’.29 Hoewel de Europese eenmaking 
in 1946 nog volop moet worden gelanceerd, toont het citaat aan dat buiten-
landse kaassoorten de kaasmarkt in België verzadigen, terwijl de eigen kaas-
soorten blijven liggen. Al voor de Eerste Wereldoorlog bestaat de hoofdelijke 
kaasconsumptie in België vooral uit ingevoerde kazen, wat waarschijnlijk het 
resultaat is van de beperkte productie van hoevekaas die vooral voor eigen 

22 C.B., ‘En gezonde melk!’, De Boerin, februari 
1945, s.p.

23 ‘Beter melken’, Bij de Haard, februari 1959, 56.

27 Niesten, Raymaekers & Segers, Vrijwaar u van 
namaaksels!, hoofdstuk 2; E. Niesten, Op de 
wijze van de chef (Antwerpen 2011) 140.

28 F.C., ‘Een praatje over melk’, De Boerin, mei 
1945, 14. 

29 F.C., ‘Een praatje over den toestand’, De 
Boerin, 1946, 14.

Slechts twee procent van de 
 melkopbrengst wordt op de  
hoeve en in kloosters tot kaas 
 verwerkt, terwijl vooral 
 Nederlandse kaas de Belgische 
markt domineert

24 O., ‘Kan alle melk in de zuivelfabriek verwerkt 
worden tot goede zuivelprodukten?’, Bij de 
Haard, juni 1958, s.p.

25 Nationale Zuiveldienst, ‘België, land van melk’, 
Bij de Haard, februari 1979, 30.

26 NDALTP, ‘De fijne boter van bij ons is gezond, 
vers en natuurlijk’, Bij de Haard, mei 1973, s.p.
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Reclame voor de melkmachine in 1951.30 30 Bij de Haard, 
januari 1951.
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consumptie wordt vervaardigd.31 Om de innoverende melkerijen te ondersteunen 
en de winstmarges te vergroten, zetten de Nationale Zuiveldienst en de Boerin-
nenbond niet alleen in op de promotie van melk als onderdeel van een gezond 
dieet, maar zien ze eveneens mogelijkheden in de kaassector. 

Beide instanties gaan de concurrentiële strijd aan met de zuivelreuzen uit 
Europa en doen dit net zoals bij melk en boter door campagnes over produc-
tiviteitsverhoging en kwaliteitsverbetering. Wat in De Boerin/Bij de Haard/Eigen 
Aard volgt, zijn een reeks technische bijdragen die het hebben over het hygiënisch 
melken van koeien, het veilig koelen van de melk en het efficiënt vervaardigen 
van kaas. Enkele jaren later lijken de Nationale Zuiveldienst en de Boerinnen-
bond in hun opzet te zijn geslaagd. Tussen 1950 en 1960 verzesvoudigt de 
productie en neemt het aanbod aan verschillende kazen aanzienlijk toe. 
 Vervolgens heeft De Boerin/Bij de Haard/Eigen Aard het over ‘inlandse en 
zelfgemaakte kazen’32 die kunnen optornen tegen de ‘dure kaassoorten’33 in 
1950 en stelt het blad dat ‘[men] in eigen land tegenwoordig goede kaassoorten 
[fabriceert], die mogen geproefd worden’ in 1958.34 

Wanneer op het einde van de jaren 1950 de Europese eenmaking in een 
stroomversnelling terecht komt, trekt De Boerin/Bij de Haard/Eigen Aard volop 
de kaart van de Belgische kaas. Opvallend is dat deze geografische herkomst-
benaming de kwaliteit van de melk onlosmakelijk verbindt met de kwaliteit van 
de grond, het gras en de koeien die dat gras opeten. ‘De grond van elk land 
heeft een zekere geschiktheid om bepaalde produkten voor te brengen. […] 
Vergeten wij niet onze malse grasweiden, rijk aan bijzonder goede grassoorten. 
Het Belgische vee levert daardoor melk van bijzonder goede kwaliteit die weder 
teruggevonden wordt […] in de kaas welke daarvan gemaakt wordt.’35 Daaren-
boven onderscheiden niet enkel de geografische herkomst en de kwaliteit de 
Belgische kaas van de ingevoerde tegenhanger, maar ook de lage prijs ervan 
– althans volgens de Boerinnenbond/KVLV.36 Wat volgt zijn campagnes die de 
consument aansporen meer kaas te eten en die overigens in hun opzet slagen, 
zoals onderstaande tabel over de hoofdelijke kaasconsumptie in België tussen 
1955 en 2000 aangeeft (al moeten we ook toenemende koopkracht en 
 wijzigende consumptiepatronen in ogenschouw nemen). 

