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Voorwoord
De verzameling van de Koning Boudewijnstichting
bevat duizenden kunstwerken, verspreid over vijfentwintig Belgische musea. Al deze stukken werden door
de Stichting verworven om te voorkomen dat ze niet
meer in openbare collecties te zien zouden zijn. Als
zich een buitenkans voordoet, zoals nu, willen we dan
ook graag werken uit onze verzameling bijeenbrengen
rond een gemeenschappelijk thema.
Dit maal hebben we gekozen voor ‘Feestelijk tafelen’.
Zilveren middenstukken, gelegenheidswerken en historische documenten uit onze collectie zijn omringd
door andere kostbare voorwerpen die ze in een tastbare, historische context plaatsen.
Wie in de 19 de eeuw zijn gasten vorstelijk wilde ontvangen, maakte werk van een fonkelende feesttafel
met zilverwerk en kristal in overvloed, rijkelijk met
bloemen versierde middenstukken en een even overdadig menu. Bij het huwelijk van prinses Louise in 1875
was de manier om genodigden te ontvangen volop aan
het veranderen: de gangen werden voortaan afzonderlijk opgediend; gesuikerde schotels werden ‘nagerechten’ genoemd en dus ook aan het eind van de
maaltijd geserveerd; en grote culinaire namen zoals
Carême en Escoffier begonnen nadrukkelijk van zich
te laten horen. Maar het ging destijds meer om het
prestige dan om de gezelligheid.

De tafels van Expo 58 vielen dan weer op door hun
eenvoud: zilver en kristal mochten uiteraard niet ontbreken, maar elegantie en raffinement kregen de
bovenhand op pracht en praal. Maximaal zes gangen
was voortaan de nieuwe norm … al waren ze dan wel
uitgekiend door de gerenommeerde chef Pierre
Romeijer.
In de meer dan 80 jaar die het bruiloftsmaal van prinses
Louise scheiden van de talloze mondaine culinaire
hoogstandjes van Expo 58 evolueerde het eet- en
tafelgebeuren. En de tijd staat niet stil: tegenwoordig
schrikken sterrenchefs er niet voor terug hun gasten
te ontvangen aan een tafel zonder borden of bestek:
het bord is namelijk de drager van het kunstwerk dat
in de keuken is klaargemaakt. Het is dus aangepast,
zowel naar vorm als naar kleur, aan zijn inhoud. De
gasten aan eenzelfde tafel eten niet meer onvermijdelijk van hetzelfde servies!
Vier historische tafels worden in deze publicatie in hun
oorspronkelijke context geplaatst: het resultaat van
een opmerkelijke samenwerking. Aan het hoofd
van een klein wetenschappelijk team doen Werner
Adriaenssens en Wim Nys, samen met Daniëlle De
Vooght, Peter Scholliers, Steven Van den Berghe, Ko
Goubert, Willem Scheire en Patrick Rambourg, ons de
finesses ontdekken van het feestelijk tafelen tussen
1875 en 1958. De Koning Boudewijnstichting wil hen
van harte danken voor hun bereidwillige medewerking
aan dit project, waardoor iedereen van onze collectie
zal kunnen genieten.
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Eten : een belangrijk gebeuren

In 1886 schreef de industrieel de heer Van
der Kelen Bresson een brief aan de grootmaarschalk van het Belgische hof. In die brief
vroeg hij of zijn naam kon worden toege
voegd aan de lijst van mensen die gewoon
lijk uitgenodigd werden voor feestelijkheden aan het hof. Hij meende uitstekende
referenties te hebben om deze vraag te
mogen stellen.1

▲

Lithografie van Gerher van het interieur van de banketzaal
ter ere van de koning in het Paleis der Natie, 21 juli 1856
Senaat, Brussel
Banketten werden georganiseerd om een speciale gebeurtenis, in dit geval de nationale feestdag, luister bij te zetten.
De koning zit aan de eretafel en kijkt uit over de zaal met
hoofdzakelijk mannelijke genodigden. De tafels zijn versierd met kadelaars, bloemen en tafelmiddenstukken.

Een jaar eerder ontving de hofdame een gelijk
aardige brief van mevrouw Jules de Vaux. Zij
wilde niet zelf op de lijst van genodigden worden gezet, maar hoopte dat haar dochter een
kans zou krijgen om de koning en de koningin te ontmoeten. Om haar verzoek kracht bij
te zetten, verwees ook zij naar een aantal
leden van haar familie die het hof in het verleden frequenteerden.
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Dat er niet zomaar op elk verzoek werd ingegaan bewijst een nota van de grootmaarschalk
die hij in diezelfde periode schreef aan de
koning : “Sire, alvorens gevolg te geven aan
de toestemming die Uwe Majesteit mij heeft
verleend om mevrouw Balat uit te nodigen,
zou ik in gebreke blijven als ik de Koning niet
waarschuwde dat deze toelating tal van bezwaren zal uitlokken.”2
Laat het trouwens duidelijk zijn dat een uit
nodiging voor een festiviteit aan het hof niet
enkel de paleisdeuren opende. Ze zorgde,
soms op een indirecte manier, voor de toegang tot een netwerk van invloedrijke mensen uit binnen- en buitenland. Dit bevestigt
ook Marie Lavandier in haar studie over het
Franse Palais d’Elysée : “Het aanbieden van
een voortreffelijke maaltijd bevordert de verstandhouding en de vriendschap door deze
openbaar te maken, en sommigen gebruiken
het al eeuwenlang als een onvervalst diplomatiek instrument.”3 Het belang van deze
gelegenheden maakte bijgevolg dat de aanwezigen op een bepaalde manier gepercipieerd werden – door de andere genodigden
én door de buitenwereld. De mondanitésbijlage van verschillende bladen besteedde
immers altijd aandacht aan de feestelijk
heden die plaatsvonden aan het hof en aan
de aanwezigen.

▲

Menu van het koninklijk diner van 18 december 1879
Archief van het Koninklijk Paleis, Brussel
Wanneer het paleis genodigden ontving, werd er een menukaart op tafel gezet. Dit is een voorbeeld van een typisch,
maar wel zeer rijkelijk, 19 de-eeuws menu. Let bijvoorbeeld
op de sorbet en de twee soorten ijs, maar ook op de aanwezigheid van wild.
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Die betekenisgeving is trouwens van alle
tijden. Al in 1674 bijvoorbeeld, schreef de
hertogin van Orléans aan de hertogin van
Hannover dat de courtiers haar momenteel
bewonderden in alles wat ze deed – of het
nu goed was of slecht. Volgens haar had dit
te maken met het feit dat Lodewijk XIV en
Madame de Montespan – zijn minnares van
dat moment – haar hadden uitgenodigd voor
het diner. Een etentje met de Zonnekoning
was blijkbaar voldoende om bij de hofadel op
een goed blaadje komen te staan. En in de 18de
eeuw besliste George Washington om tijdens
het eerste jaar van zijn presidentschap nooit
buitenshuis te eten, zodat hij zeker geen precedenten kon scheppen.4

het werk pas in 1969 gepubliceerd (vertaald
als De hofsamenleving, 2001).5 Hij bestudeerde
onder andere het reilen en zeilen in Versailles
ten tijde van Lodewijk XIV (1643-1715). Versailles was het middelpunt van Lodewijks
macht. Hij verkoos deze plaats bewust boven
Parijs omdat de edellieden hem hier moesten
komen opzoeken en tijd in zijn paleis moesten doorbrengen. In Parijs hadden ze namelijk
hun eigen huis en kring van bekenden. Als
edelman aan het hof van Lodewijk mogen
verblijven was een eer en zorgde voor status.
Maar de aanwezigheid van deze adel had
eveneens een gunstig effect op de machtspositie van de vorst omdat hij door bepaalde
rituelen de edellieden ondergeschikt kon
maken. Het ging hier dus eigenlijk om een
wederkerige relatie.

De band tussen voeding en status werd voor
het eerst door wetenschappers bestudeerd in
de tweede helft van de 19de eeuw. Aan de hand
van budgetenquêtes werd onderzocht hoe
een gemiddeld arbeidersgezin haar inkomen
spendeerde. Hieruit bleek vooral dat voeding
een erg grote hap uit het arbeidersbudget
nam en dat er enkel in perioden van welvaart
gediversifieerd kon worden in voeding. Hoe
hoger het inkomen, hoe lager het percentage
van het budget besteed aan voeding en hoe
minder eentonig de voeding. Antropologische,
sociologische en historische studies hebben
deze link tussen voeding en status intussen
bevestigd en uitgebreid met het concept van
identiteit. Voeding, of meer in het algemeen
eetcultuur, bepaalt namelijk een hiërarchie
binnen de samenleving, zelfs binnen een elite,
zoals ook al bleek uit de brief van de hertogin
van Orléans.

Etiquette was erg belangrijk om de hiërarchie
onder de edellieden te bewaren. Wie mocht
in de slaapkamer (dé centrale plaats in het
paleis) komen, wie mocht helpen bij het aankleden van de vorst, wie mocht naast hem
aan tafel zitten en zo verder ? Al deze dag
dagelijkse dingen bepaalden mee rang en
stand en onderhielden ook deze rangorde.
Dit leidde af en toe tot bizarre situaties. Zo
beschreef Elias in zijn werk een moment
waarop koningin Marie Thérèse werd aangekleed. De hertogin van Orléans was de hoogste in rang aanwezig, maar plots arriveerde
de gravin van de Provence. Zij was hoger in
rang en eiste bijgevolg haar rechten op om
het koninklijke ondergoed naar de kamer te
brengen. Al die tijd stond de koningin naakt
te wachten tot haar ondergoed arriveerde...

Eén van de bekendste studies over een hofsamenleving is die van socioloog Norbert Elias.
Elias schreef Die höfische Gesellschaft in 1933,
maar door de oorlogsomstandigheden werd

Eten was – en is nog steeds – een erg belangrijk aspect van een hofcultuur. Zo gebruikte
Lodewijk XIV de eetgelegenheden in Versailles als een middel om zich – letterlijk en
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figuurlijk – boven zijn onderdanen te plaatsen.
En dé belangrijkste discussie die in de Amerikaanse media op het einde van 2008 werd
gevoerd ging niet over defensie of wat dan ook,
maar had alles te maken met wie de Obamas
zouden aanstellen als chef in de keuken van
het Witte Huis…
Dat architectuur effectief kan gebruikt worden
om die eetcultuur te ondersteunen, blijkt uit
de renovatiewerken die Leopold II liet uitvoeren in het Paleis van Brussel. Een deel ervan
stond namelijk in functie van het ontvangen
van meer gasten. Zo liet hij, nog tijdens de
regering van zijn vader, een eetkamer bouwen.
Sinds de regeerperiode van Boudewijn doet
deze Marmeren Zaal dienst als voorbereidingsruimte tijdens staatsbanketten. Het was ook
Leopold II die de grote keuken in de kelder liet
bouwen. Deze keuken ligt onder de troonzaal

▲

Keuken van het Koninklijk Paleis te Brussel
Leopold II liet de grote keuken in de kelder, onder de troonzaal, van het Koninklijk Paleis bouwen. Het is een ruime
keuken die het mogelijk maakt om vele schotels tegelijkertijd klaar te maken en om snel op te dienen.

