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Inleiding 
 

“De gustibus et coloribus non est disputandum”. Over smaken en kleuren valt niet te 

twisten. 

Nochtans is het in deze cursus wel de bedoeling dat we dit doen, op 

wetenschappelijke basis. 

Sinds de oudheid zijn smaken,kleuren en geuren en alles wat daarmee gepaard gaat 

een bron van discussie. 

De oude Grieken hadden het goed bekeken. Zij erkenden de waarde van smaak en 

voeding. Hippocrates, de grondlegger van de geneeskunde, schreef in 337 v.C. : “laat 

uw voedsel uw eerste medicijn zijn”. Bij Epicurus, 270 v.C., stond genieten van het 

leven voorop, mits men er verstandig mee omgaat. Hij zag ook het belang van de 

sociale kant van eten. Zijn gedachtegoed leeft voort in het begrip “epicurisme”. Ook 

het soortgelijke “hedonisme” stamt af van de Grieken. Plato introduceerde het 

symposion. In zijn tijd was dat een drinkgelag met tafelgesprekken en gezellige 

omgang. 

De Romeinen leefden in dezelfde traditie, hoewel zij minder oog hadden voor 

fijnzinnig genieten. Het begrip bacchanaal en de uitwassen van eet –en drinkfestijnen 

zijn uitvoerig gedocumenteerd. Toch stelden zij wel belang in het zintuiglijke 

genoegen en het sociale aspect van eten. Dat zit ook in het Engelse woord 

“company”, gezelschap, dat is afgeleid van het Latijnse con pane, in de betekenis van 

“met wie men brood deelt”. 

In de 16de en 17de eeuw veranderde er iets fundamenteels in het denken. Galilei 

beschouwde kleuren, smaken en geuren als louter namen : “ze bestaan alleen in het 

zintuiglijke lichaam”. Alleen zaken die mathematisch konden uitgedrukt worden 

waren belangrijk. 

Brillat Savarin zijn boek, uit het begin van de 19de eeuw heeft de tijd doorstaan en 

wordt nog steeds aanzien als een gastronomisch standaardwerk. In zijn “Physiologie 

du Goût” (1826) komen beide aspecten van voeding, het genieten van smaak en zijn 

sociaal/communicatieve functie, duidelijk naar voor. 

In de hedendaagse maatschappij staan de gezondheidsaspecten van voeding erg in 

de aandacht. Er wordt gesproken over “functional foods” en product- verpakkingen 

staan vol declaraties. 

zintuiglijk 

genoegen 

 

 

sociaal  

aspect 

 

functional food 

 



 

Gelukkig weten we nu dat smaken en geuren geen individuele bedenksels zijn maar 

gebaseerd zijn op concrete, waarneembare en meetbare stoffen. 

Voeding heeft met gezondheid te maken en smaak met keuze. Terwijl goede voeding 

een voorwaarde is voor een goede werking van ons lichaam, zorgt de smaak ervan 

voor een extra dimensie : het maakt eten en drinken plezierig. De mate van genot 

verschilt volgens persoon en cultuur, maar de functie van smaak in relatie tot 

voeding blijft gelijk : het is de kenmerkende factor, belang-rijk bij de keuze, voorkeur 

en inname van voeding. 

 

1.1 Reuk en smaak 

 

Smaak wordt als één van de zintuigen beschouwd. Zintuigen stellen mensen in staat 

met de buitenwereld in contact te treden.  

Onze ogen stellen ons in staat om kleuren en vormen te zien en onze oren kunnen 

geluiden opvangen. Deze fysiek, meetbare signalen worden omgezet in 

stroomsignalen die in de hersenen “vertaald” worden. Over de werking van de 

zintuigen is inmiddels zeer veel bekend.  

Even de vijf zintuigen op een rij : 

 

✓ Voelen : tastzin - je huid vertelt je veel meer dan alleen maar hoe de dingen 

aanvoelen.  

✓ Zien  

✓ Horen  

✓ Smaakzin en reukzin : deze zintuigen worden meer in detail besproken 

 



 

 
 

Reuk en smaak worden als chemische zintuigen beschouwd. Ze zijn op meer dan één 

manier nauw met elkaar verbonden.  