Tabel 1: de evolutie van de kaasconsumptie in België tussen 1955 en 200037 

Jaar Hoofdelijke kaasconsumptie in kg

1955 5,23

1960 5,61

1965 6,24

1970 6,86

1975 7,70

1980 10,22

1985 11,69

1990 14,14

1995 14,66

2000 14,08

In 1965 ontwerpt de Nationale Zuiveldienst haar kaasembleem ‘Belgische kaas. 
Fromage belge. Belgischer Käse’. De Boerinnenbond pikt het meteen op en 
publiceert het van dan af regelmatig in De Boerin/Bij de Haard/Eigen Aard tot 

31 Y. Segers, Economische groei en levensstan-
daard: de ontwikkeling van de particuliere 
consumptie en het voedselverbruik in België, 
1800–1913 (Leuven 2003) 262.

32 s.n., ‘Onze maaltijden in de vasten’, Bij de 
Haard, februari 1950, 11.

33 s.n., ‘Onze maaltijden in de vasten’, Bij de 
Haard, februari 1950, 11.

34 s.n., ‘Kaas is een voedzaam profijtig lekker 
voedsel’, Bij de Haard, november 1958, s.p.

35 s.n., ‘Onze inlandse Gouda aan de eer’, Bij de 
Haard, september 1962, 12.

36 G. Van Lint, ‘Gezonde voeding, laag budget’, 
Bij de Haard, juli 1965, 27.

37 Landbouweconomisch Instituut, Landbouw-
statistisch Jaarboek. Annuaire des Statistiques 
Agricoles (Brussel 1970–2000).
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1988 wanneer de NDALTP een nieuwe kaascampage lanceert. Het embleem 
maakt gebruik van een Bruegheliaans tafereel waarop een kaasplank staat 
afgebeeld en wordt vervoegd door het bijschrift ‘Er is Belgische kaas naar ieders 
smaak’. Het bakent een niche van kwaliteitsvolle kaas af, terwijl het er eveneens 
op wijst dat er voldoende Belgische kaas is om aan ieders wens te voldoen. 
Bijgevolg heeft het embleem tot doel de Europese melkplassen en boterbergen 
te pareren en een eigen markt in deze toevloed te verzekeren.
 
De evolutie van het kaasvertoog in De Boerin/Bij de Haard/Eigen Aard wijst op 
de leidende rol van de Nationale Zuiveldienst in de materie. In 1970 publiceert 
het blad een uitgebreid artikel dat het activiteitenpakket van de Dienst bespreekt 
en het recent ontwikkelde kaasembleem promoot.38 Een tabel over de toe-
nemende invoer van buitenlandse kaas enerzijds en de bekommernis om de 
toekomst van de Belgische kaas anderzijds verduidelijken op hun beurt dat de 
Europese eenmaking en de bijhorende vrijemarkteconomie tussen de toege-
treden lidstaten de Dienst tot actie aanzetten. 