– eveneens door hem gebouwd. Belangrijk
is vooral dat er zo een vloeiende doorgang
werd voorzien van de grote keuken naar de
verschillende bijkeukens die naast elke eetzaal liggen. Ook de ‘zilverkoffer’, een kamer van
een aantal verdiepingen waar het koninklijk
servies en bestek zijn opgeborgen, ligt (nog
steeds) op deze weg van keuken naar bijkeukens en eetzalen. Het moge duidelijk zijn dat
het eetgebeuren belangrijk was, ook aan het
Belgische hof.
Een uitgebreid protocol zorgt ervoor dat deze
festiviteiten vlekkeloos verlopen. Er is in opgenomen hoe de uitnodigingen verstuurd moeten worden, in welke volgorde de genodigden
verwelkomd moeten worden, wie wanneer een
speech mag geven, hoe de gasten aan tafel
moeten geplaatst worden, en zo verder.6 De
grootmaarschalk van het hof houdt ook erg
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nauwgezet bij wie is uitgenodigd voor welke
gelegenheid.7 Men zou dan ook verwachten
dat de gastenlijst grotendeels wordt opgedrongen aan de koning. Toch blijkt uit onderzoek over bijvoorbeeld de regeerperiode van
Leopold II, dat de persoonlijke voorkeuren
van de vorst kunnen afgelezen worden van
de gastenlijsten. Zo behoorden prominenten
die een aandeel hadden in de aankoop van
Kongo Vrijstaat duidelijk tot de favoriete tafelgenoten van Leopold II, net zoals de ministers
van Buitenlandse Zaken en Defensie trouwens
– niet toevallig de departementen die op de
meeste interesse van de vorst konden rekenen. En ook deze situatie kan herleid worden
tot een verhaal van perceptie en machtsnetwerken : heeft de koning invloed op deze
ministers ; hebben de ministers invloed op de
koning ; krijgen de ministers de steun van dit
elitaire netwerk en heeft de koning dan toch
een werkelijke macht in plaats van een louter symbolische ?
Maar welk eten wordt er nu opgediend aan het
hof ? Terug naar de 19 de eeuw en naar koning
Leopold I en zijn zoon, koning Leopold II. De
paleismenu’s waren duidelijk een verlengstuk van de ‘geografische’ hiërarchie die er al
bestond tussen de paleistafels. Niet alle gasten
mochten immers plaatsnemen aan dezelfde
tafel en dit gold – uiteraard – ook voor het
paleispersoneel. Soms waren de verschillen erg
duidelijk en kregen de koning en de koningin
een menu van een uitzonderlijke kwaliteit voorgeschoteld, met verschillende dure vleessoorten bijvoorbeeld, terwijl het keukenpersoneel
slechts een driegangenmenu geserveerd
werd.8 Op andere momenten was de distinctie
minimaal en was ze eerder te vinden in bereidingswijze en vleessoort. Hoe dan ook, de
hiërarchie werd altijd bewaard in de menu’s. Dit
was zelfs het geval wanneer er gasten werden

uitgenodigd. Zo werden buitenlandse staatshoofden altijd verwelkomd met uiterst exclusieve menu’s, terwijl de leden van de Belgische
regering zich tevreden moesten stellen met
net dat tikkeltje extravagantie minder. Een voorbeeld (hiernaast) om dit te illustreren.
Al op het eerste zicht wordt duidelijk dat het
menu van 23 mei minder exclusief was dan de
twee andere. Geen soep, zalm met kappertjessaus in plaats van de meer verfijnde mousselinesaus, kip in plaats van poularde of ree en
maar een groente in plaats van twee. Tijdens
deze lunch kregen de koning en koningin het
gezelschap van de minister van Oorlog, de
paleisdokter, een inspecteur van het departement Bruggen en Wegen en meneer Pochez,
die verantwoordelijk was voor de financiën in
Kongo Vrijstaat. Een onderonsje over Congo,
naar alle waarschijnlijkheid. Verdiende dit
gespreksonderwerp geen betere maaltijd ?
Of was het net omdat Congo moest besproken
worden in een meer persoonlijke omgeving
dat Leopold hiervoor liever een lunch in Laken
reserveerde ? Dan moet het verschil in exclusiviteit enkel toegeschreven worden aan het
feit dat de maaltijd werd geserveerd tijdens
de lunch – die in de 19de eeuw lichter en eenvoudiger werd en stilaan als minder belangrijk werd aanzien dan het diner – en niet aan
de aanwezigen.
De subtiele verschillen tussen de twee andere
menu’s – de oesters, de tongfilet op de wijze
van Joinville, de sorbet en de nagerechten –
waren wel een indicator van het belang van
de gasten. Terwijl de koninklijke familie op
29 april vergezeld werd door een Duitse
minister en de leden van de Belgische regering, kregen ze op 22 december het gezelschap van een lid van de regering van de
Verenigde Staten, de Belgische minister van
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Drie maaltijden geserveerd aan het Belgische hof in 1888.9

29 april 1888
Diner

23 mei 1888
Lunch

22 december 1888
Diner

Schotse gerstesoep

Erwtenpureesoep

Duitse tapiocasoep

Koninklijke consommé
Oesters

Zwitserse eiervla

Kapucijnertaartjes

Jagersbroodjes

Zalm met mousselinesaus

Zalm met kappertjessaus

Zalm met mousselinesaus

Gebraden ossenhaas op
de wijze van Rouen

Gebraden ossenhaas met sla

Ossenhaas met Provençaalse saus

Kalfszwezeriken met
doperwten

Macaronitimbaal

Tongfilet op de wijze
van Joinville

Ragout van parelhoen
met zwezerik

Gegrilde schapenkarbonaden
met erwten

Fazant op Poolse wijze

Kreeftenmayonaise

Kreeftenmayonaise

Hersentjes in aspic met
ravigotesaus
Aardbeiensorbet

Aardbeiensorbet

Perzikensorbet

Sperziebonen ‘maître d’hôtel’

Asperges

Kardoen op Spaanse wijze

Gebraden kip, salade

Gebraden reerug met
wildbraadsaus

Spinazievelouté
Gebraden poularde, salade

Witlof in roomsaus

Gebakken spiering
Kersentaart

Soufflé Victoria

Kersentaart

Esterhazytaart met frambozen

Kersengebakjes

Moskovisch gebak met
sinaasappel

Chocoladeijs

Dessert

Luchtige ijskoekjes, ananas,
tuttifrutti-ijs

Dessert

Koffie

Dessert

Buitenlandse Zaken en verschillende leden
van de Belgische hoge adel. Meest opvallende
genodigden waren echter enkele kunstenaars,
die bovendien mochten plaatsnemen aan de
tafel van de koning. Opnieuw het bewijs dat

de vorsten wel degelijk een invloed hadden
op de samenstelling van de gastenlijst en dat
deze bijeenkomsten een ideale gelegenheid
boden om te ‘netwerken’.10

⊲⊲

Overzicht van het verbruik van de kelder
en de proviand op 22 december 1888
Archief van het Koninklijk Paleis, Brussel
Deze documenten werden opgesteld voor intern gebruik, om
de consumptie aan het paleis te volgen en de ‘boekhouding’
bij te houden. Er werd een onderscheid gemaakt tussen de
verschillende ‘tafels’ (die van de koning en de koningin en
van de andere leden van het Belgische koningshuis, maar
ook de tafels van de hofdames, het personeel, etc.).
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Het moge ook duidelijk zijn dat niet enkel koningen en presidenten eetcultuur hante(e)r(d)en
om hun plaats binnen het sociale weefsel te

creëren en veilig te stellen. Adellijke families
gaven enkele keren per jaar, wanneer ze in
de stad verbleven, een groot bal. Maar nog
vaker werd de beau-monde uitgenodigd voor
een receptie of een diner. Later nam de bourgeoisie die gewoonte over. Rijke families
nodigden geregeld een klein gezelschap uit
voor het diner. Ze maakten van deze gelegenheden gebruik om hun “verfijnde eet-en drankcultuur tentoon te spreiden, als het bewijs van
zijn savoir-faire en zijn succesvolle economische en sociale positie.”11 Ten slotte moeten
ook de banketten georganiseerd door stadsbesturen en verenigingen vermeld worden.
Soms werden deze georganiseerd om een van
de leden te vieren (bijvoorbeeld bij de herbe-

▲

▲

Armand Massonet, Faste,
potlood en gouache op papier, ca. 1950
Privécollectie
Een chic diner gaat steeds gepaard met de nodige luister.
Fijn uitgedoste disgenoten, dienstpersoneel en kaarslicht zijn
daarbij van alle tijden. De Belgische kunstenaar Massonet
beeldt onder de titel Faste een man uit in 18de-eeuws kostuum die een kandelaar met brandende kaarsen draagt.

René Vincent, La cuisinière du souper de Saint-Sylvestre,
in La Vie Parisienne, jg. 66, nr. 55, 1917, p. 1163
“Laten wij voor een avond de beperkingen vergeten”, dat is
het opzet van de elegante kokkin die het diner voor oudejaarsavond bereidt. Haar intenties zijn duidelijk. Het is immers
Cupido die haar keukenhulpje is. De liefde van de man gaat
door de maag, zo luidt het spreekwoord. Ook daarvoor zijn
diners belangrijk !

Tot slot nog een laatste voorbeeld, nu uit de
20ste eeuw, om aan te tonen dat dit alles wel
degelijk te maken heeft met perceptie, iden
titeit en status. In 1939 serveerde de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt hotdogs tijdens een staatsbezoek van de Britse
koning en koningin. Een uiting van Amerikaanse identiteit tegenover hun vroegere
Britse overheersers. Maar evenzeer een
manier om aan de Amerikaanse burgers duidelijk te maken dat hun president een van
hen was.
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noeming van een burgemeester), op andere
momenten waren de officiële banketten een
manier om een speciale gebeurtenis luister bij
te zetten (bijvoorbeeld bij de inhuldiging van
een standbeeld). Steeds was (en is) eten – en

alles wat ermee te maken heeft – een dankbaar hulpmiddel om standpunten en ‘rang
ordes’ in de verf te zetten...

▲

Handgeschreven menu van de maaltijden
geserveerd aan het hof op zaterdag 22
december 1888
Archief van het Koninklijk Paleis, Brussel
Er is duidelijk een verschil tussen het menu voor
een lunch en het menu voor een diner. Voor een
lunch werden vaak koude vleessoorten (die niet
zo verfijnd afgewerkt werden), geen of slechts één
dessert en minder gangen geserveerd. Het diner

dat voorgeschoteld werd aan de koninklijke tafel
is erg rijk : twee soepen (waaronder een moeilijk
te bereiden consommé), oesters, vis en wild, een
sorbet als tussengerecht en vijf desserten (die
duur waren en moeilijk te bereiden). De officier
de garde kreeg maar één soep, biefstuk in plaats
van filet de boeuf, over het algemeen de ‘mindere’

vleessoorten, minder gangen en slechts één dessert. Normaal eet het paleispersoneel een maaltijd van een beduidend mindere kwaliteit, maar
in dit geval valt het nogal mee. Ze kregen soep,
verfijnde gerechten zoals tongfilets en een dessert. Dit had ongetwijfeld te maken met de aanwezige genodigden.
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Een koninklijk diner
Het huwelijk van
prinses Louise
Donderdag 4 februari 1875. Aanvangsuur
kwart over tien, stond er te lezen op de uit
nodiging voor het huwelijk van Prinses Louise
– de oudste dochter van Leopold II en Maria
Hendrika – met Filips van Saksen-Coburg.
Nochtans was er al uren – en eigenlijk zelfs al
weken – vroeger een serieuze bedrijvigheid te
bespeuren op het Paleis van Brussel.12

bleek Filips van Saksen-Coburg de veiligste
en meest betrouwbare keuze. De zestienjarige Louise werd op de hoogte gebracht en
er werd beslist dat ze een jaar later zou trouwen met de veertien jaar oudere prins ; een
verloving van een jaar die noodzakelijk werd
geacht om Louise lichamelijk volwassen te
laten worden...

