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Watertanden bij een schilderij

Behalven de bloedelooze waterdieren, en ge-
schulpte en geschobde, is ‘er zoo veelerhande zee 
en riviervisch, dat ‘er geen paal aan te stellen is 

[...] Daarom dan zullenw’er maar eenige uitkippen [uit-
kiezen, 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, ge-
schreven 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 ja-
ren 1680 aan vier welgestelde Zwolse jongedames. Aan hen 
is het boekje opgedragen. Volgens schildersmethoden die 
gangbaar waren onder professionele kunstenaars in de ze-
ventiende eeuw, laat Beurs zijn lezers (young professionals en 
amateurs) allerlei onderdelen van de wereld waarachtig af-
beelden op doeken en panelen.2

De stof  gaat van hemel tot mens en bereidt de schil-
der 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 
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dan vanuit de keuken moest het getoonde voedsel vanaf  de 
ezel de zintuigen prikkelen. Goed geschilderde vissen kon-
den, 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 vis-
sen 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 pro-
cedures 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 aanwak-
keren 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 ge-
schilderd zomers feestmaal aan de muur helpt je ‘s winters 
door knollen heen te bijten en diezelfde knollen weten je in 
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Afb. 1. Pieter de Ring, Stilleven met een gouden bokaal, 1640-
1660, olieverf  op doek, 100 x 85 cm, Rijksmuseum, Amster-
dam. 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, olie-
verf  op paneel, 70 x 58 cm, Skoklosters slott, Skokloster. 
Foto: Skoklosters slott.

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: prach-
tige 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 ge-
bruikte 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 namaak-
genitaliën van ‘geschoten wild’, gemaakt van gedroogd fruit 
waarbij bijzondere aandacht voor de stofuitdrukking be-
stond, 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, canta-
loupes, 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: kun-
dige 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 over-
vloed vinden we ook bij de festiviteiten die Giuseppe Arcim-
boldo organiseerde in Praag voor het huwelijk van aartsher-
tog 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 van-
daag de dag vooral bekend om zijn gekke voedselportretten, 
zoals dat van keizer Rudolf  II (afb. 3). De schilderijen heb-
ben 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 metamorfo-
sen’ hebben feestelijke gebruiken hem ongetwijfeld geïnspi-
reerd 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 Sier-
gerechten konden ten tijde van Beurs gemaakt zijn van was, 
maar vaker nog verwees zo’n term naar tot kunststukjes om-
gevormde 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 ta-
fel, 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 ge-
bruik.14 Geliefd was het ook in dit recept genoemde vervaar-
digen van borden van suiker en ander tafelgerei, die je na de 
maaltijd verorberen kon.15

Het dessert was al eeuwen een zeer belangrijke aange-
legenheid 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 
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Afb. 4. Johannes Teyler naar Giovanni Battista Lenardi, 
Trionfi van Myrrha en Daphne, late 16de eeuw, ets à la pou-
pée, 12,8 x 25,2 cm, The Getty Research Institute, Los 
Angeles. Foto: The Getty Research Institute. 

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.

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

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 ge-
kozen bij de eigenschappen die de organisator zichzelf  toe-
dichtte 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 suiker-
ensembles tussen snoepgoed en artefact.19 Ze namen waar-
schijnlijk steeds verder de plaats in van het sculpturale edel-
smeedwerk dat aanvankelijk als centraal tafelstuk rondom 
geurwater-, wijn- en hippocrasfonteinen werd gegroepeerd 
in de late middeleeuwen en renaissance.20 Een vroeg voor-
beeld 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, presen-
teerde 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.

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:

Wanneer Mevrouw nu geliefd Beeld-Werk te maaken, zo heeft 
zy het volgende noodig, namentlyk

Het Boek van 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 al-
leen 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 suiker-
beeldjes. Banketbakkers hadden doorgaans beeldjes van sui-
ker 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 Vollstän-
dige 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-
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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.

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 suiker-
werk werd dan ook gekeken alsof  het een kunstcollectie was. 
Er zijn gevallen bekend van dessertstukken die tentoon wer-
den 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 be-
wonderen bij de banketbakker, Adriaen Kok te Amsterdam. 