Vanaf de jaren 1980 maakt de Nationale Zuiveldienst plaats voor de NDALTP 
met betrekking tot de kaascampagnes. Aanvankelijk zetten diens kaascampagnes 
de ingeslagen weg verder, maar al snel ontwikkelen ze een vertoog dat andere 
accenten legt. In eerste instantie vernieuwen ze het kaasembleem van de 
Nationale Zuiveldienst waarbij de Bruegheliaanse afbeelding moet plaats 
ruimen voor een kaasstolp waaraan een kaartje met de Belgische vlag hangt. 
De kaasstolp verschijnt echter niet regelmatig in De Boerin/Bij de Haard/Eigen 
Aard, maar enkel als onderdeel van uitgebreide reclames die de NDALTP 
aanlevert. In 1988 verschijnt voor het eerst de campagne ‘Een stukje van elk’ 
met een afbeelding van een ellenlange tafel vol Belgische kazen en rechts 
onderaan het nieuwe logo.39 Opvallend is dat de campagne ‘Belgische kazen 
blijven verbazen’ van 1998 niet in De Boerin/Bij de Haard/Eigen Aard verschijnt. 
Vermoedelijk kan een trage diffusie tussen de NDALTP en het medium hier 
verantwoordelijk voor zijn, wat een plausibele verklaring is gezien de afwezigheid 
van de campagne in ook andere vrouwenmagazines zoals De Stem der Vrouw 
en Het Rijk der Vrouw.40 

Een tweede, meer plausibele verklaring blijkt uit een bijdrage over ‘Belgische 
kazen’.41 De NDALTP wil het kaaslogo niet zozeer gebruiken om het Belgisch 
kaasassortiment op de binnenlandse markt te onderscheiden, maar om het een 
niche op de Europese markt toe te kennen. De NDALTP plaatst de Belgische kaas 
immers op gelijke hoogte met de Franse, Nederlandse, Italiaanse, Engelse en 
Zwitserse kazen die een lange geschiedenis kennen en die wereldwijd om hun 
kwaliteit worden bejubeld.42 In 1992 wordt duidelijk waarom de NDALTP zich aan 
deze onderneming waagt. De instelling getuigt dat het de kaasproductie in België 
gedurende lange tijd aan ‘een eigen identiteit’43 ten opzichte van buitenlandse 
kazen ontbrak en ze betreurt de situatie, omdat de ‘authentiek Belgische kazen 
[…] niet voor de buitenlandse moesten onderdoen’.44 Daarenboven telt ‘België 
voor het ogenblik al meer dan tweehonderd verschillende authentieke soorten 
kaas’45 die uitermate geschikt zijn voor een kaasplank of gerechten met kaas, 
zoals een kaasfondue. De NDALTP spant zich bijgevolg in om rond het reeds 
bestaande kaasembleem een Belgische identiteit te construeren die de Belgische 
kazen niet enkel in België maar ook in Europa onderscheidt. 

Het kaasvertoog in De Boerin/Bij de Haard/Eigen Aard wordt voornamelijk door 
de Nationale Zuiveldienst en de NDALTP gekleurd. Aanvankelijk richt het zich 
op kaasproductie en maakt het de producenten ervan bewust dat als ze een 
winstgevende positie op de Europese markt willen innemen, ze zich op 

38 D. Vleurick, ‘De Nationale Zuiveldienst en de 
melkveehouder’, Bij de Haard, juli 1970, 
20–22.

39 NDALTP, ‘Een stukje van elk’, Eigen Aard, 
december 1988, s.p.

40 Geyzen, Culinaire vererfgoeding in Vlaande-
ren tussen 1945 en 2000, hoofdstuk 8.

41 D. Vleurick, ‘Belgische kazen’, Bij de Haard, 
mei 1980, 28–29.

42 D. Vleurick, ‘Belgische kazen’, Bij de Haard, 
mei 1980, 28–29; s.n., ‘Kaas op de plank’, Bij 
de Haard, november 1980, 30–31.