Enkele jaren eerder, in 1872, werd Filips aan
Leopold voorgesteld als mogelijke huwelijkskandidaat voor zijn op dat ogenblik veertienjarige dochter. Leopold, niet helemaal
overtuigd dat dit huwelijk een interessante
politieke zet zou zijn, hield de boot echter af.
Dit in tegenstelling tot Maria Hendrika. Zij
kon zich geen betere man bedenken voor
Louise. Dat had niets te maken met Filips'
kwaliteiten als echtgenoot, maar eerder met
zijn afkomst. De broer van Maria Hendrika
was namelijk getrouwd met de zus van Filips.
Dit huwelijk zou de koningin dus in staat stellen de familiebanden nauwer en vaker aan
te halen. Daarenboven was Maria Hendrika
verliefd op het land Hongarije en kon ze zich
eenvoudigweg niet voorstellen dat haar dochter in dat mooie land iets anders dan gelukkig
zou worden.

De weken die volgden op de aankondiging
van de verloving stonden, althans voor Leopold,
in het teken van de financiering van deze hele
‘onderneming’. Hij wilde immers wel dat zijn
dochter in een vooraanstaande familie terechtkwam, maar dit alles mocht hem niet te veel
kosten. Samen met baron Goffinet, de intendant van de Civiele Lijst en een vertrouwenspersoon van de vorst, rekende hij uit hoeveel geld er mocht worden voorzien voor de
bruidsschat en de juwelen van de prinses. Na
meerdere discussies en nota’s heen en weer,
kwamen ze tot een eindsom van iets minder
dan 300.000 frank (een metselaar verdiende
in die periode ongeveer 18 frank per week).
Het geld kwam van het privéfortuin van de
koning, niet van de Civiele Lijst. Leopold wilde
immers zeker zijn dat het deel kon uitmaken
van de erfenis die hij zou achterlaten voor
zijn dochters. Het huwelijkscontract werd
uiteindelijk door alle partijen ondertekend
op 10 januari 1875.

Pas in 1874 gaf koning Leopold zijn toestemming voor het huwelijk. Nadat hij een aantal
andere kandidaten had gewikt en gewogen,

⊲

Huwelijksfoto van prinses Louise
en Filips van Saksen-Coburg
Archief van het Koninklijk Paleis, Brussel
Op donderdag 4 februari 1875 trouwde prinses Louise met
Filips van Saksen-Coburg.
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Nadat een akkoord was bereikt en de financiële
beslommeringen van de baan waren, kon het
paleispersoneel echt beginnen met de voorbereidingen. Maar ook hierin wilde Leopold
duidelijk zijn zegje hebben en opnieuw ontsproten zijn bemoeienissen uit een bezorgdheid om het financiële plaatje van het huwelijk.
Zo wilde hij, naast de aanschaf van wat keukengerei en een noodzakelijk aantal stoelen, geen
enkele aankoop meer goedkeuren. Om de prijs
te drukken moesten andere benodigdheden
dan maar gehuurd worden.
De aankomst van Filips, op 28 januari, luidde
eindelijk het begin van de festiviteiten in. De
prins werd enkele dagen later vergezeld van
zijn naaste familie en allemaal logeerden ze
in het Paleis van Brussel. Het waren dan ook
drukke dagen voor het paleispersoneel. Kamermeisjes moesten zorgen dat de slaapkamers
perfect in orde waren en van het keukenpersoneel werd verwacht dat het uitstekende
maaltijden serveerde aan het hele gevolg.
Bovendien moesten de bedienden er zelf ook
pico bello uitzien in hun gestreken livreien en
schorten. Het zilver moest extra opgepoetst
worden, net zoals de meubelen en de vloeren trouwens.
Enkele dagen voor het huwelijk woonde het
toekomstige bruidspaar een klassiek concert
bij. Dat kan beschouwd worden als het offi
ciële begin van de huwelijksviering. Er werd
dan ook niets aan het toeval overgelaten.
Bewijs daarvan zijn de verschillende plannen
van de concertzaal die terug te vinden zijn in
het Archief van het Koninklijk Paleis. Op deze
plannen worden de zitplaatsen toegekend
aan de verschillende genodigden, rekening
houdend met het protocol en de voorrangsregels. Er werd geplaatst, verplaatst, geteld
en herteld en stoelen en bloemen werden

binnengebracht en herschikt tot het plaatje
klopte en de koninklijke familie met een gerust
hart kon plaatsnemen in de koninklijke loge
om te genieten van het concert van het filharmonisch orkest.
Op 3 februari, de vooravond van het prinselijke huwelijk, kregen Louise en Filips, hun
familie en de belangrijkste genodigden een
diner aangeboden in de Marmeren Zaal van
het Koninklijk Paleis in Brussel.13 Aanwezigen
waren onder andere de kanselier van de koning
der Nederlanden, de Belgische minister van
Buitenlandse Zaken en de Prins van Wales,
die zijn moeder, Queen Victoria, vertegenwoordigde. Na het diner werd een theaterstuk bijgewoond, waarna het gezelschap ging slapen
iets voor middernacht.
Op 4 februari 1875 verzamelden verschillende genodigden al voor tien uur in de salons
van het Koninklijk Paleis. Die salons werden
altijd gebruikt als ontvangstruimte en afhankelijk van hun status werden gasten in een
bepaalde salon verwelkomd. In de protocollaire richtlijnen werd dit als volgt verwoord :
“De gasten die geen toegang hebben tot de
blauwe salon komen de vertrekken binnen
via de biljartkamer en nemen plaats in de
gele en witte salons.”14
De meest prestigieuze salon was duidelijk de
salon bleu, een zaal die door koning Leopold I
eigenlijk als troonzaal werd beschouwd daar
de huidige troonzaal pas gebouwd werd tijdens de regeerperiode van Leopold II. De
salon bleu was een kamer in de linkervleugel
van het paleis waar diplomaten, ministers,
parlementsleden – al dan niet vergezeld van
vrouwen en of dochters – en vroegere hof
dames werden ontvangen. Deze gasten verkregen dus toegang tot deze zaal omwille
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van hun functie. Er waren echter bepaalde
families, behorende tot de oude Belgische
adel, die in deze zaal werden verwelkomd net
omwille van hun blauw bloed, vandaar ook
de naam van de zaal.15 Het gaat hier meer
specifiek om de hertog en hertogin van Arenberg, de prins en prinses van Arenberg, de
hertog en hertogin de Croÿ, de prins en prinses de Croÿ, de prins en prinses de Ligne, de
hertog en hertogin d’Ursel, de hertog en hertogin de Beaufort, de graaf en gravin de
Merode-Westerloo, de hertog en hertogin

de Mirepoix, de prins en prinses de Rheino
Holbecq en de prins en prinses de Caraman
Chimay.
Op 4 februari echter, werd de blauwe salon
niet als ontvangstruimte gebruikt. Het was
immers in die zaal dat de officiële huwelijks
plechtigheid plaatsvond. Om half elf werden
de deuren van de salon bleu geopend en
werden de gasten in volgorde binnengelaten
en verwelkomd door de grootmaarschalk. Zo
waren er de voorzitters van Kamer en Senaat,

▲

Postkaart van een gedekte tafel in de Marmerzaal
van het Koninklijk Paleis, ca. 1880
Bibliotheek Dexia, Académie Royale de Belgique, Brussel
Ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Louise en
Filips van Saksen-Coburg werd in het paleis een feestelijk
diner georganiseerd. Over het huwelijksdiner is geen infor-

matie bewaard gebleven, maar verondersteld wordt dat de
tafel er uit zag zoals op bovenstaande foto. Bij zo’n gelegenheden werd namelijk meestal hetzelfde servies en
bestek gebruikt.

de zes Belgische ministers, militairen, de leden
van het Huis van de Koning en van het Huis van
de Koningin. Het dagblad L’Echo du Parlement
verwoordde het die dag als volgt : “De hele
Koninklijke Almanak zou er zijn opwachting
maken.”16 Andere opvallende genodigden
waren de hofdames van zowel de koningin,
als van de gravin van Vlaanderen en de echtgenotes van de ministers. In het midden van
de kamer, die erg sober was gehouden, stond
een ronde tafel met daarop het Burgerlijk
Wetboek dat gebruikt zou worden voor het
voltrekken van het huwelijk, een privilege dat
was voorbehouden aan de Brusselse burgemeester Jules Anspach. Dit Burgerlijk Wetboek was trouwens gedrukt in 1804, nog voor
Napoleon Bonaparte keizer was geworden.
Naast het wetboek lag het trouwboekje van
het toekomstige koppel.
Nadat de gasten hadden plaatsgenomen,
maakte de koninklijke familie haar opwachting. In het middelpunt van de belangstelling
stond, uiteraard, prinses Louise, geflankeerd
door Leopold en Maria Hendrika aan haar
linker- en rechterzijde.
Eens het burgerlijk huwelijk was voltrokken,
verplaatste het gezelschap zich naar een
andere zaal die voor de gelegenheid was
omgevormd tot een kapel. Hier vond het kerkelijke huwelijk plaats onder leiding van de
aartsbisschop van Mechelen. Nadien trok het
hele gezelschap zich terug in de salons. Op
dit moment kregen de genodigden de kans
om de koninklijke familie te feliciteren. Bovendien moesten de gasten nog even geduld
oefenen aangezien het banket pas gepland
was rond een uur ’s middags.
Voor het diner waren 156 tafelgenoten voorzien en ook hier werd weken op voorhand

⊳

Ontwerp voor de tafelschikking van
het huwelijksdiner van prinses Louise
Archief van het Koninklijk Paleis, Brussel
In de archieven zijn verschillende versies voor de tafelschikking van de 156 tafelgenoten bewaard gebleven. Allemaal
hadden ze tot doel zo goed mogelijk rekening te houden
met de protocollaire voorrangsregels.
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nagedacht over de tafelschikking. Opnieuw
zijn er in de archieven verschillende versies
van de tafelschikking bewaard gebleven en
allemaal hadden ze tot doel zo goed mogelijk
rekening te houden met de protocollaire voorrangsregels. Zo kreeg de Prins van Wales bijvoorbeeld de eer en het genoegen om naast
de bruid plaats te nemen, terwijl de bruidegom tussen zijn echtgenote en zijn schoonmoeder in zat. Ook de grootmaarschalk en
de hofdames zaten erg centraal, hetzij aan de
andere kant van de tafel dan het bruidspaar.
De aanwezige diplomaten daarentegen moesten genoegen nemen met een plaatsje meer
aan het uiteinde van de feesttafel.
Jammer genoeg is het menu van die dag niet
bewaard gebleven. Misschien kunnen enkele
andere menu’s die werden teruggevonden in
de koninklijke archieven wel een tipje van de
sluier oplichten. Zo kregen 70 genodigden op
16 december 1879, eveneens in het Brusselse
paleis, volgende maaltijd gepresenteerd :
Soep à la Sévigné, Gepureerde jagerssoep,
Oostendse oesters, Tarbot met hollandaisesaus, Ossenhaas à la Royale, Schapenkarbonaden met kastanjepuree, Kippenmaagjes op
Engelse wijze, Jonge rode patrijsfilets met truffels, Punch à la Romaine, Kardoen met merg,
Gesauteerde sperziebonen, Reegebraad met
wildbraadsaus, Ganzenpastei van Colmar, Keizerinnenrijst, Mokkaparfait, IJs en Dessert.
Bijna twintig verschillende gerechten dus en
allemaal van een hoge kwaliteit : dure ingre
diënten en moeilijke bereidingswijzen. Was
het menu dat werd geserveerd ter ere van het
huwelijk van Louise gelijkaardig ? Of was het
misschien iets minder uitgebreid, omwille van
de al hoge financiële kost van het hele gebeuren, een aspect dat duidelijk niet uit het oog
verloren werd door Leopold ? In ieder geval,
er mag van worden uitgegaan dat het niet zo

