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Watertanden bij een schilderij
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ehalven de bloedelooze waterdieren, en geschulpte en geschobde, is ‘er zoo veelerhande zee
en riviervisch, dat ‘er geen paal aan te stellen is
[...] Daarom dan zullenw’er maar eenige uitkippen [uitkiezen, LW], die veel in gebruik, en wat verscheiden van
verwe [kleur] zijn, en wel geschildert grage menschen
konnen doen watertanden, te weeten de zeekrabbe, en
de kreeft, en kabeljaauw in dit Hooftdeel; gelijkwe het
volgende met de rochche, karper, baars, zalm, snoek en
pekelharing stofferen zullen.1
Dit citaat komt uit De groote waereld in ‘t kleen geschildert, geschreven door de schilder Willem Beurs (1656-vóór 1713)
in 1692. Het traktaat is waarschijnlijk de weerslag van een
cursus olieverfschilderen gegeven door de auteur in de jaren 1680 aan vier welgestelde Zwolse jongedames. Aan hen
is het boekje opgedragen. Volgens schildersmethoden die
gangbaar waren onder professionele kunstenaars in de zeventiende eeuw, laat Beurs zijn lezers (young professionals en
amateurs) allerlei onderdelen van de wereld waarachtig afbeelden op doeken en panelen.2
De stof gaat van hemel tot mens en bereidt de schilder in spe voor op alle genres. De focus ligt echter op het
schilderen van stillevens: bloemen, vaatwerk, vis, vruchten,
groenten en vlees nemen drie van de zes hoofdstukken in
beslag en enkele paragrafen van andere delen. Niet minder

dan vanuit de keuken moest het getoonde voedsel vanaf de
ezel de zintuigen prikkelen. Goed geschilderde vissen konden, zoals hierboven in het citaat is gesteld, de kijker doen
watertanden. En een schilderij gold als verwennerij gelijk het
model, want na uitgelegd te hebben hoe verschillende vissen in verf overgezet worden, sluit Beurs af met: ‘En hier
meede zou men visch genoeg hebben; om een geselschap te
tracteeren [...].’3
De groote waereld in ‘t kleen geschildert wordt bestudeerd in
het kader van het onderzoeksproject Recipes and realities. An
analysis of texture rendering in still-life painting and the pictorial procedures of Willem Beurs.4 We onderzoeken hoe de schilders
van de Gouden Eeuw het picturaal voor elkaar kregen dat
je als toeschouwer de perziken van het doek wilt pakken om
er je tanden in te zetten, of dat je klaarstaat om een pastei
aan te snijden met het mes waarvan je het heft al bijna in
je hand kunt voelen. Maar initiatiefnemer Jeroen Stumpel
is natuurlijk niet alleen geïnteresseerd in de methode: ook
de betekenis en bedoeling van zulke schilderijen fascineert.
Voor Willem Beurs was dat onomwonden: schilderkunst
moest de natuurlijke wereld, ofwel de wonderen van de
schepping, zo goed en fraai mogelijk weergeven. En in het
geval van etenswaren behelsde dat ook het kunnen aanwakkeren van de smaakpapillen. Het water móet je in de mond
lopen bij het zien van een tweedimensionaal, uit gedroogde
verfstreekjes bestaand trosje druiven. Een verdienstelijk geschilderd zomers feestmaal aan de muur helpt je ‘s winters
door knollen heen te bijten en diezelfde knollen weten je in