Smaak is een samengestelde eigenschap, een combinatie van sensaties in de papillen 

in de mond en de geurreceptoren in de bovenste delen van onze neus. Die sensaties 

zijn chemisch van aard : we proeven een smaak en ruiken een geur als onze 

receptoren in werking worden gesteld door specifieke stoffen in ons voedsel. Geur is 

een niet te scheiden onderdeel van proeven : veel van wat smaak wordt genoemd, 

wordt feitelijk door de geurzin geregistreerd. Ook hebben mensen de neiging beide 

zintuigen te onderschat-ten en zien en horen veel hoger te waarderen dan reuk en 

smaak. Dat blijkt uit het feit dat anosmie (geheel of gedeeltelijk verlies van het 

reukvermogen), en ageusie (geheel of gedeeltelijk verlies van het proefvermogen) 

niet tot onze dagelijkse woordenschat behoren, maar blind en doof wel. 

De chemische zintuigen delen nog een ander kenmerk : ze zijn moeilijk te 

classificeren. Kleur en geluid kunnen vanwege hun objectieve fysieke kwalitei- ten 

worden benoemd, zoals golflengte of trillingen per minuut (Hz), en intensiteit (zoals 

decibel en lux). Door het herkennen en het definiëren van deze fysieke 

eigenschappen is het duidelijk en logisch dat er verschillen zijn tussen objectieve 

waarneming van geluid en kleur. Je kan rood wel of niet mooi vinden, het blijft wel 

rood. 



 

Tot nu toe is er geen objectieve basis voor smaak (en reuk) gedefinieerd. Het gevolg 

daarvan is dat in discussies over smaak de objectieve (product) en subjectieve (mens) 

kant vaak worden verward. 

 

 
 

1.1.1 Smaak 

Al vanaf Aristoteles (384-322 v.C.) is er aandacht besteed aan het zintuiglijke 

proeven, en in de millennia daarna zijn veel mysteries opgelost. Maar terwijl de 

andere zintuigen intussen vrijwel volledig worden begrepen, is dat bij het proeven 

nog niet echt gelukt. Men beroept zich op de complexiteit van het zintuig. Meer dan 

2000 jaar zou toch moeten voldoende geweest zijn om alles te ontrafelen !? 

Voorwaarde is echter dat er wordt uitgegaan van de goede uitgangspunten; en het is 

de vraag of dit wel gebeurd is. 

Aristoteles is begonnen door zuur, zout, zoet en bitter te benoemen. Deze zijn 

daarna nog wel eens ter discussie gesteld en er zijn ook voorstellen ter uitbreiding 

gedaan, maar meestal worden deze aanvaard als basissmaken of primaire smaken. 

Daarmee zijn geur en gevoel buitenspel gezet, terwijl ze wel heel nadrukkelijk bij het 

spel betrokken zijn. 

Je kan dan natuurlijk niet verwachten smaak te doorgronden wanneer twee van de 

drie systemen, en dan ook nog de belangrijkste (geur en gevoel), niet in de analyse 

betrokken zijn ! 

Primaire smaken 

 



 

What’s in a word ? Het moeilijke is smaak echt taalkundig te gaan definiëren. 

  

➔ Er wordt gekozen voor de termen gustatie en proeven. 

 

✓ Gustatie is het deel van proeven dat de zogenaamde basissmaken registreert. 

Het is een echt zintuig met een eigen neuraal systeem met elk een 

zelfstandig hersengebied. Gustatie kan, evenals gezicht, gehoor, reuk en 

gevoel, zelfstandig functioneren, zonder één van de andere. Gustatie 

vertegenwoordigt slechts een klein deel van de smaakwaarneming. 

✓ Proeven is geen zintuig en al helemaal geen mono-zintuig, maar veeleer een 

sublimatie van alle andere zintuigen, inclusief de tong met zijn papillen. 

Zonder reuk en gevoel is het proefvermogen beperkt. Proeven of 

proefvermogen is een totaalervaring waarin alle zintuigen verbluffend goed 

samenwerken. Door het proeven los te zien van gustatie, wordt veel 

duidelijk. 

Het onderscheid in de mens –en de productkant zet zich door in de begrippen zoals 

“lekker” en “smakelijk”. Het begrip “lekker” is typisch een exponent van de menskant 

: het is het positieve oordeel van een mens over de smaak van een product.  

Als we gastronomie willen begrijpen, moeten we het nodige weten van de mens, van 

de producten, én van de elementen die de registratie beïnvloeden. Je kan het ook 

omdraaien : gastronomie is niet te begrijpen door slechts aandacht te besteden aan 

één van deze aspecten. Het begrip proeven staat voor het identificeren van 

producten en het vaststellen welke elementen in deze producten aanwezig zijn. 