⊲

Handgeschreven kopie van het
huwelijkscontract van prinses Louise
Archief van het Koninklijk Paleis, Brussel
Leopold II liet alle financiële details neerschrijven in het
huwelijkscontract. In artikel 4 preciseert hij dat Louise maandelijks 30.000 Belgische frank zou krijgen – een som die
enkel voor haar persoonlijke uitgaven mocht dienen.

sober was als de maaltijd die werd geserveerd
tijdens het huwelijksfeest van prinses Astrid
en aartshertog Lorenz in 1984. Toen zag het
menu er zo uit: Krans van tarbot en zalm, Haasje
van eend in honing en limoenen, Huwelijksduifjes en Mokka.17 Waarschijnlijk zat het feestmenu van Louise ergens tussenin...
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Een zilveren servies naar
Engels model. Het tafelzilver
aan het Belgische hof.
Op 25 november 1874, stelde de Dienst van
het Zilverwerk, die ook verantwoordelijk is
voor het tafelporselein en kristal, voor de
grootmaarschalk van het hof een lijst op van
noodzakelijke aanvullingen voor het tafelservies.18 Zes hoge fruitschalen, tien kleinere
bonbonschalen en twaalf flessenhouders
moesten het verzilverde Engelse tafelmiddenstuk completeren. Dit tafelmiddenstuk, dat

al voorhanden was, werd wellicht geleverd
door de firma Elkington uit Birmingham, die
zich sedert 8 maart 1867 Fournisseur de S.M.
le Roi des Belges mocht noemen. Tafelmiddenstukken, jardinières, kommen en schalen
van Elkington met het monogram van koning
Leopold II en koningin Maria Hendrika in email
worden bij banketten in het Koninklijk Paleis
nog steeds gebruikt.19

▲

⊲

Gedekte feesttafels in het Koninklijk
Paleis ter gelegenheid van het bezoek
van de sjah van Perzië in 1960
Archief van het Koninklijk Paleis, Brussel
De kandelabers, koelers, jardinières en tafelmiddenstukken, die destijds bij Elkington besteld
werden, worden ook nu nog gebruikt.

Kandelaar van de Engelse firma Elkington, 1865-1909
Koninklijke Verzameling, Brussel
De firma Elkington werd op 8 maart 1867 officieel leverancier van Zijne
Majesteit de Koning der Belgen. In de Koninklijke Verzameling worden
nog tal van objecten in zilver en verzilverd metaal bewaard met daarop
het monogram LL van koning Leopold II en het monogram LM van
koning Leopold II en koningin Maria Hendrika.
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Daarnaast moest het tafelzilver uitgebreid
worden met twaalf dozijn borden van het
model Coquilles, 24 zoutschepjes, 120 dessertlepels, 132 dessertvorken en 240 dessertmessen, waarvan de helft met ijzeren en
de andere helft met vergulde lemmeten. De
kosten werden in totaal op 51.710 frank
geraamd.
De 144 zilveren borden van het model Coquilles ter waarde van 33.600 frank waren eveneens op Engelse leest geschoeid. Ze moesten namelijk mooi aansluiten bij het Engels
tafelzilver dat Leopold I ingeschakeld had
bij zijn aanstelling tot koning der Belgen. Dat

▲

Jardinière met bloemenmand in porselein, 1865-1909
Koninklijke Verzameling, Brussel
Dit type jardinière, geïnspireerd op het Elkingtonservies, werd
niet alleen voor eigen gebruik door Leopold II besteld. De
graaf en gravin John d’Oultremont kregen op 20 juli 1881
een exemplaar met aangepast medaillon, mooi verpakt in een
kist van hofleverancier Auguste Dufour als geschenk.

tafelzilver had hij tijdens zijn verblijf in Engeland als echtgenoot en weduwnaar van prinses Charlotte van Wales voornamelijk bij
hofleverancier Rundell, Bridge & Rundell aangeschaft.20 Brusselse edelsmeden als Jean
François Warnots, Henri-Joseph Decordes,
Josse Allard en niet in het minst Jean Dufour
& Frères en Frédéric & Auguste Dufour leverden vervolgens tal van bijpassende borden,
schotels en kommen.21 Bij Joseph Germain
Dutalis, die vooral bekendheid genoot als
hofleverancier van koning Willem I, werden
onder andere olie- en azijnstellen aangekocht.22
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Op bijna alle onderdelen van dit servies staat
het monogram LL van Leopold in een riemvormige banderol met daarin het motto “honi
soit qui mal y pense ”, het onderscheidingsteken van de hoge ridderorde, de Orde van
de Kousenband. Op de grotere stukken is zijn
wapen, geflankeerd door een leeuw en een
eenhoorn, en het motto “treu und fest ”
– trouw en standvastig – aangebracht.
De voornaamste leveranciers van tafelbestek zijn tot 1846 Pierre Hendrickx en Marie
Hendrickx & Cie. De vergulde dessertbestekken Louis XIV met een schelpmotief op het
heft sluiten aan bij de Londense exemplaren
van 1824-1825.23 De rijker gedecoreerde zil
veren tafelcouverts zijn van het type Coburg
en King’s Honeysuckle en werden door de
Londense edelsmeden Paul Storr, William
Eaton, Charles Eley, Richard Britton en William II
Chawner vervaardigd.24 Later werd het servies

▲
▲

▲

Paar koelvaten en terrine van Rundell,
Bridge & Rundell uit Londen,
1828-1829 en 1829-1831
Koninklijke Verzameling, Brussel
Deze stukken behoren tot het zilveren ensemble dat Leopold
van Saksen-Coburg-Saalfeld, later Leopold I, tijdens zijn verblijf in Engeland bij hofleverancier Rundell, Bridge & Rundell
had aangeschaft.

Een zilveren bord van het model Coquilles met een zilveren bestek van
het model Coburg, een verguld dessertbestek van het model Louis XIV,
1812-1832, en drie 18de-eeuwse kristallen glazen in distelvorm
Koninklijke Verzameling, Brussel
Het Engelse tafelzilver werd op verzoek van de Dienst van het Zilverwerk stelselmatig uitgebreid. Kort voor het huwelijk van prinses Louise werd bijvoorbeeld sterk aangedrongen op de
aankoop van twaalf dozijn borden van het model Coquilles. De distelvormige kristallen glazen
werden in Edinburgh vervaardigd.
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Coquilles nog door Auguste Dufour (1878),
Alfred Taman (ca. 1893) en Wolfers Frères
(1907) aangevuld. Bestek werd zowel in Brussel als in Parijs bijbesteld.25

Zilveren hofleveranciers
De titel van hofleverancier was oorspronkelijk
verbonden aan de regeerperiode van de vorst.26
Na het overlijden van koning Leopold I waren
de firma’s dus genoodzaakt een nieuwe gemotiveerde aanvraag in te dienen. Grosso modo
hadden Leopold I en Leopold II nochtans
dezelfde leveranciers. Naast een aantal Franse
en Engelse producenten trad vooral het Brusselse huis Dufour op de voorgrond als bevoorrechte partner voor de levering van juwelen,
snuifdozen en tafelzilver.
De titel was ook niet overdraagbaar. Wanneer
een bedrijf werd overgenomen, ging de titel
niet automatisch over op de nieuwe firma. In
de titulatuur wordt overigens een onderscheid
gemaakt tussen hofleverancier, edelsmid of
juwelier van het hof en edelsmid of juwelier
van de koning of de koningin. De titel van
Manufacture Royale werd niet toegekend.
Zo werd in 1890 de aanvraag van de firma
Wolfers om de titel van Manufacture Royale
Belge d’Orfèvrerie & de Joaillerie te dragen
niet ontvankelijk verklaard. Albert I bevestigde
op 18 juli 1911 dit principe.
Koning Albert I had als zoon van de graaf en
gravin van Vlaanderen andere leveranciers
dan Leopold II en bij zijn troonsbestijging in
1909 vond er op dat terrein duidelijk een wisseling van de wacht plaats. Altenloh, Feys,
Hoosemans, Simonet, Vandenhove en Van
Strydonck uit Brussel en Fallon uit Namen

▲
▲

Zilveren kandelaar van
Philip Rundell, 1821-1822
Koninklijke Verzameling, Brussel
De Londense zilversmid Philip Rundell
baseerde zich voor dit model met
gekroond monogram PL op de kandelaars die in 1814 aan de hertog van
Wellington werden geschonken.

▲

Zilveren groentekom van
Josse Allard, 1832-1869
Koninklijke Verzameling, Brussel
Josse Allard was een van de eerste Brusselse edelsmeden die tafelzilver voor het
Belgische Koningshuis vervaardigde.
Samen met Joseph Germain Dutalis en
Charles Buls behoorde hij ook tot de eerste leveranciers van ordetekens.
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▲
▲

▲

Adreskaart van Jean-Baptiste Dees,
ca. 1838-1851
Zilvermuseum Sterckshof Provincie Antwerpen
Juwelier Jean-Baptiste Dees, gevestigd op de Hofberg
nummer 72, leverde ook tafelzilver en trofeeën, vervaardigd in het atelier van Paul Wouters, aan de
Koninklijke familie.

Adreskaart van Jean Dufour & Frères,
ca. 1855-1870
Zilvermuseum Sterckshof Provincie Antwerpen
De aan elkaar gelieerde families Hendrickx en Dufour
behoorden van bij het ontstaan van het koninkrijk
België tot in 1912 tot de belangrijkste leveranciers
van edelsmeedwerk aan het hof.
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▲

Jules-Alexandre Grün, Fin de souper, 1913
Musée des Beaux-Arts de Tourcoing, Tourcoing
Bloemen op tafel vormden een wezenlijk onderdeel van de
decoratie. Dat de vormgeving van de recipiënten bijzonder
gevarieerd kon zijn, illustreert de schilder Grün met zijn
werk Fin de Souper dat uitgroeide tot een icoon van de
Franse salonschilderkunst. De bloemen zijn er gepresenteerd in vazen en lichtgevende schalen die vervat zitten
in een zilveren armatuur.
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maakten vanaf dan de dienst uit. Auguste
Dufour, die in 1912 door Sturbelle werd overgenomen, verdween evenals tal van buitenlandse firma’s als hofleverancier van het toneel.
Bij de toekenning van de titel werd omzichtig
te werk gegaan: “Sinds geruime tijd verleent de
koning nog slechts zeer uitzonderlijk de titel
van hofleverancier of leverancier van Zijne
Majesteit aan Belgische handelaars of industriëlen, omdat het steeds erg moeilijk, zo niet
onrechtvaardig is om te kiezen en bepaalde
firma’s te bevoordelen ten koste van andere
huizen die niet minder belangrijk zijn.”27 Na de
Eerste Wereldoorlog werd de lijst met hofleveranciers aan een grondig onderzoek onderworpen. Aan Wolfers, die al vóór 1869 aan het hof
leverde, werd pas op 25 juni 1938 door Leopold III de titel van gebrevetteerd hofleverancier toegekend. De aanvraag tot het bekomen
van de titel werd normaliter via de intendant van
de Civiele Lijst ingediend. Na advies werd het
voorstel aan – het kabinet van – de koning voorgelegd. Om als hofleverancier erkend te worden was een geschenk voor de koning of
koningin of een eenmalige aankoop door het
hof onvoldoende. In 2000 werd de reglementering aangepast. Het brevet van hofleverancier
is sindsdien beperkt tot een periode van tien
jaar en de aanwijzing van de titel wordt gegroepeerd op 15 november, de dag van de Dynastie.