Iconoclasme versus smaak
Waardering voor zulk vertoon van suikersculpturen en an-
derszins 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 jammerly-
cke bedroeffenisse van de arme, behoeftige menschen, die 
daarover suchten, waerdeur de tooren Godes verweckt ende 
andere, soo vermogende als onvermogende, luyden tot na-
volgingen gedrongen worden, die alsoo haer middelen seer 
consumeren.26

Uit de inhoud van het Nederlandse verbod spreekt de varië-
teit 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 ver-
klikker. In Engeland bestaan verhalen over dergelijke veror-
deningen, maar deze worden beschouwd als mythen: Oliver 
Cromwell en andere Puriteinen zouden, eveneens in de ze-
ventiende 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 dis-
cussies en keuren (en de komst van het porselein) overleefd. 
De frivoliteit werd te leuk gevonden om te kunnen verdwij-
nen. 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 opgeno-
men. 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. Specta-
culaire, folly-achtige suikerstukken zijn nog in de negen-
tiende eeuw gemaakt door Antonin Carême (1784-1833), 
Frankrijks bekendste chef  en patissier (afb. 8). De ontwer-
pen zijn afgedrukt in zijn boek Le pâtissier pittoresque, verge-
zeld 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 gemodel-
leerd 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 ‘onder-
richt’ ten behoeve van ‘ijsmonteeringen, étalage-stukken en 
andere décoratieve doeleinden’, waarin bovendien ijzerdraad 
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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 hulp-
middel. Deze banketbakkers werkten vooral met modelleer-
bare 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 be-
schreven 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 wer-
den in 2013 gepresenteerd in het Palazzo Pitti om oude tij-
den te doen herleven. Ivan Day en Tony Barton reconstru-
eerden 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 pro-
fessioneel 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 sui-
kerwerk 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 kunst-
technologische bronnen.

1. W. Beurs, De groote waereld in ‘t kleen geschildert, Amsterdam 
1692, p. 89.

2. A. Wallert, ‘De groote waereld in ‘t kleen geschildert (The big 
world painted small), A Dutch 17th-century treatise on oil 
painting technique’, in S. Eyb-Green e.a. (red.), The artist’s pro-
cess, Technology and interpretation, proceedings of  the fourth symposium 
of  the Art Technological Source Research Working Group, London 
2012, pp. 130-137.

3. Beurs 1692 (zie noot 1), p. 91.
4. Recipes and realities wordt geleid door Jeroen Stumpel en Sylvia 

Pont (Technische Universiteit Delft). Het projectteam bestaat 
verder uit Ann-Sophie Lehmann (Rijksuniversiteit Gron-
ingen), Joris Dik (Technische Universiteit Delft), Robert 
Erdmann (Rijksmuseum Amsterdam), Arie Wallert (Rijksmu-
seum Amsterdam), Maarten Wijntjes (Technische Universiteit 
Delft), Erma Hermens (Rijksmuseum Amsterdam), Francesca 
Di Cicco (Technische Universiteit Delft) en ondergetekende. 
Recipes and realities is een samenwerking tussen de Universiteit 
Utrecht, de Technische Universiteit Delft, het Rijksmuseum 
Amsterdam en het Mauritshuis Den Haag en wordt gefinan-

 cierd door het Netherlands Institute for Conservation, Art 
and Science (NICAS).

5. De mengeling van ernst met humor in het boek werd gezien 
door Arnold Houbraken, ooit medeleerling van Beurs bij 
Willem van Drielenburgh in Dordrecht. In zijn biografie van 
Beurs citeerde Houbraken het verfrecept. A. Houbraken, De 
groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen... 
III, Amsterdam 1721, pp. 355-356.

6. Höchst porselein fabriek, Terrine in de vorm van een zwijnskop, 
1748-1753, porselein, Museum für Kunst und Gewerbe, 
Hamburg.

7. M. Pelner Cosman, Fabulous feasts, Medieval cookery and ceremony, 
New York 1976, pp. 61-64, 198-204.

8. S. Bursche, Tafelzier des Barock, München 1974, pp. 117-118.
9. J. Witteveen, ‘Of  sugar and porcelain, Table decoration in the 

Netherlands in the 18th century’, in: Oxford symposium on food 
& cookery 1990, Feasting and fasting, Proceedings, London 1990, p. 
213.

10. M. Molinari, Il trinciante, Padua 1636, pl. 32 (sinaasappelen) 
en iets minder virtuoos, maar uit hetzelfde jaar als De groote 
waereld in ‘t kleen geschildert: A. Latini, Lo scalco alla moderna, overo 
l’arte di ben disporre li conviti, Napels 1692, na p. 48. Beide via M. 
Reed (ed.), The edible monument, The art of  food for festivals, Los 
Angeles 2015, pp. 16, 168.