43 NDALTP, ‘Een stukje van elk. Een kleurig en 
geurig kaaspalet uit België’, Eigen Aard, 
februari 1992, 27.

44 NDALTP, ‘Een stukje van elk. Een kleurig en 
geurig kaaspalet uit België’, Eigen Aard, 
februari 1992, 27.

45 Marie-José Maasen, ‘Gastronomische 
genoegens met kaas’, Eigen Aard, maart 1992, 
22.
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Het kaasembleem dat in 1966 door de Nationale Zuiveldienst wordt ontworpen.46
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 productiviteitsverhoging en kwaliteitsverbetering moeten richten. Technische 
bijdragen over hygiëne, veiligheid en efficiëntie lichten boerinnen in over hoe 
het beter kan en slagen al snel in hun opzet. Wanneer in 1950 blijkt dat de 
kaassector voldoende kaas van hoogstaande kwaliteit produceert, richt het 
vertoog zich in toenemende mate op de consument. Op het einde van de jaren 
1950 heeft De Boerin/Bij de Haard/Eigen Aard het over de typische smaak van 
de Belgische kaas die met de grond en het gras heeft te maken, terwijl het blad 
eveneens naar de goedkopere prijs van deze kwaliteitsvolle kaas verwijst. 
Zodoende spreekt de bijdrage de consument en diens geldbuidel aan en 
probeert ze hem/haar van de aankoop van Belgische kaas te overtuigen. 

Vererfgoeding van kaas in België: van geografische naar 
 historische herkomstbenamingen
Het concept vererfgoeding stelt dat de toe-eigening van voeding plaatsvindt 
door het gebruik van historische en geografische herkomstbenamingen. Vanaf 
de jaren 1950, wanneer het productiepeil en de kwaliteit van kaas voldoende 
hoog zijn, bouwt het vertoog van de Nationale Zuiveldienst en de NDALTP in 
toenemende mate op de toevoeging van geografische en na verloop van tijd 
historische herkomstbenamingen, die door De Boerin/Bij de Haard/Eigen Aard 
in de berichtgeving worden overgenomen en zodoende aan de consument 
worden gecommuniceerd. 

In het begin van de jaren 1950, wanneer de Europese zuivelproblematiek naar een 
climax evolueert, heeft het blad het over inlandse kaassoorten en kaassoorten uit 
eigen land. Door de toevoeging van de termen ‘inlands’ en ‘uit eigen land’ kent het 
vertoog de kaas een geografische herkomst toe, terwijl het deze herkomst 
aftekent tegen een context van verandering op Europees niveau. De Boerin/Bij de 
Haard/Eigen Aard gaat bijgevolg op zoek naar plaatsgebonden verankering en 
doet dit door zich de kaas die in België wordt gemaakt als ‘inlandse’ kaas ‘uit eigen 
land’ toe te eigenen. Daarenboven krijgt de toe-eigening meer gewicht door de 
toevoeging van de uitspraak ‘die mogen geproefd worden’. Inlandse kaas is niet 
zomaar kaas, maar ‘goede’ kaas die van kwaliteit getuigt. 

Vanaf de jaren 1960 trekken de Nationale Zuiveldienst, de NDALTP en de 
Boerinnenbond consequent de kaart van de Belgische kaas, waarbij ze zich de 
kwaliteitsvolle productie uit eigen land toe-eigenen door middel van de geo-
grafische herkomstbenaming ‘Belgisch’. Daarenboven beslaat de benaming een 
uitgebreid assortiment kazen waaruit de consument te kiezen heeft. ‘Belgisch’ 
krijgt bijgevolg de betekenis een kwaliteitslabel te zijn, net als ‘inlands’ dat 
voorheen was. ‘Belgisch’ betekent niet zomaar uit België, maar kwaliteitsvolle en 

Wanneer in 1950 blijkt dat 
de kaassector voldoende kaas 
van hoogstaande kwaliteit 
 produceert, richt het vertoog 
zich in  toenemende mate op 
de  consument

46 Het virtuele land. Erfgoed van landbouw, 
platteland en voeding. 8 augustus 2016. 
http://www.hetvirtueleland.be/cag/items/
show/34248.
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lekkere kaas uit België die in eerste instantie door de Belgische consument moet 
worden gekocht en gegeten. Opvallend is dat met het kaasembleem van 1965 
naast de geografische herkomstbenamingen op latente wijze naar een historische 
herkomst wordt verwezen. Door het Bruegheliaanse tafereel construeert de 
Nationale Zuiveldienst een oude geschiedenis voor Belgische kaas, ook al zijn 
de feitelijke ontwikkelingen in kaasproductie en -consumptie eerder recent. 