Mensen zijn hier goed in en denken ook gemeenschappelijk over 

smaakeigenschappen. Elementen als hard, zacht, smeuïg, knapperig, vet, warm, 

koud, zuur, zout, zoet,… worden door iedereen soortgelijk beoordeeld.  

Er zijn wel waarnemingsverschillen, maar die zijn relatief klein. Hard is hard en zoet 

wordt niet ineens zout gevonden. Grote verschillen lijken alleen op te treden bij de 

registratie van sommige bitterstoffen. In het bijzonder de niet algemene en zelfs 

giftige chemische stoffen PROP en PTC (zie later in deze cursus). 

Proeven is zelden neutraal en wordt zelfs op vele manieren beïnvloed, waardoor 

mensen niet altijd hetzelfde lekker vinden. Het is bvb mogelijk dat een smakelijk 

product niet past in een bepaalde situatie en dus niet lekker wordt bevonden. Op een 

warme dag op een terrasje zal een fris glas witte wijn of een licht biertje meer 

gewaardeerd worden dan een glas houtgelagerde rode wijn of een zwaar 

Gustatie 

Proeven 

 

 



 

speciaalbier. Ook het uiterlijk  van voedingsproducten, inclusief dat van gerechten, 

heeft een grote invloed op de waardering, evenals de geur. Mensen zijn ook geneigd 

in gezelschap (sociale factor) anders en meer te eten dan wanneer ze alleen zijn. 

Een heel ander type van beïnvloeding is het effect dat producten op de mens 

hebben. Denk aan verzadiging, aan de invloed van alcohol en andere producten 

(zoals chocolade).  

De smaak van een product kan ook beïnvloed worden door andere producten; zo is 

bvb de bitterheid van koffie of thee te maskeren door het toevoegen van een beetje 

suiker of vet in de vorm van melk of room. Zo heeft ook de problematiek van het 

combineren van wijnen en gerechten alles met de onder-linge beïnvloeding en 

smaakwaardering te maken; een prachtige wijn kan in combinatie met het 

“verkeerde” gerecht als heel matig overkomen. 

Vervolgens zijn cultuur, gewoontes en economische mogelijkheden factoren die 

grote invloed op smaakwaardering hebben. Insecten zoals termieten en sprinkhanen 

worden in sommige culturen bijzonder gewaardeerd en in andere verafschuwd. 

Producten en mensen beïnvloeden elkaar. Er wordt onderscheid gemaakt in top-

down processing (van product naar mens) of van bottom-up processing (van mens 

naar product).  

Dit alles leidt ertoe dat we zeggen : een product is niet lekker, maar wordt lekker 

gevonden. 

 

➔ Gastronomie 

 

Gastronomie en kunst zijn met elkaar gerelateerd. Lekker is in smaak wat “mooi” is in 

kunst. Mooi wordt evenals lekker als een persoonlijk waarde-oordeel beschouwd. 

Toch is er een belangrijk verschil. Kunst werd bij de oude Grieken opgevat als zaken 

op de juiste manier doen, en wanneer je dit doet, dan is de uikomst “mooi”. Het 

subjectieve oordeel had volgens de Grieken een objectieve basis. Ver na de Grieken 

is dit gedefinieerd en staat nu bekend als de Gulden Snede. Allerlei bouwwerken, 

schilderijen en muziekstukken die door zeer veel mensen mooi gevonden worden, 

zoals het Parthenon in Athene, de piramides in Egypte, de Mona Lisa, de Taj Mahal in 

Agra, India en composities van Mozart en Bach blijken exact te kloppen volgens de 

“wet van de verhoudingen”, zoals de Gulden Snede ook wordt genoemd. Van Da 

Vinci en Michelangelo (zie onder) is bekend dat ze heel systematisch volgens deze 

regel werkten. Ook in de natuur (bij mens, dier en plant) blijkt deze wet te kloppen. 



 

 

 

 

“Mooi” is en blijft een subjectief waardeoordeel, maar is blijkbaar geen toeval. Er is 

een natuurlijke ordening ! 

