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Chantai Bisschop

In 2012 verscheen het boek ‘Garnalen. Verhalen en recepten van vroeger en n u ’ b ij Lannoo. De 
schrijvers van d it  boek, je u g d a u te u r en au teur van m aritiem e boeken Katrien Vervaele en marien 
b io loge Nancy Fockedey (VLIZ) on tdek ten  tijd e n s  hun opzoekw erk da t nog w e in ig  jonge ren  de 
échte sm aak van ‘levende versehe’ garnaal kennen. N oordzeegarnaal be land t im m ers veelal in de 
w inke lrekken  na een noodzake lijk  bew aringsprocédé en een pe lbeurt ver weg in M arokko. O ok 
beseffen jo n g e re n  nog nauw elijks w aar de garnaal leeft en hoe je  het d ie rtje , eens gekookt, van 
z ijn  jas je  ku n t on tdoen. T e g e lijke rtijd  was het opvallend hoeveel erfgoedverha len  er verbonden 
waren aan die garnalen.

Zo on ts tond  het idee om tijd e n s  de Week van de Smaak een a c tiv ite it voo r k inderen en senioren 
te organiseren. De Week van de Smaak is een tiendaags pub lieksevenem ent dat ja a r lijk s  heel 
w at aandacht vraag t voo r sm aak en ee tcu ltuu r. Met het them a W ater en V uur keerden de 
o rgan isa toren, de vzw  Vol-au-vent, in de ed itie  2013 te rug  naar de basis en de essentie van 
het koken. Binnen d it kader g ingen het Vlaams In s titu u t voo r de Zee (VLIZ), Katrien Vervaele en 
het C entrum  A grarische Geschiedenis (CAG) de u itdag ing  aan om  senioren en k inderen samen 
te brengen rond garna lenverhalen. Het p ro jec t kreeg de onders teun ing  van de vzw  Promovis 
N ieuw poort.
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Fig. 1 Een inwoonster van het WZC Ten Anker uit Nieuwpoort geeft uitleg over hoe een garnaal het best gepeld wordt 
(Foto: Katrien Ven/aele).

Een honderd ta l 9-10 ja r ig e  kinderen en senioren van v ie r woon- en zo rgcen tra  aan de kust 
(Oostende, B lankenberge, N ieuw poort en De Panne) vonden e lkaar op 14 en 19 novem ber 201 B. 
De senioren leerden de k inderen de techn iek  van het garna lenpe llen  en verte lden ondertussen 
over vroeger. Naast de overd racht van het im m ateriee l cu ltu ree l erfgoed van het garna lenpellen, 
kregen de k inderen zo de kans om erfgoed te on tfu tse len  aan senioren die wel over die kennis 
beschikken, en zo aan kenn isoverd rach t kunnen doen. A l pellend en proevend on tdek ten  de 
k inderen de échte smaak van garnaal en leerden ze over kru ien  en leuren, en over hoe de 
garnaal evolueerde van arm e-m ensen-kost to t  luxep roduct. Het was voora l ook een sociaal 
p ro ject, da t jonge ren  op een zeer d irecte  m anier co n fro n te e rt m et recente geschiedenis.

Er werd een w ebsite  aangem aakt op m aat van de k inderen m et in fo rm a tie  over de b io log ie , 
co n te x t en geschiedenis van de garnalen, (w w w .ka trienve rvae le .be /ga rna lenve rha len .h tm l). 
C hantai Bisschop van het CAG, gespecia liseerd in m onde linge gesch iedenis en im m ateriee l 
cu ltu ree l erfgoed, g a f advies en bas is rich tlijnen  mee voo r in terview s. De k inderen werden via de 
w ebsite  en een educa tie f pakket m et vraagjes en invu lb laad jes in de klas voorbere id  d o o r hun 
leerkracht. Katrien Vervaele g ing  bovendien in elke klas een uu rtje  u itleg  geven over de garnaal 
en de op stapel staande activ ite it. T ijdens de a c tiv ite it werd het d u id e lijk  da t de rol van de 
bege le ider aan elke ta fe l cruciaal b leek om da t veel k inderen nog m oeite hadden om het gesprek 
op gang te houden.
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Fig. 2 Ook in het WZC Sint-Bernardus in De Panne werden de garnalen vlot gepeld 
(Foto: Katrien Ven/aele).

De a c tiv ite it -  die trouw ens op opvallend veel persbe langste lling  kon rekenen -  was een echte 
vo ltre ffe r. De vonk  sloeg le tte r lijk  over tussen de versch illende generaties en de reacties waren 
hartverw arm end pos itie f: “ Het was super to f. De garnalen waren lekker. Het was ook leuk om 
te horen w at ze ze iden." (Chelsea, 9 jaa r) Het succes van d it p ro jec t spoorde de organ isa to rs  
aan om hun ervaring te delen en andere scholen en woon-en zo rgcen tra  te insp ire ren  om  deze 
a c tiv ite it te organiseren.
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