de juiste toets te verleiden tot een gezonde hap. ‘One turnip
a day keeps the doctor away,’ lijkt de strekking van Beurs’
verfrecept voor deze groente.5
Nu is een schilderij ten dele gemaakt van stoffen die in de
keuken kunnen worden gebruikt: bekend is het luizenrood
dat het glacé van roze koeken kleurt, maar ook lijnzaadolie
staat in het schap van de supermarkt. Toch zal een hapje van
een Pieter de Ring (afb. 1) nooit echt lekker worden.
Kunst op tafel
Kunst kan worden gebruikt om écht eten te serveren: prachtige terrines uit de begintijd van het porselein zijn bewaard
gebleven, zoals die in de vorm van een zwijnenhoofd voor
wildragout in de collectie van het Museum für Kunst und
Gewerbe te Hamburg.6 Faience was een andere veel gebruikte techniek voor zulke dekschalen (afb. 2). Andersom
is eveneens mogelijk: eten presenteren dat beeldende kunst
wil zijn. Om te beginnen kent ook de keuken trompe l’oeils.
Uit Engelse kookboeken stammen recepten voor namaakgenitaliën van ‘geschoten wild’, gemaakt van gedroogd fruit
waarbij bijzondere aandacht voor de stofuitdrukking bestond, wapenschilden van pudding en de ‘cockentrice’, een
fantasiebeest dat werd opgebouwd uit een kip en een varken,
waarvan sommige delen werden beschilderd met verf van
eigeel, saffraan en bloem. Groene veren werden aangebracht
met een mengsel van peterselie, witte wijn en bloem. Een
ander grapje was de ‘pomme dorée’: een gehaktbal met deeg
bekleed en gegroend met peterselie.7 Zulke taferelen deden
zich ook voor tijdens het dessert. Van (gesponnen) suiker
werden allerlei zoete vruchten gevormd.8 Perziken, cantaloupes, ananassen en druiven, die op dat moment niet in het
seizoen waren, sierden zo de tafels tijdens de bruiloft van
burgemeester Gerrit Hooft en Hester Hinlopen in 1757.9
Daarnaast was een staaltje beeldsnijkunst populair: kundige messenhanteerders bewerkten vlees, groenten en fruit.
Een blozende peer toverden zij in een mum van tijd om tot
een geometrisch vernuftig, Kunstkammerachtig object.10
Opgetast tot piramides plezierden vruchten, gesneden of
opgepoetst, chique gezelschappen. Zulke stapels van overvloed vinden we ook bij de festiviteiten die Giuseppe Arcimboldo organiseerde in Praag voor het huwelijk van aartshertog Karel II van Binnen-Oostenrijk en Maria van Beieren in