Analoog geredeneerd is het denkbaar dat “lekker” evenmin een toeval is, maar een 

kwestie van weten waar je mee bezig bent. Het grote verschil met “mooi” is dat de 

objectieve basis, de natuurlijke ordening, nog niet gedefi- nieerd is. Toch moet die er 

wel zijn. Immers, als smaakvoorkeur alleen maar strikt persoonlijk zou zijn, dan 

zouden alle voedselproducten ongeveer even populair moeten zijn. De statistische 

normaalverdeling zou gelden : degenen die iets lekker vinden, houden hen die het 

niet lekker vinden in evenwicht. We weten dat dit niet het geval is. Er zijn allerlei 

producten die wereldwijd een succes zijn, omdat zij door velen lekker gevonden 

worden. Smaakvoorkeuren zijn niet normaal verdeeld !  

Zo zijn er ook restaurants die succesvoller zijn dan andere; veelal hebben die 

specifieke gerechten op de kaart staan, die er niet af mogen. Waar komt dat succes 

vandaan. Niet alles is te verklaren door imago, marketing en reclame ! Deze factoren 

spelen wel een rol, maar toch is het te eenvoudig om “lekker” toe te schrijven aan 

dergelijke invloeden. Deze producten of gerechten moeten ook echt goed zijn. 

 

➔ Tong, papillen en receptoren (gustatieknoppen) 

De tong is één van de belangrijkste lichaamsdelen als het gaat om smaak. 

Vroeger werden er 4 basissmaken gedefinieerd : zoet, zout, zuur en bitter. 

Tegenwoordig verdeelt men het oppervlak in 5 gebieden : umami is pas sinds een 

paar jaar ontdekt en heeft geen duidelijk geconcentreerd gebied op de tong : zie 

onderstaande figuur. 

 



 

 
 

Umami heeft zijn naam te danken aan Japanners : hier hebben wij nog geen 

geslaagde naam gevonden voor deze nieuwe smaak. Het is een soort hartige 

bouillonachtige vleessmaak. Het zou niet vreemd zijn als in de komende jaren met 

geavanceerde analysemethoden nog andere “basissmaken” worden ontdekt. 

Recente rapporten wijzen op de registratie van vetzuren. Ook alkalische, zeepachtige 

en/of metaalachtige smaken zijn kanshebbers. Het kenmerk van dit soort smaken is 

dat ze op de tong worden geregistreerd : we kunnen ze daarom “tongsmaken” 

noemen. De registratie vindt plaats door een zelfstandig neurologisch netwerk met 

eigen receptoren die gekoppeld zijn aan smaakpapillen. Via dit netwerk worden 

signalen aan de hersenen door-gegeven (zie straks meer hierover). Een dergelijk 

zelfstandig systeem, waarbij signalen uit de buitenwereld in hersenprikkels worden 

vertaald, noemen we een zintuig en dit onderdeel van het proeven is met recht een 

zelfstandig zintuig. Echter, om verwarring te vermijden, zou het beter zijn om dit 

zintuig niet “smaak” maar “gustatie” of “gustatorische smaak” te noemen. Het 

onderscheid is nodig omdat gustatie maar een beperkt deel uitmaakt van proeven als 

totaliteit. 

Er werd lang beweerd dat er op elk plekje van de tong een bepaalde smaak werd 

waargenomen. Dit is echter achterhaald, want op de tong zitten smaak-papillen en 

die nemen allerhande smaken waar.  

Toch is het wel zo dat de tong op bepaalde plaatsen meer geconcentreerd is op één 

bepaalde smaak dan op een andere plaats (zie bovenstaande figuur). 

 

 

 

smaakpapil 

 



 

Anatomie van de tong : zie onderstaande figuur 

 

Op de tong zitten smaakpapillen : er zijn fungiforme, foliate and circumvallate 

papillen : op deze papillen zitten gustatieknoppen (tastebuds) 

 

 

✓ De smaakpapillen : deze zijn zichtbaar op de tong als rode puntjes 

o Fungiforme papillen : vooral vooraan op de tong, zo 

genoemd omdat ze lijken op knopvormige paddestoeltjes : 

er zijn er ongeveer 200 met in totaal 112O gustatieknoppen 

taste bud 

 



 

 

 

o Foliate papillen : meer opzij en achteraan de tong : per 

zijde 5 à 6  met in totaal 1280 gustatieknoppen (vooral 

sensitief voor zuur) 

 

o Circumvallate papillen : nog verder naar achter en meer 

verzonken in de tong en vooral sensitief voor zuur-bitter : 

er zijn er 3-13 met in totaal 2200 gustatieknoppen 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Gray1021.png


 

 

 

 

 

 

o Filiforme papillen : deze zijn non-gustatorisch, meer in het 

midden van de tong gesitueerd. Zij hebben een belangrijke 

functie in het gevoelsysteem. 