Bloemen als disgenoten
In de roman La curée die in 1871 verscheen,
beschrijft Emile Zola op schitterende wijze hoe
verlichting, kristal, bloemen en zilverwerk de
gedekte tafel omtoveren tot een feestelijk georchestreerd schouwspel : “... onder het helle
schijnsel van de kroonkandelaar ... was de tafel
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... als een altaar, als een verlichte kapel, waar,
op de schitterende witheid van het tafellaken
heldere vlammen van de kristallen en het zilverwerk schitterden. ... Een prachtig matzilveren middenstuk, met glanzende geciseleerde
versierselen, bezette er het centrum; het stelde
een groepje faunen voor die enkele nimfen
met zich meevoerden ; en boven de groep
kwam uit een grote hoorn een enorm boeket
levende bloemen tevoorschijn, die in trossen
naar beneden hingen. Aan beide uiteinden
stonden vazen, waarin zich eveneens bossen
bloemen bevonden ; twee bij het middenstuk
passende kandelaars, elk een vluchtende sater
voorstellend die in de ene arm een bezwijmde

▲

Zilveren jardinière van Wolfers Frères, ca. 1900-1903
Zilvermuseum Sterckshof Provincie Antwerpen
De naam van de Jardinière aux hérons verwijst naar de reigers die erop afgebeeld staan. De gestileerde florale motieven sluiten mooi aan bij de functie van het voorwerp.

vrouw droeg, en in de andere een tienarmige
kandelaber, die met de schittering van zijn kaarsen de uitstraling van de centrale kroonkandelaar nog vergrootte.”28
Het figuratieve tafelmiddenstuk beheerste
de symmetrische compositie van de gedekte
tafel en werd met natuurlijke bloemen verlevendigd. Wanneer niet voor artificiële maar
wel voor natuurlijke bloemen werd gekozen,
mochten zij niet sterk geurend zijn. Dat
moest absoluut worden vermeden want door
de warmte van de verlichting zou hun versterkte parfum genodigden onwel kunnen
maken !29
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De overdadige boeketten van het Second
Empire ruimden naar het einde van de 19 de
eeuw toe meer en meer plaats voor planten
of natuurlijke bloemen met elegante stengels
die in bijpassende, lagere bloemenmanden
gepresenteerd werden.30 De gasten kregen
bij het binnenkomen ook een boutonnière of
corsage waarvan de kleur overeenstemt met
de bloemen op de voor hen gereserveerde
tafel.31 Verder werd de keuze van de bloemen
in het tafelmiddenstuk en de vazen best afgestemd op de inhoud van groentekommen,
petitfours- en bonbonschalen, zodat de kleuren een mooi geheel zouden vormen.32

Het gebruik van florale motieven in het gevarieerde aanbod aan bloemenrecipiënten,
zoals de soliflor33, de pique-fleur, de vaas, de
korf en de jardinière34, kende tijdens de art
nouveau een enorme bloei. Zelfs in die
mate dat de planten de vormgeving van het
object mee gingen bepalen.35 Op de wereldtentoonstelling van 1905, die in Luik plaatsvond, waren daar treffende voorbeelden van
te zien : “Tussen de voorwerpen die de exposanten aanboden, bevonden zich zilveren of
witmetalen jardinières waarvan de florale
motieven een harmonieus geheel vormden
met de echte bloemstukken, schotels waarop
zich lenige waternimfen neervleiden die leken
op te gaan in de materie, kistjes bedekt met
een smeuïge patina, een massa smaakvol
bewerkt tafelgerei waarvan de prijs in niets
moest onderdoen voor die van het gebruikte
materiaal.”36 Koning Leopold II koos in de
periode 1898-1904 echter nog volop voor
sculpturale en eclectische of op oude stijlen
geïnspireerde kandelabers en tafelmiddenstukken die bij Elkington in Birmingham, BoinTaburet en Froment-Meurice in Parijs werden
aangekocht.37
De algemene principes, zoals op het einde
van de 19de eeuw gedefinieerd, bleven in de
20ste eeuw grotendeels behouden, zij het dat
de tafeldecoratie na de Eerste Wereldoorlog
vereenvoudigd werd ten gevolge van de
gewijzigde maatschappelijke omstandigheden, zoals het afnemende aantal bedienden
en de toenemende emancipatie.38

▲

Verkoopcatalogus Miele & Co, 1900-1901
Zilvermuseum Sterckshof Provincie Antwerpen
In zijn verkoopcatalogi besteedde de firma Miele & Co bijzondere aandacht aan vazen en jardinières die door de Württembergische Metallwarenfabrik (WMF) werden geproduceerd.
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Van service à la française
naar service à la russe
De 19de eeuw wordt de âge d’or van de Franse
keuken genoemd. Het was in deze periode dat
de fundamenten werden gelegd voor de internationale gastronomie van de 20ste eeuw. De
– geleidelijke – overgang van service à la française (zo genoemd, omdat deze service haar
hoogtepunt kende aan het Franse hof) naar
service à la russe (à la russe, omdat het naar
verluidt een Russisiche ambassadeur was die
deze service in Europa introduceerde) leverde
hiertoe een belangrijke bijdrage.39

▲

Illustratie uit een Hongaars kookboek
over de Franse keuken, ca. 1880
Privécollectie
Ontwerp voor de presentatie van zalm, versierd met rivierkreeftjes. Een voorbeeld van de opkomst van vis als een
volwaardige schotel.

Tafelgenoten werden nu voorzien van individuele porties van alle gerechten. Er moest dus
niet langer genoegen genomen worden met
enkel de – vaak al afgekoelde – schotels die
binnen handbereik stonden. Deze service was
‘democratischer’, maar tegelijkertijd bijna revolutionair. Er moest immers opnieuw nagedacht
worden over de interne organisatie van de keuken, over de tafelschikking en over het garneren van borden. Maar ook het benodigde aantal personeelsleden, de timing van de maaltijd
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– voorheen werden bijna alle schotels tegelijkertijd geserveerd – en de prijs van de gerechten moest herbekeken worden. Dat gold dan
vooral in restaurants – die trouwens volop in
opmars waren in diezelfde periode. Bovendien was deze manier van serveren de aanzet
tot het verminderen van het aantal gerechten
per maaltijd, een kenmerkend aspect van de
‘moderne’ keuken.
De service à la russe volgde een tamelijk strikt
crescendo/decrescendo patroon, wat maakte
dat een correcte volgorde van de gerechten
essentieel was voor een geslaagde maaltijd.
Na de soep werd gevogelte geserveerd of
eventueel ham of een gelijkaardige vleessoort.
Het braadstuk kreeg vaak een salade als bijgerecht en hierna werden groenten opgediend, als een volwaardig gerecht. De maaltijd werd afgerond met fruit, kaas en dessert
(in die volgorde). Dat laatste was trouwens ook
een nieuwigheid van de 19de eeuw. Hartige en
zoete gerechten werden voor het eerst van
elkaar gescheiden en zoetigheid werd de
afsluiter van een maaltijd. Tot dan gebruikte
men suiker eerder als een kruid en konden alle
schotels zoet worden afgewerkt. Het dessert
kon bestaan uit – enkel – bonbons en koekjes,
maar omwille van de dure en exotische ingrediënten zoals suiker, zuivel, chocolade en fruit
was het nagerecht vaak het pronkstuk van de
maaltijd. En hoewel de echte pièce montées
– waar Antonin Carême de grote specialist van
was – vanaf het midden van de eeuw niet
langer als elegant werden beschouwd, moesten verschillende zoete gangen van patisserie, ijs en vruchtencompotes toch hetzelfde
effect bereiken.

De zelfde evolutie is te bespeuren in de keuze
van de vleesgerechten. Geen everzwijnen
meer die ongesneden als een pronkstuk op
tafel werden gezet, maar lam, kalf, rund of zelfs
vis – wat daarvoor nooit beschouwd werd als
een volwaardig gerecht – in vooraf bepaalde
porties. Het waren allemaal veranderingen die
een gevolg waren van de combinatie van de
drang naar verfijning en een nieuwe organisatie van het kook- en eetgebeuren.

Een periode van
culinaire modernisering
Krijgen aristocratische etentjes uit de 18de eeuw
en vroeger – vaak terecht – het etiket van
schranspartijen opgekleefd, dan bracht de 19de
eeuw een zogenaamde civilisatie van de smaak.
Het eten werd verfijnder, lichter ook, en etiquette, smaak en ‘opgaan in’ eten werden
belangrijkere aspecten van sociale distinctie
dan het zich kunnen veroorloven van gigantische hoeveelheden voedsel.40
Toen de Franse Revolutie (1789) het einde van
de Franse monarchie bracht en het hof niet
langer het centrum van de macht was, werd de
culinaire diffusie onderhouden door de nieuwe
– Franse – elite (bankiers, handelaars en industriëlen). Aangezien Brussel erg populair was bij
die rijkelui, vestigden (Franse) koks en restaurateurs zich ook in onze hoofdstad. Bijgevolg,
toen de Franse keuken evolueerde tot de basis
van de internationale gastronomie in de gouden 19de eeuw, volgde Brussel op de voet.
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cratische families, zoals Esterhazy au chocolat
(de Esterhazy familie was een bekende adellijke familie uit het Habsburgse rijk), maar ook
de nieuwe rijken hadden er een aandeel in.
Zo was er de Pêche Melba, een gerecht dat
Auguste Escoffier voor operazangeres Nellie
Melba creëerde en naar haar vernoemde. Dat
suggereert meteen dat de ‘nieuwkomers’ eenzelfde aanzien genoten als de oude adel. Tegelijkertijd zorgde het gebruik van termen als
garniture en sauce – die wijzen op de rol die
een gerecht speelt binnen een maaltijd –
voor een zekere ‘verwetenschappelijking’ van
de keuken. Een aspect van verandering dat
zich ook doorzette in het koken zelf door het
aanwenden van nieuwe technieken – bijvoorbeeld braiseren in plaats van grillen – en het
gebruiken van nieuwe toestellen zoals fornuizen en, later, koelkasten.
Dit alles ging hand in hand met een drang
naar exotisme. In de romantische – maar ook
nationalistische – 19de eeuw heerste ook in de
keuken een haat-liefde verhouding met ‘het
vreemde’. Dit leidde tot het – sporadisch, maar
stijgend – gebruik van uitheemse ingrediënten
en tot het benoemen van gerechten als à la
chinoise – hoewel dit laatste meestal betekende dat er slechts een uit China afkomstig
ingrediënt in de schotel was verwerkt.
Wat waren nu die belangrijkste veranderingen?
Erg opvallend was de overgang van de service à la française naar de service à la russe,
met de bijhorende scheiding van hartige en
zoete gerechten, het tanende belang van vlees
(en dan vooral wild) en de opkomst van vis als
een volwaardige schotel.41
Ook het ‘dopen’ van gerechten is een niet te
negeren kenmerk van de nieuwe grande cuisine. Vaak verwezen deze namen naar aristo-

Wat drank betreft bleef wijn de meest populaire
drank bij de 19de-eeuwse elite, een overblijfsel
van de Franse periode. Vooral Franse wijnen
waren in trek, maar sinds het midden van de
eeuw droegen ook Duitse, Spaanse, Portugese
en Italiaanse wijnen de goedkeuring weg. Verder genoot deze groep van pure koffie – niet
aangelengd met water of cichorei – en van
flessenwater zoals Seltzer en Vichy.