1571. Voor een toernooi werden mensen verkleed alsof ze
zelf samengesteld waren uit voedsel.11 Arcimboldo is vandaag de dag vooral bekend om zijn gekke voedselportretten,
zoals dat van keizer Rudolf II (afb. 3). De schilderijen hebben een allegorische, politieke voorstelling tot doel, maar de
onderdelen zou je toch best graag op je bord willen leggen.
Bij het schilderen van deze grilli of ‘keizerlijke metamorfosen’ hebben feestelijke gebruiken hem ongetwijfeld geïnspireerd en vice versa.
‘Schau-Essen’
Maar de omdraaiing kan verder gaan dan deze hybriden. ‘De
kunst van het koken’ is een veelgebruikte uitdrukking, maar
de kookkunst die Kunst met een hoofdletter ‘K’ wil zijn,
is daarbinnen nog een apart genre. De Duitsers hebben er
mooie woorden voor: Galanterie-Speise of Schau-Essen.12 Siergerechten konden ten tijde van Beurs gemaakt zijn van was,
maar vaker nog verwees zo’n term naar tot kunststukjes omgevormde etenswaren zelf.
In het jaar waarin De groote waereld in ‘t kleen geschildert
verscheen, kwam ook een culinaire equivalent uit: Antonio
Latini’s Lo scalco moderna, een boek dat de ‘overriding desire’
op schrift stelde ‘to turn everything edible into something
else’, in de woorden van Roy Strong.13 Er is aandacht voor
het snijden van fruit, servetvouwen, de inrichting van de tafel, maar ook wordt een deel in beslag genomen door trionfi:
tafelstukken van boter, suiker en marsepein. De opname
van een recept voor het maken van ‘paste van suijcker, van
de welcke men mach maken alle soorten van Fruijten ende
ander Fraeijicheijt [...] om een tafele te stofferen, d’welck
men int leste al mach eten’ in een handschrift met secreten
van omstreeks 1650, kan duiden op een breed gedragen gebruik.14 Geliefd was het ook in dit recept genoemde vervaardigen van borden van suiker en ander tafelgerei, die je na de
maaltijd verorberen kon.15
Het dessert was al eeuwen een zeer belangrijke aangelegenheid waarvoor vaak expertise werd aangezocht. Over
de productie van suikersculpturen werd niet licht gedacht:
aan hoven en in rijke huishoudens deden deze dikwijls
niet onder voor gouden, zilveren en bronzen statuetten.
In enkele gevallen waren ze levensgroot. In 1668 ontwierp
Gian Lorenzo Bernini de trionfi voor het banket ter ere van
Afb. 1. Pieter de Ring, Stilleven met een gouden bokaal, 16401660, olieverf op doek, 100 x 85 cm, Rijksmuseum, Amsterdam. Foto: Rijksmuseum.
Afb. 2. Paul Hannong, Terrine in de vorm van een kalkoen, ca.
1750, Straatsburger faience, Ludwig collectie, Museum der
Stadt Bamberg. Foto: Museum der Stadt Bamberg.
Afb. 3. Giuseppe Arcimboldo, Vertumnus, 1590-1591, olieverf op paneel, 70 x 58 cm, Skoklosters slott, Skokloster.
Foto: Skoklosters slott.
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bare kleurstoffen. Gerichte werden soms van suiker gemaakt,
maar het was niet de bedoeling dat ze werden gegeten en
bij Glorez zijn ze zelfs alleen maar gemaakt van was, linnen,
stro en hout.24 Was dit boek later geschreven dan zou daar
ongetwijfeld porselein aan zijn toegevoegd. Naar het suikerwerk werd dan ook gekeken alsof het een kunstcollectie was.
Er zijn gevallen bekend van dessertstukken die tentoon werden gesteld (soms meerdere dagen!) in de winkel of op de
feestlocatie, buiten de festiviteit zelf om.25 Voor een van die
voorbeelden keren we terug naar de bruiloft van Hooft en
Hinlopen in 1757: het sierstuk (afb. 7) was drie dagen te bewonderen bij de banketbakker, Adriaen Kok te Amsterdam.
Iconoclasme versus smaak
Waardering voor zulk vertoon van suikersculpturen en anderszins figuratief gevormde etenswaren in etalages was er
niet altijd: in 1601 leidde het tot een verbod. Blijkens de keur
toonden pastei- en banketbakkers ook toen hun voltooide
figuratieve suikerbeelden en deegwaren in de vensters van
hun winkels, alwaar ze kennelijk
tot groote aenstoot van veele vrome luyden ende jammerlycke bedroeffenisse van de arme, behoeftige menschen, die
daarover suchten, waerdeur de tooren Godes verweckt ende
andere, soo vermogende als onvermogende, luyden tot navolgingen gedrongen worden, die alsoo haer middelen seer
consumeren.26

Afb. 4. Johannes Teyler naar Giovanni Battista Lenardi,
Trionfi van Myrrha en Daphne, late 16de eeuw, ets à la poupée, 12,8 x 25,2 cm, The Getty Research Institute, Los
Angeles. Foto: The Getty Research Institute.

Afb. 6. Anoniem, De ‘salle enchantée’ te Binche op de avond van 30 augustus 1549, ca. 1550?, Bibliothèque Royale de Belgique, Cabinet
des Estampes, Brussel. Foto: Bibliothèque Royale de Belgique,
Cabinet des Estampes.

Afb. 5. Pierre Paul Sevin, Bankettafel met trionfi, pen en
bruine inkt met grijze wassingen op papier, 33 x 24,5 cm,
Nationalmuseum, Stockholm. Foto: Nationalmuseum.

