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De insteek van het boek was om een vondst die je hebt gedaan gedurende een van de 
excursies in een 30-pagina tellend bestand weer te geven. Wat voor mij opviel was dat 
Londen zich onderscheid van andere steden, door hoge prioriteit te stellen aan culturele 
ontwikkeling, namelijk door de meest indrukwekkende schilderijen zonder enkele 
toeslag toegankelijk te maken in Londens grootste en bekendste musea.  
Echter stond hier wel tegenover dat de grootste hoeveelheid geld opging aan duur - 
desalniettemin - ongezond eten.  
Mede door deze observatie, was mijn uitgangspunt om bezoekers van Londen na het 
zien van een Mondriaan niet in onwetendheid de eerste beste Big Mac naar binnen te 
laten proppen. Londen is de duurste stad ter wereld (1), maar er is echt wel een goed 
alternatief om na het zien van ‘s werelds bekendste kunstobjecten, ook een goede 
maaltijd te vinden.  
 
 

- Boek - 
Musea en restaurants in Londen kunnen het 
beste globaal worden weergegeven in een 
plattegrond:  Ik werd geïnspireerd door 
Running for Crayons, die naast het maken 
van reguliere illustratieve kaarten ook 
geïllustreerd voedsel verwerken in de 
tekeningen (2).  
In mijn boek heb ik meerdere keer spreads 
met “een dubbele lading” gebruikt: Een 
papieren laag met hierover een transparante 
laag. Hiermee wilde ik benadrukken welke 
prioriteit Londen momenteel voorop stelt 

(kunst), tegenover welke wellicht belangrijker zou moeten zijn: Betaalbaar eten.  
Het was de bedoeling om te benadrukken dat Londen wellicht zijn prioriteiten in een 
bepaalde volgorde heeft staan; of dit goed of slecht is, is nader te bepalen door de lezer.  
  
Misschien is dit in de overige pagina’s 
niet helemaal terug te vinden, omdat dit 
zich voornamelijk op de ervaring in 
Londen focust. De ervaring van een trip 
to London, heb ik doormiddel van een 
menukaart, een persoonlijke ervaring van 
toeristen en een gedekte tafel die uitkijkt 
op kunst - per de 3 bekendste area’s van 
Londen: Southwark, Kensington en Soho 
- geprobeerd weer te geven.  Tijdens het 
bespreken van mijn boek met Frans van 
Lent, informeerde hij mij dat kunstenaar 
Daniel Spoerri (3) ook door middel van 
zijn kunstwerken ‘Tableaux Pieges’ 
probeerde het intrigerende van een 
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gedekte tafel na te bootsen.  Echter hebben mijn ‘placemats’ nogal wat aanpassingen 
ondervonden. Uiteindelijk heb ik voor de laatste (zie boek) gekozen waar zowel kunst als 
eten met elkaar als gelijke ervaring wordt neergezet, ongeacht de prijs.  
 
Mijn intentie was om in dit boek zowel de maatschappelijk behoefte en vraag naar gezond 
en betaalbaar eten in Londen,  te combineren met het voornaamste belang van de Britten: 
De voorliefde om kunst als belangrijk element in de stad te behouden.  
Wellicht is dit deels politieke uitgangspunt niet overal kenbaar gemaakt in het boek, omdat 
ik de prettige beleving van Londens musea en eten een crucialer aspect vind wanneer een 
informatief boek wordt gemaakt.  
 

- Anti-boek - 
 
Mijn boek gaat over “Food & Art”, maar voor mijn Anti-boek staat “Food is Art” centraal. Ik 
wilde in mijn anti-boek de reactie geven op het gegeven dat eten niet alleen met kunst 
gecombineerd kan worden, maar ook voor vele kunstenaars inmiddels centraal staat in hun 
werk. Met andere woorden; voedsel is kunst.  
 
Om die reden heb ik gekozen om een aantal producten door middel van klei na te maken 
en  vervolgens te beschilderen in een herkenbare stijl van een aantal kunstenaars – 
waarvan overigens ook werk is terug te zien in TATE Modern in Londen. In mijn zoektocht 
naar het neerzetten van dit 
gedachtegoed, kwam ik tot de 
conclusie dat twee kunstenaars 
dezelfde etenswaren hadden 
ondergedompeld in hun 
modernistische stijl. Zo heeft 
Lichtenstein de ‘Hot Dog’ 
gemaakt en Warhol is 
verantwoordelijk voor een 
kunstwerk genaamd ‘ The 
Hamburger.’  
 
 
Vervolgens kwam ik ook nog een filmpje tegen, die inmiddels een ware cultstatus heeft 
gekregen, waarin Andy Warhol een hamburger eet (4). Hierdoor werd mijn gedachten wat 
betreft Food = Art alleen maar versterkt.  
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Voor mijn eigen voedsel objecten werd ik 
geïnspireerd door  Fat and Furious Burger (5). 
Zij maken van burgers ware kunstobjecten, 
ieder met een ander thema.   
Zelf wilde ik de stijl van de uitgekozen 
kunstenaars, benadrukken in mijn ‘eigen’ 
hamburger, hotdog en donut. Dit heb ik gedaan 
door ook de objecten in een aangesloten 
setting te plaatsen.  
Tijdens een van mijn colleges werd ook 
benadrukt dat voor Claes Oldenburg (6) – 
beeldhouwer gevestigd in New York – 
voedingsproducten een veelvoorkomend 
onderdeel is in zijn werk. Zowel bij Oldenburg 
als Warhol en Lichtenstein staat centraal dat ze 
door het combineren van kunst met 
gebruiksvoorwerpen, een nieuwe lading aan dat specifieke product geven.  Alsof ze 
hiermee willen aangeven dat ze van gelijke waarde zijn en het gewone juist buitengewoon 
willen maken.  
 

Overigens wilde ik naast het belang van eten, ook die 
van de musea weergeven. Daarom heb ik de Londens 
musea letterlijk in voedingsverpakkingen geplaatst. Ik 
werd bij deze keuze geïnspireerd door Andreas G. 
Portolés en Bea Crespo, die samenwerkte voor een 
project genaamd: Brunchcity (7).  
Deze twee kunstenaars hebben eten met steden 
gecombineerd: In eerste instantie gefotografeerd en 
vervolgens bewerkt met illustraties, zoals hier links te 
zien. 
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