▲⊲

Illustratie uit een Hongaars kookboek
over de Franse keuken, ca. 1880
Privécollectie
Ontwerp voor de presentatie van Charlottes à la Reine en Pain
de Framboises à la Léda. Een voorbeeld van de scheiding
van hartige en zoete gerechten en van het ‘dopen’ er van.
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Een banket als eerbetoon
La Manifestation
Van Eetvelde
Woensdag 29 september 1897. Om 18 uur stipt
ving in de feestzaal van het paleis van het
Jubelpark ongetwijfeld een van de meest luisterrijke feesten uit de Belgische geschiedenis
aan. Dat was geen toeval. Toen werd immers
een banket georganiseerd ter ere van baron
Edmond van Eetvelde. Het was de intentie
dat de plechtigheid, die onder de naam La
Manifestation Van Eetvelde de geschiedenis
in zou gaan, het grootste feest zou worden
dat sinds de tijd van de Bourgondiërs in Brussel was georganiseerd…42
La Manifestation Van Eetvelde baadde volledig in een koloniale sfeer en had alles te maken
met Congo, de privékolonie van Leopold II.
Na de Conferentie van Berlijn in 1885 werd
de tweede Belgische vorst de machthebber
van Kongo Vrijstaat. Vanaf dat ogenblik werd
begonnen met de ontginning van de natuurlijke rijkdommen van het verworven gebied en
er werd veel geld gepompt in zijn infrastructuur. In die periode werd voornamelijk veel
kritiek geuit op de grote geldstromen die naar
Congo vloeiden en waarvan gevreesd werd
dat de investeringen de moeite niet loonden.
Vanaf 1890 stevende Kongo Vrijstaat af op
een faillissement waardoor het hele handelssysteem moest plaatsruimen voor het veel
lucratievere systeem van roofbouw en dwangarbeid. Op die wijze haalde Leopold II winst uit
zijn prestigeonderneming, maar het lokte eveneens zware kritieken uit. Vooral de wantoe-

standen werden gehekeld. Naast rubber en
palmproducten behoorde ivoor tot de belangrijkste winstgevende factoren van de intensieve ontginning.
De wereldtentoonstelling die in 1894 in Antwerpen werd georganiseerd, was een uitgelezen
kans om ivoor als een van de belangrijkste
exportproducten van de kolonie te promoten.
Spilfiguur was Edmond van Eetvelde, sedert
1891 benoemd als staatssecretaris van de
Onafhankelijke Kongostaat. Op zijn initiatief
werden in de herfst van 1893 de mooiste slag-

▲

Portret van Edmond van Eetvelde, ca. 1900
Privécollectie
Als Staatssecretaris van de Onafhankelijke Kongostaat
speelde Edmond van Eetvelde een cruciale rol voor de promotie van de producten van Congo. Daarom werd voor hem
op 29 september 1897 een huldebanket georganiseerd.
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tanden geschonken aan de belangrijkste Belgische beeldhouwers. De enige voorwaarde
was dat zij er werk van eigen inspiratie uit zouden snijden. Ofschoon de artistieke insteek een
rol speelde, was het de politiek-promotionele
demarche die domineerde…

Op 27 september 1897, zes maanden na de
opening en twee dagen vóór La Manifestation
Van Eetvelde, werden de eerste cijfers bekend
gemaakt en die liepen boven het miljoen !
Het was dus een geslaagd initiatief. En nog
tijdens de tentoonstelling kreeg de koloniale

Het initiatief van de wereldtentoonstelling in
Antwerpen in 1894 werd grootschalig her
nomen op de internationale tentoonstelling
in Brussel in 1897. Daarvoor werd in Tervuren
een koloniale sectie ingericht. Meer nog dan
in Antwerpen werd de expositie van 1897
aangewend als de ideale gelegenheid om de
negatieve kritieken op het koloniale beleid
bij de Belgische bevolking te pareren. Om het
succes van de koloniale tentoonstelling te
bekrachtigen, volgden een aantal megalomane
projecten zoals de oprichting van een koloniënpaleis, de aanleg van een Franse tuin en een
laan die de site van Tervuren zou verbinden met
het Jubelpark in Brussel, waar de internationale
tentoonstelling plaatsvond.
De koloniale tentoonstelling had als doel twee
grote aspecten van de ‘kolonie’ te belichten :
de eigenheid van Congo en daarnaast het
door de blanken reeds gepresteerde werk en
de economische aspecten met nadruk op de
import en de export. Het geheel moest prestige ademen. Daarom werd voor de inrichting een beroep gedaan op moderne – lees :
art nouveau – architecten : Paul Hankar,
Henry van de Velde, Gustave Serrurier-Bovy
en Georges Hobé. De meest prestigieuze
zaal was de eresalon waar meer dan tachtig
moderne ivoorsculpturen stonden opgesteld
van de meest toonaangevende beeldhouwers
die het ivoor hadden gekregen.
De koloniale tentoonstelling in Tervuren was
effectief een trekpleister voor het grote publiek.

▲

Menukaart van de Manifestation Van
Eetvelde van 29 september 1897 met
een tekening van Armand Heins
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Tervuren
Het werk Beschaving en Barbarij van Philippe Wolfers, een
geschenk voor Edmond van Eetvelde, prijkte ook op de
artistieke cover van de menukaart van het feestmaal.
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industrie een enorme boost. Dat was allemaal dankzij Edmond van Eetvelde. Het was
als vanzelfsprekend dat de staatssecretaris
van de Onafhankelijke Kongostaat dan ook
op een gepaste wijze zou worden gevierd. De
handelaren en industriëlen namen hiervoor
het initiatief.
Edmond van Eetvelde zelf was bij aanvang
van het project niet erg opgetogen over de
aandacht die hem te beurt zou vallen. Getuige
daarvan is een brief, gedagtekend 18 juli 1897,
waarin de staatssecretaris blijkbaar tevergeefs baron Léon de Béthune, commissarisgeneraal van de koloniale sectie, trachtte te
overtuigen om de geplande manifestatie niet
▲

Eresalon op de koloniale tentoonstelling
van Tervuren 1897. Foto van Alexandre
uit het gedenkalbum
Privécollectie
Om het publiek te imponeren en te overtuigen van de rijkdommen van Congo, werd in de eresalon van de koloniale
tentoonstelling het grootste ensemble moderne ivoor
sculpturen ooit getoond.

te laten doorgaan: “Ik heb nog nagedacht over
het plan waarover we het laatst hadden. Ik ben
uiteraard zeer aangedaan door al die mooie
intenties die erachter schuilgaan, en het verheugt mij eveneens om te zien hoe de Belgische handel en industrie de diensten die het
Afrikaanse project van de Koning hen al heeft
bewezen naar waarde weten te schatten.
Deze manifestatie heeft haar prijs en alleen al
dat besef is voor mij meer dan voldoende.
Om die reden en om andere ben ik dan ook van
mening dat het noch opportuun noch noodzakelijk is dat de geplande manifestatie doorgaat, en ik vraag u dan ook in alle vriendschap
en in alle eerlijkheid om de organisatoren te
doen afzien van de realisatie van hun welwil-
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lende intenties”.43 Het mocht niet baten : de
initiatiefnemers hadden besloten dat het
banket moest en zou doorgaan !

nente politici en de trouwste medewerkers van
de staatssecretaris zoals Léon de Béthune,
luitenant Masui en commandant Liebrechts.

Kosten noch moeite werden gespaard om
van La Manifestation Van Eetvelde een grandioos en prestigieus banket te maken voor
om en bij de achthonderd aanwezigen. Zij
waren afkomstig uit de meest diverse milieus : onderhandelaars, industriëlen, fabrikanten, volksvertegenwoordigers, senatoren,
ministers en militanten.

Zoals blijkt uit een artikel dat op 30 september
1897 werd gepubliceerd in het dagblad La
Chronique, werd Philippe Wolfers, auteur van
het kunstwerk dat aan Van Eetvelde zou worden geschonken, nauw betrokken bij de decoratie van de eretafel, die prachtig werd versierd:
“Zilveren middenstukken van de hand van de
heer Wolfers, manden vol orchideeën en linten in de Belgische en de Congolese kleuren
vormen de weelderige versiering van de eretafel waarop de maquette prijkt van het kunstwerk dat aan de heer Van Eetvelde zal worden
geschonken : een ivoren documentenhouder
versierd met lelies en gedragen door een zwaan
die een draak verslaat, als metafoor voor de
beschaving die de barbarij overwint.”44

Gedurende dagen werd in de feestzaal van het
paleis van het Jubelpark koortsachtig gewerkt
om de inrichting tijdig klaar te krijgen. Zij werd
uitgevoerd door de geroemde decorateur
Charles-Léon Cardon. Onder zijn artistieke leiding werd de ruimte getransformeerd tot een
rijkelijk interieur, met naast de banketzaal
een oogverblindende antichambre. De decoratie bestond uit bloemen en planten, maar
ook uit oude wandtapijten, antieke Italiaanse
faience, bronzen sculpturen en Oosterse tapijten uit de prestigieuze collectie van Léon de
Somzée. Vooral het feeërieke aspect was
adembenemend. Dat werd bereikt door witgloeiende elektrische lampen en lampenslingers – nieuwigheden in 1897 ! – gasluchters,
toortsen, en kandelaars. Als verwijzing naar de
vlag van de Onafhankelijke Kongostaat werd
over de volledige ruimte een blauw velum met
gouden sterren gespannen. Gezien Leopold II
op dat ogenblik in Marokko verbleef, werd in de
koninklijke tribune, tussen toortsen en bloemen, het borstbeeld van de vorst geplaatst.

De medewerking van Philippe Wolfers aan het
feest was een bijkomende troef voor het prestige. Deze zilversmid-beeldhouwer kende zijn

Aan de eretafel, voorgezeten door de Brusselse burgemeester Emile de Mot met rechts
van hem – op de ereplaats, strikt volgens de
etiquette – Edmond van Eetvelde, zaten niet
minder dan 118 gasten waaronder zeer emi▲

De stand van de firma Wolfers Frères in de Belgische sectie
van de internationale tentoonstelling van Brussel in 1897
Privécollectie
In 1897 kende Philippe Wolfers zijn grote doorbraak als kunstenaar. Met ivoor
sculpturen was hij prominent aanwezig op de koloniale tentoonstelling in Tervuren
en op de internationale tentoonstelling in Brussel schitterde hij met een uitermate
prestigieuze stand waarop hij art-nouveau-objecten van zilver, brons en kristal
exposeerde.
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grote doorbraak immers op de internationale
tentoonstelling van datzelfde jaar. In Tervuren,
in de eresalon van de koloniale sectie, schitterde hij onder meer met het monumentale
werk De Zwanestreling. Dat is een sculptuur
die een zwaan voorstelt die een grote ivoren
slagtand omvleugelt. Voor de Brusselse sectie,
in het Jubelpark, had Philippe Wolfers als kersverse artistiek directeur van de firma Wolfers
Frères, niet alleen de monumentale stand van
de firma ontworpen, hij was tevens de auteur
van al het prestigieuze zilverwerk, de bronzen
en de buitengewone unica in kristal. In 1897
stonden de creaties van Wolfers in hoog artistiek aanzien !
Bij een erebanket hoort een prestigieus artistiek geschenk. Gezien zijn reputatie, was het
quasi een vanzelfsprekendheid dat Philippe
Wolfers daarvoor de opdracht zou krijgen. Op
dat ogenblik stond zijn naam als kunstenaar
volledig in verhouding tot het prestige van
het feest. Wolfers had de opdracht gekregen
een documentenhouder van Congolees ivoor
te ontwerpen die werd ondersteund door twee
figuren, de ene figuur wit en de andere zwart,
als uitbeelding van de twee rassen die in de toekomst het Belgische stuk van de ‘Afrikaanse
koraalstranden’ zouden delen. De kunstenaar
verbeterde de oorspronkelijke opdracht, door
de twee rassen allegorisch uit te beelden. De
zwaan typeert de Europeanen, de beschaving
en de daaruit voortvloeiende vooruitgang. De
gracieus gespreide vleugel van deze watervogel suggereert de snelle opwaartse vlucht.
De draak werd door de kunstenaar aangewend
als het embleem van het duistere Afrika, “[…] de
onwetendheid, de wreedheid, het bijgeloof en
de duisternis.”45 Philippe Wolfers verbeeldde
daarmee de toenmalige algemene visie van
de Belgen op het wingewest en op hun beschavende invloed.