Desalniettemin zette de ‘chef de l’office’ ook toen een
tandje bij voor eten dat zo kunstig was dat het vooral werd
bekeken. Het was in de achttiende eeuw gebruikelijk dat de
banketbakker of confiturier de werkzaamheden van de kok
aanvulde bij feestelijke gelegenheden. In Nederland hadden
bekende meesterbanketbakkers hun winkels in Amsterdam,
Leiden, Utrecht en Den Haag. Degene die een feest te geven
had, ging langs om een bestelling te plaatsen. Zowel zij (want
meestal de vrouw des huizes) als de banketbakker bereidde
zich voor op mogelijke voorstellingen:

kardinaal De’ Medici, gegeven door prinses Aldobrandini.
Verscheidene beroepsgenoten gingen hem voor in deze
praktijk en traden in zijn voetsporen.16 Suikerkunst was een
vast ingrediënt voor (het slot van) een feestelijk banket en
verbeeldde mythologische en allegorische figuren, vaak gekozen bij de eigenschappen die de organisator zichzelf toedichtte of het thema van het feest. Voor paus Innocentius
XI ontwierp de schilder Giovanni Battista Lenardi in 1687
een beeldengroep waartoe de Myrrha en Daphne behoorden
(afb. 4).17 Maar in dit geval flankeerden de mythologische
figuren en verscheidene heraldische dieren het klapstuk,
een beeld van zes voet dat de terugkeer van Engeland naar
de katholieke kerk verbeeldde.18 Religieuze voorstellingen
zijn ook bekend van het banket van paus Clemens IX voor
Christina van Zweden uit 1668 (afb. 5).
Suiker was een dure bouwstof, net zo goed als ‘echte’
materialen voor sculptuur. In heel Europa stonden suikerensembles tussen snoepgoed en artefact.19 Ze namen waarschijnlijk steeds verder de plaats in van het sculpturale edelsmeedwerk dat aanvankelijk als centraal tafelstuk rondom
geurwater-, wijn- en hippocrasfonteinen werd gegroepeerd
in de late middeleeuwen en renaissance.20 Een vroeg voorbeeld uit de Nederlanden komt van het zestiende-eeuwse
Habsburgse hof. Aan het einde van de feestelijke ontvangst
van haar broer en neef, keizer Karel V en Philips II, presenteerde landvoogdes Maria van Hongarije eind augustus 1549
een spectaculair dessert in een speciaal hiervoor gebouwde
kamer met machinerie in Binche, de salle enchantée. De derde
en laatste gang bestond uit dieren van suiker met vergulde
details (afb. 6).21 Later zou suikersculptuur in Nederland ook
op de tafels van rijke burgers staan – in toenemende mate:
na de introductie van het porselein begin achttiende eeuw
verwerd sculpturaal suikerwerk (in ieder geval tijdelijk) tot
een relatief goedkoop alternatief.
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Wanneer Mevrouw nu geliefd Beeld-Werk te maaken, zo heeft
zy het volgende noodig, namentlyk
Het Boek van

Uit de inhoud van het Nederlandse verbod spreekt de variëteit binnen het genre rond 1600: suiker en marsepein, maar
ook pasteien en brood, al dan niet in de vorm van dieren,
fruit ‘ofte andere schepselen Gods’, versierd met bloemen
en planten, goud, verf, vleugels, staarten en gebeeldhouwde
decoraties van niet-eetbare materialen mochten niet langer
worden gemaakt. Het negeren van het verbod leidde tot
verbeurdverklaring van de goederen en een ‘suspensie voor
ses weecken van neringe’. De koper wachtte bovendien een
boete van 25 gulden indien het een banketsuikerstuk betrof
en 3 gulden moest hij betalen als het om een pastei, brood
of marsepein ging. Een deel van de boete ging naar de verklikker. In Engeland bestaan verhalen over dergelijke verordeningen, maar deze worden beschouwd als mythen: Oliver
Cromwell en andere Puriteinen zouden, eveneens in de zeventiende eeuw, de traditionele Christmas of mince pies hebben
verboden of hebben geprobeerd die te verbieden, omdat de
vorm werd geassocieerd met de kribbe van het kindeke Jezus