11. T. DaCosta Kaufmann, ‘Arcimboldo’s imperial allegories’, 
Zeitschrift für Kunstgeschichte 39 4 (1976), pp. 275-296, i.h.b. pp. 
282, 292 e.v..

12. Bursche 1974 (zie noot 8), o.a. pp. 43-45, 115-116, 127. 
13. R. Strong, Feast, A history of  grand eating, Orlando 2002, p. 217. 

Strong heeft zijn bedenkingen bij eetbare kunst: ‘Yet despite 
its perversity, the form reached a certain aesthetic level. At no 
other time in the history of  the table has food been able to 
take its place, for better or worse, alongside the major deco-
rative arts of  the age [...].’ De zeventiende-eeuwse Italiaanse 
keuken was volgens de auteur een ‘culinary dead-end’. Alle 
kookboeken zouden erop zijn gericht mooi eten te produce-
ren, ten koste van de smaak.

14. Een secreet-boeck uit de zeventiende eeuw over parfumeren, konfijten en 
koken, Facsimile-uitgave naar Hs. II 211 van de Koninklijke Biblio-
theek Albert I te Brussel voorzien van een inleiding en woordverklaring 
door Elly Cockx-Indestege en Claudine Lemaire, Antwerpen 1983.

15. Peter Brown en Ivan Day, Pleasures of  the table. Ritual and display 
in the European Dining Room 1600-1900, tent.cat. York (Fairfax 
House) 1997, p. 56, verwijzend naar Giralamo Ruscelli, The 
secrets of  the reverend maister Alexis of  Piedmont, London 1558 (de 
eerste Engelse vertaling), Thomas Dawson, The second part of  
the good huswifes jewell, London 1597.

16. J. di Schino, ‘The significance and symbolism of  sugar sculp-
ture at Italian court banquets’, in: Material Culture, Proceedings 
Oxford Symposium on Food & Cookery, London 2013, pp. 68-81.

17. D. Lee, A. Stephan, ‘A sugar sculpture in technicolor, A 
new acquisition offers a rare glimpse at one of  the sweetest 
sculptures in art history’, The iris, Behind the scenes at the Getty, 
4 november 2015 <http://blogs.getty.edu/iris/this-just-in-
a-sugar-sculpture-in-technicolor/> (geraadpleegd 2 augustus 
2017).

18. Strong 2002 (zie noot 13), p. 216.
19. Een kort overzicht van vijftiende- en zestiende-eeuwse 

feesten en banketten met suikerbeelden wordt gegeven in de 
paragraaf  ‘The collation and banquet’, Strong 2002, pp. 194-
202.

20. Bursche 1974 (zie noot 8), pp. 11, 35.
21. O.a. J. Calvete de Estrella, El Felicissimo Viaie D’el Muy Alto 

Y Muy Poderoso Príncipe Don Phelippe, Hijo D’el Emperador Don 
Carlos Quinto Maximo, Desde España à Sus Tierras Dela Baxa 
Alemaña, Con La Descripcion de Todos Los Estados de Brabante Y 
Flandes, 1552, p. 205.

22. G. van den Brenk, Het tweede deel der t’Zaamen-spraak tusschen een 
mevrouw en confiturier, Amsterdam 1753 (vier delen verschenen 
tussen 1752 en 1760), p. 15.

23. Mrs. Mary Eales’s Receipts, Confectioner to her late Majesty Queen 

Kunst koken 55

Afb. 8. Charles-Frédéric-Alfred Fayot naar Antonin 
Carême, Chaumière des colombes, derde illustratie in M.A. 
Carême, Le patissier pittoresque, Parijs 1815. Foto: Biblio-
thèque Nationale de France.

Afb. 9. Illustratie bij ‘Het trekken van een lelie’, in A. Scholten, 
Suikersierwerk, Amsterdam 1935, p. 21.

Afb. 10. Anoniem, Verschillende voertuigen in suikerwerk, 1924, 
foto, Archief  van de Brandweer en Rechtsvoorgangers en het 
Brandweerfonds, Stadsarchief, Amsterdam. Foto: Stadsarchief  
Amsterdam.

 Anne [1718], Reproduced from the edition of  1733, Londen 1985, 
p. 66, ‘To make all sorts of  sugar-paste’.