Omdat de tijd tussen de beslissing om een
banket voor Van Eetvelde te organiseren – kort
vóór 18 juli 1897 – en de datum waarop dit
doorging – 29 september 1897 – te kort was
om een prestigieus kunstwerk te creëren en te
realiseren in uiterst kostbare materialen, werd
op de eretafel het gipsmodel geplaatst van
het werk dat de titel Beschaving en Barbarij
kreeg. Enkele maanden na het feest, begin
1898 was het werk klaar en werd het aan de
baron geleverd die het zou opstellen in de wintertuin van zijn privéwoning die door Victor
Horta was ontworpen.
In de definitieve uitvoering vormt de allegorische voorstelling de armatuur van de ivoren
documentenhouder. Zij werd uitgevoerd in
zilver, gegoten volgens de verlorenwastechniek. Wolfers liet het zilver niet onbehandeld.
Hij bracht op het edelmetaal een opzettelijke
oxidatie aan, wat het werk de cruciale uitdrukkingskracht gaf. De allegorie kwam daarmee
tegemoet aan de oorspronkelijke opdracht
om het ivoor te ondersteunen door een witte
en een zwarte figuur. Voor de zwaan werd de
heldere glans grotendeels behouden, dat niet
alleen als verbeelding van de smetteloos witte
veren, maar ook als verwijzing naar de symboliek waar zij in dit werk voor staat. In contrast
met de watervogel kreeg de draak een donkere patina. Belangrijk is dat de gewilde oxidatie bij Wolfers niet resulteerde in de zware matte
loodkleur die refereert aan de term geoxideerd
zilver, maar in het mooie effect van een lichtgrijze tint. Het aanbrengen van een patina op
zilver heeft eveneens het voordeel dat het
sculpturale effect wordt benadrukt. Bij onbehandeld zilver dreigt dit verloren te gaan. Het
geheel werd gemonteerd op een tablet in
groene onyx die dezelfde was als de wandbekleding van de wintertuin van de woning van
Edmond van Eetvelde.

⊲

Philippe Wolfers, Beschaving en Barbarij, 1897
Coll. Koning Boudewijnstichting, in depot bij de KMKG, Brussel
Omdat dit uitermate prestigieuze werk niet tijdig kon worden afgewerkt, prijkte op de eretafel van het banket voor
Edmond van Eetvelde het gipsmodel van dit werk. Pas
begin 1898 kon de sculptuur van zilver, ivoor en onyx worden geleverd.
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Het werk Beschaving en Barbarij, dat plechtig zou worden overhandigd aan Edmond
van Eetvelde, prijkte ook op de artistieke
cover van de menukaart van het feestmaal.
Armand Heins beeldde het werk af omgeven
tussen Congolese wapens, een masker en
een fetisj. Het menu werd verzorgd door
Edouard Dubonnet, een naam die in de Brusselse culinaire wereld van omstreeks 1900
luidde als een klok. Dubonnet had in 1891
het Grand Hôtel, gelegen in de Anspachlaan,
overgenomen en op enkele jaren tijd had hij
het restaurant van dit etablissement, met de
hulp van Franse koks die hij in dienst nam,
tot een van de Brusselse toprestaurants uitgebouwd46 . De internationale tentoonstelling van 1897 betekende een enorm succes
voor de reputatie van het restaurant van het
Grand Hôtel. Voor de gelegenheid had
Dubonnet een bijhuis geopend op de internationale tentoonstelling in het Jubelpark.

Het restaurant werd er bekend onder de naam
Au Chien Vert.
Dubonnet kreeg als uitbater van Au Chien
Vert zowat alle diners toegewezen die ter
gelegenheid van de grote banketten van de
tentoonstelling werden georganiseerd en
werd daarvoor overladen met lof vanwege
de pers. Zo ook voor het diner dat hij verzorgde voor La Manifestation Van Eetvelde :
“De heer Ed. Dubonnet had de opdracht gekregen het Banket te organiseren. Dat betekent
een onfeilbare regie en bediening en een
buitengewone luxe”47 of “Dubonnet – Au
Chien Vert dus – fecit, en daarmee is alles
gezegd.”48 Dubonnet en zijn restaurant waren
culinaire begrippen.
Stipt om 18 uur maakte Edmond van Eetvelde
zijn intrede. Begeleid door een hymne gebracht door orkest en gevolgd door een stoet
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andere woorden, zij werden op lage temperatuur gegaard. Die techniek schrijft zich perfect
in in de culinaire technische ontwikkelingen.
Het typische vleugje gastronomische exotiek,
ook al is het maar dat ene ingrediënt, is de
maderasaus die bij de rundsfilet met champignons werd geserveerd. Het belang van het
dessert aan het einde van het diner blijkt ook
overduidelijk. Maar liefst drie afzonderlijke
gangen : bombe Abricots gevolgd door patisserie en afgesloten met fruit en een niet verder
gedefinieerd dessert. Elke schotel werd geserveerd met bijpassende drank. Zo is het serveren van sherry – in dit geval een Amontillado –
bij consommé een grote klassieker. De wijnkaart
verraadt ook de status van het diner. Chateau
Suduiraut, Smith Haut Lafitte of Marquis de Termes, het zijn allemaal hoog aangeschreven
wijnhuizen. Het feit dat de champagne, Veuve
Clicquot, bij de laatste gang, vóór het dessert
wordt geserveerd, wijst erop dat het om een
dîner de grande cérémonie gaat.51

hoogwaardigheidsbekleders werd hij naar zijn
plaats begeleid. Het diner kon beginnen…
Het menu dat werd samengesteld door Edouard
Dubonnet was qua opbouw typisch voor zijn
tijd. Zoals het eigen is aan de service à la russe
die in de 19de eeuw geleidelijk aan de service
à la française had vervangen, wordt het menu
gekenmerkt door een gestructureerde opbouw
waarin elk afzonderlijk gerecht zijn plaats en
volgorde kreeg.49 Ook getuigt het van de gastronomische vernieuwing van zijn tijd.50 Vis, in
casu griet met witte wijn, werd opgediend als
een volwaardig gerecht. De zwezeriken werden niet meer gegrild, maar gebraiseerd. Met

▲

Menukaart van de Manifestation
Van Eetvelde, 29 september 1897
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Tervuren
Het uitgebreide menu werd samengesteld door Edouard
Dubonnet, de eigenaar van het Brusselse Grand Hôtel waarvan het restaurant tot de Belgische culinaire top behoorde.

Na het feestmaal bracht Emile de Mot twee
toosten uit : één ter attentie van de afwezige
koning en de tweede ter ere van de héros de
la fête, Edmond van Eetvelde. Deze laatste
huldedronk besloot De Mot met de volgende
woorden : “Mijnheer de Staatssecretaris, vóór
u bevindt zich een kunstwerk te uwer ere. Op
deze wijze hebben landgenoten van heinde en
verre uiting willen geven aan hun sympathie
en hun erkentelijkheid. U vindt de uitdrukking
daarvan op de oorkonde die tot u is gericht en
die ik u in hun naam overhandig, in het object
dat een blijvende herinnering zal zijn aan de
huidige gebeurtenis. Moge dit aandenken,
Mijnheer Van Eetvelde, bij u nog vaak de
hartelijkheid oproepen die is verbonden aan
deze heildronk ter ere van de eminente Staats
secretaris van Kongo Vrijstaat.”52
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som van 3.000 frank kostte. Diegenen die een
bijdrage hadden geleverd, hadden de kans
gekregen om op de stadhuizen van Antwerpen
en Brussel het perkament te gaan signeren.
Het ivoor van het kunstwerk, een deel van een
slagtand dat aan één zijde was afgesloten
door een deksel, deed dienst als omhulsel voor
het perkament.

Zoals eerder werd vermeld had Philippe
Wolfers de opdracht gekregen om een artistieke documentenhouder van Congolees ivoor
te ontwerpen. Het was immers de bedoeling
om daarin een perkamenten rol met daarop
het volledige handgeschreven betoog te bewaren. De gedrukte versie van het huldeschrift,
uitgegeven als een plaquette met gouden
omslag en gouden tinten, lag op het banket
eveneens op de feesttafels. Naast de perkamenten rol met het huldeschrift, moest de
documentenhouder nog twee rollen bevatten
met de namen van alle intekenaars die financieel hadden bijgedragen tot Beschaving en
Barbarij, een kunstwerk dat de aanzienlijke

Uit dankbaarheid voor de eer die hem te beurt
was gevallen, bedacht Edmond van Eetvelde
alle disgenoten met een aandenken. In eerste
instantie had hij Philippe Wolfers een ontwerp laten maken voor een hangertje in artnouveaustijl. De plantenmotieven vormden
daarbij de initialen EVE voor Edmond van
Eetvelde en aan de achterzijde de inscriptie
“Souvenir d’affectueuse collaboration 29 sept
97” als duidelijke verwijzing naar het banket
dat te zijner ere was georganiseerd.53 Uiteindelijk viel zijn keuze op een map met daarin
twaalf reproducties van de foto’s die de Brusselse topfotograaf Alexandre maakte van de
koloniale sectie in Tervuren. De kaft was versierd met een artistieke lithografie van de kunstenaar Henri Meunier en stelde de beeltenis
van een Congolees voor waarvan het gelaat
werd verlicht door de stralen van een heldere
ster. Ook in die afbeelding wordt gerefereerd
aan het beschavingswerk in Congo. Elke map
werd genummerd en door Van Eetvelde zelf
ondertekend en opgedragen aan elke aanwezige. Maar voor zijn rechterhand, baron
Léon de Béthune, die achter de schermen
de organisatie van de koloniale tentoonstelling in handen had genomen, had hij een
meer prestigieus geschenk in petto. Die
kreeg een album waarin 22 originele foto’s
van Alexandre van de afdeling in Tervuren
zaten vervat en met een cover van ivoor, brons,
zilver, goud en edelstenen, weerom een creatie van Philippe Wolfers.

▲
▲

▲

Henri Meunier, map opgedragen aan de schrijver
en kunstcriticus Max Rooses als aandenken aan
de Manifestation Van Eetvelde. Privécollectie
Edmond van Eetvelde schonk alle genodigden een map
met daarin twaalf reproducties van de foto’s die de Brusselse
topfotograaf Alexandre maakte van de koloniale sectie in
Tervuren. De omslag is versierd met een lithografie van Henri
Meunier.