Vanaf de jaren 1980 bouwt de NDALTP de combinatie van geografische en 
historische herkomstbenamingen verder uit. Hij heeft het over Belgische kaas 
die authentiek is. Zodoende verankert hij Belgische kaas in België en in een 
geschiedenis van kaasmakerij. Een van de citaten van de NDALTP toont overigens 
aan waar het hem bij deze toe-eigening van kaas door middel van herkomst-
benamingen om te doen is: de initiatieven willen een eigen identiteit binnen 
een Europese context afbakenen. Het gaat om een gelaagde identiteit die 
vertrekt van een Belgisch referentiekader en de gronden en grassen die er te 
vinden zijn; vervolgens bouwt ze op de kennis van de kaasproducenten die 
kwaliteit weten te produceren; en uiteindelijk betrekt ze ook de consument 
met zijn/haar uiteenlopende smaken en voorkeuren – waaraan het Belgische 
aanbod voldoet – bij de identificatie. Ten slotte zet de vererfgoeding van kaas 
zich af tegen een Europese context van een eengemaakt landbouwbeleid en 
overproductie. Hieruit concludeer ik dat de toe-eigening niet het doel op zich 
vormt, maar bijdraagt tot een groter project: de afbakening van een Belgische 
kwaliteitsmarkt binnen een Europese context.

Besluit
Deze bijdrage heeft onderzocht hoe het zuivelbeleid in Europa na de Tweede Wereldoorlog heeft geleid tot erfgoed-
initiatieven in België tussen 1945 en 2000. Ik heb deze probleemstelling onderzocht aan de hand van de kaas-
campagnes die gedurende deze periode in het maandblad van de Belgische Boerinnenbond/KVLV zijn verschenen. 
Aan de hand van een predicaatanalyse heb ik aangetoond dat de vererfgoeding van kaas op manifeste wijze door het 
gebruik van geografische herkomstbenamingen gebeurt, zoals de term ‘Belgische kaas’ aantoont, en na verloop van 
tijd ook historische herkomst suggereert, wat uit de Bruegheliaanse afbeelding van het kaasembleem blijkt. 
 Opvallend is dat de vererfgoeding plaatsvindt op het raakvlak van de productie en consumptie van kaas. Enerzijds 
verschijnen herkomstbenamingen als kwaliteitsmerk wanneer de zuivelsector in België kwaliteitsvolle producten 
produceert; anderzijds heeft het kwaliteitsmerk tot doel de consumptie van Belgische kaas aan te wakkeren. Op deze 
manier worden producenten en consumenten uitgenodigd zich met een Belgisch referentiekader te identificeren en 
dit tegen de achtergrond van de Europese eenmaking. 

Ten slotte toont deze bijdrage aan dat vrouwenmagazines een verrassende en verrijkende bron kunnen zijn voor 
onderzoek naar eetcultuur. Zoals ik eerder aangaf, is het medium niet geschikt om dagelijkse praktijken en  con-
sumptiepatronen te onderzoeken. Het is echter wel een relevante bron voor onderzoek naar betekenisgeving en 
representaties. Toekomstig onderzoek aan de hand van damesbladen zou zich bijvoorbeeld kunnen richten op de 
introductie van huishoudtoestellen en hoe ze aan de huisvrouw worden aangeraden. Een andere mogelijkheid 
bestaat eruit om via vrouwenmagazines de introductie van buitenlandse keukens in België/Vlaanderen te onder-
zoeken en dan vooral de vertaling ervan naar een Belgisch/Vlaams lezerspubliek. Ten slotte zouden de bladen 
eveneens kunnen worden aangewend voor onderzoek naar de idee van gezonde voeding en hoe lezeressen over 
deze idee worden ingelicht. Mogelijkheden te over voor deze bron die een blik werpt op de manier waarop samen-
levingen en gemeenschappen betekenis geven aan eetcultuur. 
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