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Sommige mensen weten alles wat er over
een onderwerp te weten valt. Patrick
Rambourg is een van hen. Hij doceert
historische gastronomie en voedingsleer
aan de universiteit van Parijs, schreef een
indrukwekkende bibliografie bij elkaar en
is een graag geziene gast in de Franse me-
dia. 'Ik ben als het ware in de keuken ge-
boren. Mijn ouders hielden eeri reslaurant
in La Ferté-Bernard, een charmant stadje
in de vallei van de Loire. Later volgde ik
hotelschool en werkte.ik tien jaar in ver-
schillende restaurants in Parijs. Daarna
gaf ik zelf les aan jonge koks, maar ik
wilde meer weten over de oorsprong van
onze keuken. Daarom ben ik aan de uni-
versiteit middeleeuwse geschiedenis gaan
studeren. Natuurlijk werd de geschiedenis
van de voeding en de gastronomie al snel
mijn specialiteit. farenlang volgde ik de
seminaries van de legendarische fean-
Louis Flandrin aan de Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales in Parijs. Elk
jaar eindigde dat seminarie trouwens met
een historisch diner, van de Oudheid tot
de twintigste eeuw.'
In de loop van de geschiedenis veran-
derde de smaak en dus ook de gastro-
nomie. 'De middeleeuwers hielden van
sterke kruiden en zure smaken, terwijl
de keuken van de renaissance eerder vet
en gesuikerd was. In de rTde eeuw was
er meer aandacht voor de ware smaak

schrijvers uit die tijd was de gastronomie
een kunst en een wetenschap, die neigde
naar de chemie. De parallellen met de
hedendaagse moleculaire keuken zijn
soms frappant.'
Het langdurige en internationale suc-
ces van de Franse keuken heeft Patrick
Rambourg altijd geïntrigeerd.'Vanaf
de1zde eeuw heeft het Franse model
de Europese elite diepgaand beïnvloed.
Het startpunt was de publicatie van Ie
Cuisinier françois door la Varenne in 165r.
Sindsdien presenteren de koks zichzelfals
echte theoretici, die hun gerechten minu-
tieus samenstellen en daarbij volop putten
uit hun persoonlijke creativiteit. Zo is de
Franse keuken er eeuwenlang in geslaagd
zichzelf rcvernieuwen en opnieuw uit
te vinden. Dat heeft veel bijgedragen tot
het succes. De uitstraling van het hofvan
Versailles deed de rest.'
De rSde eeuw kende ook zijn Ferran
Adrià, Heston Blumenthal of Paul Bocuse.
'Vooral 

de chefs die boeken schreven,
kregen een grote bekendheid. Denk maar
aan François Massialot, die leefde rond
de wisseling van rTde en de rSde eeuw en
wiens Cuisinier royal et bourgeois Q.69t)
nàdien nog dikwijls werd heruitgegeven.
Of Vincent La Chapelle met zljn Cuisinier
moderne (1735) of Menon met La Cuisi-
nière Bourgeoise Q746). Voor het menu
in kasteel d'Ursel heb ik vooral geput uit

Ia française. Verschillende gerechten van
een gang worden daarbij tegelijkertijd
op tafel geplaatst. Het is dus belangrijk
dat zebij elkaar passen. Ik heb ook
geprobeerd om gerechten te kiezen die
echt representatief zijn voor de adellijke
keuken in de tijd van de Verlichting.'

Het doel van een
historisch diner is precies
de smaak van onze
voorouders te ontdekken.

Na de keuze van de gerechten verfijnde
Patrick Rambourg de recepten. Van
exacte hoeveelheden, bereidingstijden of
-temperaturen was in de oude kook-
boeken immers weinig sprake. 'Mijn

praktische kennis komt daarbij goed van
pas. Maar ik heb de recepten zeker niet
aangepast aan onzehedendaagse smaak.
Het doel van een historisch diner is
precies de smaak van onze voorouders te
ontdekken. Het is natuurlijk wel evident
dat de ingrediënten die we vandaag ge-
bruiken verschillen van die van vroeger.
Een appel uit de r8de eeuw is anders dan
een appel uit de zrste eeuw.'
Na enig aandringen geeft Patrick Ram-
bourg ook nog zijn lievelingsgerecht
mee: kalfsblanquette. 'Het is een van de
meest populaire gerechten in Frankrijk,
omdat je het zowel thuis als op restau-
rant kan eten. Een heerlijke kalfsblan-
quette doet mij altijd terugdenken aan
mijn kindertijd en mijn grootouders.'
Het zit blijkbaar in de familie. ::,

Koew DE Vlrecr,n-De Wrloe
Kasteel d'Uriel

Voor de culinqire schrijvers uit de ûde eeuw was de
gastronomie een kunst en een wetenschap, die neigde
naar de chemie.

van het voedsel: men wilde tijdens de
bereiding de natuurlijke smaak van het
belangrijkste ingrediënt zoveel mogelijk
bewaren. Dat idee zette zich door in de
achftiende eeuw met de'nouvelle cuisine'
die pleitte voor een 'eenvoudigd en 'lichte'

keuken, net zoals de'nouvelle cuisine'
van de jaren r97o. Beter verteerbaar dus,
gezonder, met minder boter en met meer
groenten en fijne, inheemse kruiden.
Maar het meest typische kenmerk van de
rSde-eeuwse keuken was het discours dat
ermee gepaard ging. Voor de culinaire

Les Dons de Comus ou les Délices de la
table Q7), La Suite des Dons de Comus
ou lhrt de la cuisine (ry42) en de Diction-
naire portatif de cuisine (ry6)!
De samenstelling van een menu voor de
historische diners was geen sinecure. 'De

keuze van de gerechten is nooit eenvou-
dig. Er zljnheel wat zaken waar je reke-
ning mee moet houden . Zo zljn sommige
ingrediënten, zoals lijsters, leeuweriken
en vinken, vandaag bijvoorbeeld moei-
lijk verkrijgbaar. Bovendien worden de
gerechten geserveerd volgens de service à
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