                         

✓ De verschillende soorten smaakpapillen registreren de 

waargenomen stoffen door middel van gustatieknoppen (taste 

buds – zie 3 op onderstaande figuur) : onderaan deze knoppen 



 

zitten zenuwen, die de signalen doorgeven aan de hersenen. Het 

aantal gustatieknoppen daalt met ouder worden. 

 

 Morfologie van de “taste buds” : 

 

 

• De receptorcellen hebben uitsteeksels die in de smaakporie zitten. 

• De ondersteunende “supporting cells” bevatten microvilli en scheiden 

substanties af. 

• Basale cellen : deze differentiëren later tot nieuwe receptorcellen; de 

cellen worden continu vervangen ongeveer om de 10 dagen 

• Er dient ook vermeld te worden dat er zich zo’n 2500 “taste buds” 

verderop in de keelholte bevinden. Deze spelen natuurlijk ook een rol, 

want ze zijn ook gustatorisch. 

Smaak receptorcel + smaaktransductie 



 

 

 

Zoals reeds voorheen gesteld zijn er 5 basissmaken : zout, zuur, zoet, bitter 

en umami. 

De gangbare gedachte is dat zoet, umami en bitter via een gemeen-

schappelijk transductiekanaal doorgegeven worden : het receptorkanaal 

TRPM5 (Transient receptor potential cation channel, subfamily M, 

member 5), via PLC (phospholipase C).  

TRPM5 is een nieuw ontdekt TRP gerelateerd aan andere systemen die 

smaaksignalen doorgeven. De activatie van PLC genereert twee intracellulaire 

boodschappers – IP3 en DAG (diacyl-glycerol) – en opent dan het TRPM5 

kanaal : daardoor gebeurt een depolarisatie.  

TRPM5 kanalen zijn Ca-gevoelig en zodus zou IP3 het TRPM5 kanaal 

activeren door (intern opgeslagen) Ca2+ vrijstelling : daardoor wordt een 

transmitter vrijgesteld die de gustatorische zenuw prikkelt. 



 

✓ Zoute smaak 

o Zout is natriumchloride (Na+Cl-). 

o Na+ ionen komen via de receptorcellen binnen via Na-kanalen 

o Het binnenkomen van Na+ veroorzaken een depolarisatie, Ca2+ 

komt binnen via Ca2+ kanalen, geven transmitter vrij en de 

zenuw wordt geprikkeld 

 

✓ Zure smaak 

o Komt van zuur en zuur is H+ (protonen) 

o Er is bewijs van een zuurgevoelig kanaal (het PKD2L1 kanaal); 

dit kanaal hoort bij de TRP-familie. Het wordt geprikkeld door 

pH (H+ ion concentratie) 

 

✓ Zoete smaak 

o Er zijn receptoren T1R1 en T1R2 die glucose binden 

o Daardoor wordt het G-proteïne geactiveerd dat op zijn beurt 

PLC activeert. PLC genereert IP3 en DAG : deze intracellulaire 

boodschappers activeren het TRPM5 kanaal en er gebeurt een 

depolarisatie 

o Ca2+ komt de cel binnen door Ca2+ kanalen, transmitter wordt 

vrijgegeven en de zenuw wordt geprikkeld  

 

✓ Bittere smaak 

o Bittere smaakstoffen binden op de T2R receptoren die het G-

proteïn activeren dat op zijn beurt het PLC activeert : PLC 

genereert IP3 en DAG : deze intracellulaire boodschappers 

activeren het TRPM5 kanaal en er komt Ca2+ vrij van inwendige 

opslag.  

o Door de verhoogde Ca2+ concentratie komt er transmitter vrij 

die de zenuw prikkelt 

 



 

✓ Umami 

o Umami de smaak van bepaalde aminozuren (zoals glutamaat, 

aspartaat,…) 

o T1R1 en T1R3 receptoren capteren de umamismaak en dan 

gaat het via het G-proteïne, PLC, IP3 en DAG verder naar de 

zenuw 

o Mononatriumglutamaat, dat in veel voedingsmiddelen wordt 

toegevoegd als smaakversterker, stimuleert de umamirecepto-

ren 

 

Voorbeeld : suikertransductie 

 

 

 