24. A. Glorez, ‘Von den Schau-Essen’ en ‘Von den Schau-Gericht-
en’, Vollständige Hauß- und Land-Bibliothec, Regensburg 1701, 
via Bursche 1974 (zie noot 8), pp. 115-116, bespreking op p. 
44. Bursche merkt op dat de tekst grotendeels lijkt te komen 
uit G. Harsdörffer, Vollständiges und von neuem vermehrtes Trin-
cir-Buch, Neurenberg 1665. Ook elders blijkt uit definities van 
het begrip dat de spijzen niet bedoeld waren om op te peuzel-
en, ‘nur bloß auf  selbiger zur Zierath und Augen-Weide ste-
hen bleiben’, Amaranthes, Frauenzimmer-Lexicon, Leipzig 1739 
(eerste druk 1715), via Bursche 1974, p. 127. Amaranthes 
werd overgenomen in het Universal-Lexicon van J. Zedler 
(1732-54), Bursche 1974, pp. 129-130. 

25. Witteveen 1990 (zie noot 9), p. 214. 
26. Keur no. 1005, 8 december 1601. J.G. van Dillen, Bronnen tot 

de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam, 
Eerste deel, 1512-1611, Den Haag 1929, pp. 597-598. Met veel 
dank aan Arie Pappot, die deze gildeverordening toevallig te-
genkwam.

27. N. Poyntz, ‘Cromwellballs’, Mercurius Politicus, 27 januari 2011 
<https://mercuriuspoliticus.wordpress.com/2011/01/27/
cromwellballs/> (geraadpleegd 19 augustus 2017).

28. J. Imorde, ‘Edible prestige’, in: Reed 2015 (zie noot 10), pp. 
101-123. 29. 

29. Van den Brenk 1753 (zie noot 22), pp. 24-25.
30. M.A. Carême, Le pâtissier pittoresque, Parijs 1825. Dank aan 

Marieke Hendriksen die mij op deze fijne negentiende-eeuwse 
bron wees.

31. A. Scholten, Suikersierwerk, Amsterdam 1935 (derde druk). Op 
de titelpagina wordt de auteur geboekstaafd met ‘Directeur 
der Vakschool voor Banketbakkers Amsterdam’.

32. Scholten 1935 (zie noot 31), Voorwoord (geen paginanum-
mer) en p. 16. 

33. Scholten 1935 (zie noot 31), pp. 18-19.
34. Beurs 1692 (zie noot 1), p. 193.



. ; ··,t'. ' ---- .... ~~-~,.-,,, , . :~· ....... .. , •_,,_-._~--~---~----·· -----..-----.-----~~~..-~~•"•.-,:..-4J""":-. - . ..:. ,~~,7~.a\1-''·-- ......... --.-- --. P•-' - .. • ,..,..,....,,..,_ ·-~,. ,.,,, ,,,,,:_--.~-~-----""r••" 

'Ï~-'*~:..·u, --· ç:_>-::__,•--- -- "~• .,,., ' ---· ~. ",·;,._-~:·.·,:, -=-. • • ,.,,:: " '. 
·,....,.;...:.,. -~•!..---·~-..- -- -- - ..-t~"-~~'l\~~{~1-~t!llijll,~•rf"lt•r .... ;;;-'~--.,,.;-=--•~.±~~~-~~,~~._, _____ ··--:=-

• • • , , , • ' ,. , , ;;• , , ··r , •• , - , 



2 
3 
4 

14 
20 

28 

36 

42 
46 

50 

56 

INHOUD 
Redactioneel 

Studie of decoratie? 
Schilderijen van oude meesters 
in het Kunsthistorisch 
Instituut te Utrecht, 
1923-1974 

, 10 ,en boe :11 

De Paradox van 
Pirenne 

Blufvertoon met de 
benen 
Verwarrende associaties 
naar aanleiding van Jan 
Steens De burger van 
Delft 

longh 

Over Bataven, Ieren, 
Etrusken en het graf 
van Willem van Oranje 
in de vroege achttiende 
eeuw 

n lt\m 

Een ongeëvenaard 
spektakel 
Het \'erplaatsen van de 
Vaticaanse Obelisk 

Fantasia in Cennini's 
Li bro dell'arte 

'De slechtheyt heeft 
menich gegheven wonder' 
Karel van Mander over antieke 
draperie 

1)1., t 

Kun st koken 
ln de tijd van De groote 1vaereld 
in 't klem geschildert (1692) 

Als je er oog voor hebt, 
ga je het zien 

2 Een opmerkelijk oog 

nw lllllO: 1 k1)'nt-J!ll'Ur.t1un.i; 
IWltt \)ilitl\lur~êtnt mu 
ll4pnunî!ffiC it1,11noncntd 
\1 tl1tt 1&11 Wit tt 1" Àldt 


