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Lange tijd is koken synoniem voor veel manuele en repetitieve verrichtingen. Met de komst van de 
huishoudtoestellen en in serie gemaakt keukengerei veranderen deze dagelijkse gestes en 
gewoontes in de keuken grondig. 

Handelingen die veranderen 

De keuken is het schouwtoneel van rituele bewegingen: wassen, schillen, raspen, snijden, 
fijnhakken, kloppen, malen, kneden, ... Bij de bereiding van de maaltijd komen heel wat handelingen 
kijken. Veel daarvan zijn in de vergeethoek geraakt met de komst van de huishoudtoestellen, maar 
ook door de verandering in de bevoorradingswijze. Tot het begin van de 20e eeuw worden 
producten op de boerderij of op de markt “ruw” aangekocht en hebben ze (bijna) geen verwerking 
ondergaan. 

Met de intrede van de elektrische huishoudapparatuur worden manuele handelingen vervangen 
door de mechanismen van de machines. Koken wordt eenvoudiger, maar ook passiever.

Leerplaat “Gezinsmaaltijd”, 1904, afdruk op papier, coll. C.H.L. 

De overgang van haard naar fornuis wijzigt grondig alle gestes die met het bereiden van maaltijden 
gepaard gaan. Vroeger kookte de huisvrouw zittend of voorovergebogen, nu kookt ze staand. Op de 
kookkachel of het keukenfornuis kan ze de kooktemperatuur beter regelen, ze maakt minder vuil en 
heeft minder hout nodig. Deze nieuwe toestellen doen vanaf 1750 hun intrede in de keukens van 
gegoede gezinnen, maar zijn pas in de 19e eeuw voor iedereen algemeen toegankelijk.



  

Robots in de keuken 

Keukenapparaten worden in eerste instantie met de hand en vanaf het einde van de 19e eeuw met 
behulp van een elektrische motor in werking gesteld. Vanaf de jaren vijftig pas, met de “boom” van 
de elektrische huishoudapparatuur, verandert de keuken echter grondig en wordt ze een goed 
presterende productie-eenheid die met een “miniatuurfabriek” kan worden vergeleken. 

Er komen almaar meer en steeds specifiekere toestellen bij en elk daarvan is bestemd voor de 
uitvoering van één bepaalde keukentaak. Ze worden stuk voor stuk ontworpen met dezelfde 
principes voor ogen als voor de machines in de fabriek: rendement, prestatievermogen en snelheid. 
Dankzij deze nieuwe huishoudtoestellen gaat het werk sneller en worden met minder inspanningen 
grotere hoeveelheden geproduceerd. 

Voor die tijd zijn huishoudtoestellen wel vrij duur. Wie er in huis heeft, staat vrij hoog op de sociale 
ladder en de keuken wordt als het ware een tentoonstellingsruimte voor de rijkdommen van een 
gezin. 

Bevrijding van huishoudelijke taken? 

Dankzij de vooruitgang van de techniek zijn de huishoudelijke taken zeer zeker aanzienlijk lichter 
geworden. Maar heeft de opkomst van de huishoudelijke toestellen de vrouw echt bevrijd, zoals de 
slogan “Moulinex bevrijdt de vrouw” in 1960 verkondigt?

We kunnen alleen maar vaststellen dat ze ondanks de nieuwe technische uitvindingen niet echt 
minder tijd besteedt aan huishoudelijke taken. Er komen immers nieuwe activiteiten bij, die het 
midden houden tussen vrije tijd en huishoudelijk werk: zich met de kinderen bezighouden en het 
interieur inrichten. 



  

Gardes met zwengel, begin 20e eeuw, metaal en hout, coll. C.H.L. 

Vanaf de 19e eeuw worden heel wat keukenaccessoires uitgerust met een zwengel. Daardoor maakt de 
kok totaal andere bewegingen: de lastige polsbewegingen worden vervangen door een “eenvoudige” 
draaibeweging met een zwengel. Op elk werkblad staan nu de elektrische versies van deze accessoires.



  

Koffiemolen “Moulinex”, 1956, plastic en 
metaal, coll. C.H.L. 

In de moderne keukens van de jaren 
zestig verdringt de elektrische 
koffiemolen geleidelijk aan de manuele 
molen en de zwengel wordt een 
drukknop ... Door de automatisering 
wordt de manier waarop koffie wordt 
gemaakt, grondig gewijzigd: 
bewegingen, geluid. Dankzij de 
democratisering worden dagelijkse 
bewegingen vereenvoudigd en zijn we 
nog slechts passief getuige van de 
omvorming van koffiebonen in poeder.

Broodrooster “Calor nr. 70”, 1932, 
vernikkeld en verchroomd metaal, coll. 
C.H.L. 

Brood wordt met een apart elektrisch 
toestel geroosterd en niet langer met 
een van de traditionele warmtebronnen. 
De chroomlaag is oorspronkelijk 
bedoeld als bescherming tegen 
corrosie. Later wordt chroom in de 
keuken ook om zijn decoratieve 
meerwaarde gebruikt, als symbool van 
industriële prestaties en 
professionalisme.



  

Reclame voor de koelkast “Kelvinator”, 1927, afkomstig uit L’Illustration, afdruk op papier, coll. C.H.L. 

De koelkast ontketent een revolutie in de manier waarop huisvrouwen boodschappen doen en 
consumeren. Verse voedingsmiddelen kunnen voortaan in grote hoeveelheden worden 
aangekocht en enkele dagen worden bewaard. De koelkast wordt in 1910 uitgevonden en vanaf 
de jaren dertig wordt ze industrieel vervaardigd. Vanaf de jaren vijftig kan iedereen zich er een 
aanschaffen. 
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