en daarmee leidde tot verafgoding.27 In sommige varianten is
zelfs beweerd dat een Christuspop op de pastei werd gelegd,
maar in andere is de reden voor het vermeende verbod dat
festiviteiten rond kerst in het algemeen als heidens werden
gezien.
Hoe het ook zij, de suikersculptuur heeft dergelijke discussies en keuren (en de komst van het porselein) overleefd.
De frivoliteit werd te leuk gevonden om te kunnen verdwijnen. Waarschijnlijk niet in de laatste plaats omdat deze voor
de tafels van de elite en de gezagsdragers werd besteld. En
de ensembles waren meer dan modieuze tafeldecoratie: de
als sculpturaal materiaal te verwerken suiker leende zich
goed voor het vleien van gasten. Vaak werd figuratie van
heraldiek van aanwezigen in het beeldprogramma opgenomen. Zo werd eten op een niet te misverstane wijze ingezet
voor het onderhouden en imponeren van relaties, politieke
diplomatie incluis.28 Ook in het traktaat van Gerrit van den
Brenk wordt op dit belang gewezen. Bij het opmaken van de
‘staatcie-taaffel van zinne-beelden’
moet [men] wel in agt neemen dat men zeer wel diend te
weeten uit wat Luiden het Gezelschap bestaan zal en wat de
Reeden is van haare t’Zaamen-komst, want daar na moet de
Taaffel geordonneerd en gemaakt zyn, Zinspeelende op het
zelve.29

Modern suikerwerk
De rijkgevulde arcadische landschappen en tempels van de
achttiende eeuw lijken het hoogtepunt van het Schau-Essen,
maar daar stopt onze kunstvorm bij lange na niet. Spectaculaire, folly-achtige suikerstukken zijn nog in de negentiende eeuw gemaakt door Antonin Carême (1784-1833),
Frankrijks bekendste chef en patissier (afb. 8). De ontwerpen zijn afgedrukt in zijn boek Le pâtissier pittoresque, vergezeld van instructies en een beknopte architectuurtheorie ter
ondersteuning.30
Hiermee bereikte de suikersculptuur de moderne tijd en
menig huiskok heeft zich weleens aan taarten met gemodelleerd fondant gewaagd, maar ook vandaag de dag zijn de
ware kunststukjes in etalages van banketbakkers te vinden.
Het was de directeur van de banketbakkersvakschool te
Amsterdam zelf die er in 1935 een instructief boekje over
schreef: Suikersierwerk.31 Van smaakpapillen is wederom niet
altijd sprake: het trekken en blazen van suiker wordt ‘onderricht’ ten behoeve van ‘ijsmonteeringen, étalage-stukken en
andere décoratieve doeleinden’, waarin bovendien ijzerdraad

Cesar Ripa, Sinnebeelden.
Ovidius, Sinnebeelden.
Pomy, Tempel der Goden en Godinnen.
En andere van die Natuer.22

En zoals reeds bleek uit het bovenstaande, moest niet alleen het bronmateriaal voldoen aan artistieke standaarden:
‘Zomtyds,’ schrijft Gerrit van den Brenk, ‘heeft men ook wel
geleegenheid om die gemaakt te koopen’, maar meestal liet
de banketbakker eigen houten mallen maken voor de suikerbeeldjes. Banketbakkers hadden doorgaans beeldjes van suiker en mallen om er meer te maken op voorraad. In een mal
werd dragant (een pasta op basis van gom en poedersuiker)
tot vorm gedrukt. De zoete beeldjes werden met vermiljoen,
orpiment, oost-indische inkt en bladgoud versierd.
Ook Queen Anne kreeg verdacht gekleurde zoetigheden
voorgeschoteld: suikergoed blauw van smalt, bijvoorbeeld.23
Er lijkt echter in deze tijd een verschuiving plaats te hebben
gevonden. De mening over de eetbaarheid van Schau-Essen
was rond 1700 veranderd: in de encyclopedische Vollständige Hauß- und Land-Bibliothec van Andreas Glorez uit 1701
is een tekst opgenomen waarin streng onderscheid wordt
gemaakt tussen Schau-Essen en Schau-Gerichte: het Essen was
gemaakt van suiker, boter en dergelijke en verfraaid met eet-

Afb. 7. Fokke Simon naar Adriaen Kok, Tafel-sieraad ter Gouden Bruilofte van den Weledelen Gestrengen Heere Mr. Gerrit Hooft [...]
en Mevrouwe Hester Hinlopen, 1757, gravure, 17,5 x 45,3 cm, Stadsarchief, Amsterdam. Foto: Stadsarchief Amsterdam.
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mag worden verwerkt.32 Net als in De groote waereld in ‘t kleen
geschildert wordt aangevangen met afzonderlijke bloemen ter
oefening, omdat er, zo schrijft de auteur in zijn voorwoord,
‘rekening [is] gehouden met de pasbeginnenden’ (afb. 9).
Zowel de geraadpleegde druk als antiquarisch aangeboden
exemplaren missen telkens de op de titelpagina beloofde
‘schablonenmap’: kennelijk een waarlijk veel gebruikt hulpmiddel. Deze banketbakkers werkten vooral met modelleerbare suikerproducten die moeilijk goed te houden waren:
voor de voorraad gemaakte sierstukken werden bewaard in
een met blik beslagen kast, waarin bakken met ongebluste
kalk vocht absorbeerden om de glans op het suikerwerk te
behouden.33 De harde suikerpasta waarmee de eerder beschreven tafelstukken werden gemaakt is nog te zien op een
foto uit de archieven van de brandweer (afb. 10).
Tegenwoordig moet het genre het vooral hebben van
remakes: suikerafgietsels van beeldjes van Giambologna werden in 2013 gepresenteerd in het Palazzo Pitti om oude tijden te doen herleven. Ivan Day en Tony Barton reconstrueerden een ontwerp uit het midden van de achttiende eeuw
van François Menon. Een eerste versie van het tafelstuk met
Odysseus bij Kirke, omringd door de zwijntjes die eerst zijn
mannen waren, werd tentoongesteld in 1998, een tweede
ten tijde van de tentoonstelling The edible monument in 2015.
Het curieuze culinaire genre heeft het tot het domein van
de kunstmusea geschopt. Tot slot kwam de BBC afgelopen
zomer met de televisieserie The sweet makers, waarin een professioneel team de tanden zet in het maken van zoetigheden
uit voorbije eeuwen, ook sculpturale suikerensembles.
Kunst en koken voor partijen
Hierboven hebben schilderijen gasten gevoed, terwijl suikerwerk tot meerdere eer en glorie van de feesteling de
eetkamer sierde. Allebei de kunstvormen zijn gemaakt om
de zintuigen behorend tot het andere genre te plezieren. In
beide gevallen zijn de etenswaren niet zozeer bedoeld om te
smaken, als wel om te vermaken. Laat dit feestelijke gegeven
een eerbetoon zijn aan Jeroen Stumpel, na het lezen waarvan
ik hoope datge uwe leedige uuren, niet heel onnut zult verspilt
oordeelen.34

Lisa Wiersma (1985) is promovendus in het genoemde
project Recipes and realities, dat in 2016 werd gestart door
Jeroen Stumpel. Hiervoor werkte ze als docent aan onder
meer de Universiteit van Amsterdam en deed zij onderzoek
naar vroegmoderne sculptuur, kunsttechnieken en kunsttechnologische bronnen.
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