Philippe Wolfers, Het Congolees Album, 1898
KMKG, Brussel
Om baron Léon de Béthune te bedanken voor zijn inzet voor
de koloniale tentoonstelling van 1897, bestelde Edmond van
Eetvelde op zijn beurt bij Philippe Wolfers een exclusief album
met daarin 22 originele foto’s van de Brusselse fotograaf
Alexandre. De cover van ivoor, brons, zilver, goud en edelstenen is uitgewerkt als een waar juweel.
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Chefs met naam
en de opkomst van
het restaurant
De overgang van de 19 de naar de 20ste eeuw
was een periode van grote omwentelingen in
het Europese culinaire landschap. Er was, net
zoals bij de ontwikkeling van eerdere en latere
zogenaamde nouvelle cuisines, sprake van
een lichtere keuken die werd aangevuld met
nieuwe ingrediënten, technieken en gerechten. Bovendien veranderde er ook een en ander
in de arbeidsorganisatie in de keuken : zo werd
het brigadesysteem, dat vandaag nog steeds
gebruikt wordt, ingevoerd. Dat systeem waarbij de keuken in vijf divisies wordt verdeeld
met elk hun specifieke taken, leidde tot een

snellere, efficiëntere en bijgevolg goedkopere manier van werken in de professionele
keuken.54
Deze (r)evoluties vonden hun oorsprong voornamelijk in de keukens en de zalen van restaurants en hotels, in de eerste plaats in Frankrijk,
maar ook daarbuiten. Restaurants, een relatief
nieuwe uitvinding, hadden doorheen de 19 de
eeuw de rol van de hoven als centrum voor
culinaire vernieuwing al grotendeels overgenomen. Luxehotels met bijbehorende luxueuze eetgelegenheden wonnen aan belang

▲

Franz Gaillard, de keuken van het restaurant
Au Chien Vert in het Grand Hôtel, ca. 1898
Coll. Koning Boudewijnstichting, in depot bij het KMKG, Brussel
De internationale tentoonstelling van 1897 gaf grote bekendheid aan Edouard Dubonnet, uitbater van het Brusselse
Grand Hôtel. Niet alleen was zijn restaurant Au Chien Vert
de culinaire place to be van de expositie, hij was tevens de

organisator van quasi alle grote diners en banketten. Na
de tentoonstelling vroeg hij Paul Hankar om zijn restaurant
in een nieuw kleedje te steken. Tijdens de renovatiewerken
werd ook een nagelnieuwe keuken geïnstalleerd waarmee
ook waardig publiciteit kon worden gevoerd.
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naarmate de uitbouw van een steeds dichter
spoorwegennetwerk het toerisme populariseerde. De naam van een van de belangrijkste vernieuwers in de geschiedenis van de
Europese gastronomie is nauw verbonden
met beide soorten etablissementen : Auguste
Escoffier (1846-1935).
De bijnamen van Escoffier linken hem enerzijds met de sterrenchefs van de tweede helft
van de 20ste eeuw en anderzijds met de hofkoks van weleer : hij werd zowel de roi des
cuisiniers als de cuisinier des rois genoemd.
Nochtans was Escoffier nooit vast verbonden
aan een koninklijk hof. Hij kookte echter wel
voor de reizende aristocratie in hotels, op
schepen en als gelegenheidskok op banketten.
Naast het bedenken van nieuwe gerechten en

▲
▲
▲

Franz Gaillard, de zaal van het restaurant
Au Chien Vert in het Grand Hôtel, ca. 1898
Coll. Koning Boudewijnstichting, in depot bij het KMKG,
Brussel
Niet alleen de keuken van het restaurant Au Chien Vert, was
trendy, maar ook het art-nouveau-interieur dat door Paul
Hankar werd ontworpen was op dat moment erg modieus.

Paul Hankar, Kamerscherm, 1897
Coll. Koning Boudewijnstichting, in depot bij het Design
museum Gent
De opvouwbare kamerschermen die Paul Hankar voor
het restaurant Au Chien Vert van het Grand Hôtel aan de
Anspachlaan realiseerde, lieten toe om in de eetzaal tafels
af te schermen om zo de bezoekers gedurende de maaltijd
een maximale privacy te bieden.

46

het reorganiseren van de keukenarbeid, hield
Escoffier zich ook bezig met de codificatie van
zijn nieuwigheden, onder meer in zijn Guide
Culinaire, die ook vandaag nog op de boekenplanken van veel chefs een prominente plaats
inneemt. Deze codificatie en het feit dat
Escoffier veel rondreisde en samen met César
Ritz hotels opende doorheen Europa, zorgden ervoor dat zijn keuken, en dus bij uitbreiding de Franse gastronomie, wereldwijd een
ongekende faam kreeg. Hij was derhalve
een van de eerste chefs die dergelijke faam
verwierf, op een manier die in tweede helft
van de 20ste eeuw sterk zou opkomen.

▲

Albert Chevallier Tayler, soirée raffinée, 1902
De opkomst van het restaurant bood een steeds groeiende
groep mensen de mogelijkheid luxueus te eten in de openbare ruimte. Zien en gezien worden speelde daarbij een
belangrijke rol.

Brussel, de bruisende hoofdstad van een kleine
industriële grootmacht, werd op verschillende
vlakken sterk beïnvloed door de grote Franse
buur. Doorheen de 19de eeuw vonden Franse
chefs de weg naar Brussel en openden er
restaurants. Nochtans werd er in Brussel ook
Belgisch gekookt, een Belgische keuken die
aan het begin van de 20ste eeuw internationale
erkenning kreeg. De spanning tussen de internationale Franse, de Belgische en later verschillende etnische keukens zou doorheen de
20ste eeuw een belangrijk kenmerk blijven van
de Brusselse gastronomie.
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Een kwestie van
wellevendheid.
Etiquette aan tafel.
“De wereld heeft zo haar eisen, haar wetten
en haar voorschriften, waarnaar wij ons moeten
schikken. Doen wij dat niet, dan dreigen we
onszelf uit te sluiten.” Zo luidt de eerste zin
van het werk Le Guide des Convenances. Dit
boek, gepubliceerd door Liselotte, pseudoniem van Mademoiselle Bouvard, werd vanaf
het einde van de 19 de tot het midden van de
20ste eeuw beschouwd als hét standaardwerk
voor het savoir-vivre in de Franssprekende
gebieden. De edities die ervan verschenen, zijn
ontelbaar. Le Guide des Convenances geeft
een mooi beeld van de etiquette aan tafel
omstreeks 1900.55

zich alleen aan de etiquette te houden. Overtreedt men toch die afspraak, dan begaat men
een faux pas.
Onder het hoofdstuk La maîtresse de maison,
besteedt Liselotte veel aandacht aan de organisatie van diners.56 Dat was een van de belangrijkste taken van de gastvrouw, of zoals Liselotte
het verwoordde: “... een moeilijke en complexe
taak. Men moet op alles letten, alles controleren,
tot in de kleinste details – en dat zijn er veel...”.57
Alles begint bij de uitnodiging. Die moet, zo
zegt Liselotte het, ten laatste acht dagen op
voorhand gebeuren. Dat mag mondeling, maar
schriftelijk blijft de meest algemene en plechtige vorm. Een positief antwoord wordt verwacht binnen de twee dagen. Wanneer men
niet kan ingaan op de invitatie en geen reden

In het bijna vijfhonderd bladzijden tellende
werk, wordt van naaldje tot draadje uitgelegd
hoe men zich dient te gedragen in de meest
diverse omstandigheden. Niet toevallig begint
het boek met het hoofdstuk over de geboorte
en handelt het laatste hoofdstuk over de dood.
Geen enkel onderwerp wordt geschuwd. Met
het werk over etiquette, wat letterlijk kleine
ethiek betekent, werd aan de burgerij een
handboek aangereikt waarin de omgangsvormen duidelijk werden uitgelegd. Dat was
ook noodzakelijk. De burgerij nam vanaf de
tweede helft van de 19de eeuw immers erg toe
waardoor de regels van het mondaine leven
verder moesten reiken dan de hoogste sociale
klassen of de hofkringen.
Hoewel etiquette nu als wat ouderwets wordt
gezien, heeft het zijn nut. Het zijn immers duidelijke regels die ervoor moeten zorgen dat
niemand zich ongemakkelijk hoeft te voelen,
ook niet in nieuwe of lastige situaties. Men hoeft

▲

Alberto Fabio Lorenzi, originele pentekening voor
een illustratie, in L. Forest, Le retour à la cuisine,
in Fémina Noël, december 1918, p. 29-30.
Het personeel dient piekfijn te zijn uitgedost. Bedank hen
zeker niet want dat is een faux pas.
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wil geven, wordt aangeraden de uitnodiging
te aanvaarden met de vermelding dat men
zich het recht voorbehoudt om zich op het
laatste ogenblik schriftelijk te kunnen verontschuldigen.
Liselotte maakt het onderscheid tussen verschillende soorten diners waarvan de dîners
de grande cérémonie en de intieme diners de
belangrijkste zijn. Elk hebben zij hun geplogenheden. Voor de ceremoniële diners dient men
te beschikken over een butler en een reeks
personeelsleden. De heren moeten gekleed
gaan in een jacket met witte stropdas met
witte handschoenen, gelakte schoenen en
zij dienen hun decoraties op te spelden. De
dames komen in avondkledij met een diep
uitgesneden decolleté, zij dragen diamanten
in hun haartooi en lange handschoenen. Het
menu is ook zeer uitgebreid. Zo worden er twee
soepen opgediend en zijn de schotels vergezeld van twee sauzen en na het eten, maar
vóór het dessert, wordt champagne geserveerd. Voor de intieme diners zijn de regels
minder streng. Stadskledij voor zowel heren
als dames ; een decolleté is uit den boze ! Als
vanzelfsprekend is het menu ook minder uitgebreid. Speciale aandacht gaat naar de zogenoemde dîners de tête, diners waar de gasten
zich dienen te verkleden, want zo stelt Liselotte,
“die raken meer en meer in de mode”.58 Voor
de dîners de tête gelden speciale regels : een
schriftelijke uitnodiging moet in dit geval geen
acht dagen maar minstens twee weken op
voorhand gebeuren en indien geen richtlijnen
worden gegeven over de kostumering, moet
men de nodige tact aan de dag leggen om zich
niet zo te verkleden dat tafelgenoten angst
kan worden ingeboezemd. Liselotte drukt de
dames ook nog op het hart dat zij een haartooi moeten kiezen die het best bij de vorm
van het gezicht past...

Laten wij de dîners de grande cérémonie
belichten. Daarvoor wordt de tafel gedekt
met een kleed in een fijne stof waarvan de
boord loopt tot een dertigtal centimeter boven
de vloer. In het midden van de tafel moet een
tafelloper in kant of fijne batist worden gelegd.
Liselotte maakt tevens een paradoxale opmerking bij het dekken van de tafel : “[…] ik raad
mijn lezeressen aan [...] om te opteren voor de
service à la russe, die veel vrolijker, eleganter
en Franser (!) oogt”. 59 De service à la française
impliceert immers dat quasi de volledige tafel
wordt ingenomen door zilveren tafelkomforen ! De service à la russe biedt meer ruimte
voor elegante tafeldecoratie : een jardinière
die in het midden van de tafel staat, kleine
fruitschalen, zoutvaatjes, met zilver gemonteerde kristallen schenkkannen voor de wijn,
zogenaamde boutonnières – voor de anjers
van de kostuumrevers – en lage kandelaars.
In deze context is het belangrijk op te merken
dat de verlichting van de tafel zeer belangrijk
is. De kroonluchter is het centrale lichtpunt,
maar, zo waarschuwt Liselotte : “[…] verticaal
invallend licht komt de schoonheid niet ten
goede ; het verhardt de trekken, accentueert
de rimpels en doet de glimlach verstarren tot
een grijns”.60 Lage tafelverlichting werkt corrigerend en Liselotte beveelt ze dan ook ten
stelligste aan.
De fijne porseleinen borden moeten zo geschikt zijn dat elke gast over een plaats van
veertig tot vijftig centimeter beschikt. Messen
en lepels liggen rechts, vorken links. Het servet ligt geplooid op het bord met daarop dwars
het broodje. De kristallen glazen, minstens drie,
maximaal vijf – voor water, champagne, bordeaux, bourgogne en madera – worden van
klein naar groot geschikt en tuyau d’orgue of
staan in groep en bouquet.
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“Als de gastvrouw een laatste blik op de tafel
heeft geworpen en zich ervan heeft vergewist
dat het personeel helemaal klaar is en dat alle
instructies zijn uitgevoerd, gaat zij naar de
salon.”61 Daar wacht zij op de genodigden die
ongeveer tien minuten vóór het aangegeven
tijdstip dienen aan te komen. De enige uitzondering die op die regel wordt toegestaan is aan
dokters en priesters, die kunnen professionele
redenen inroepen. Maar, eist Liselotte, zij mogen
ook niet langer dan tien minuten te laat komen
want dan begint onherroepelijk het diner ! Het
is de taak van de gastvrouw, die als eerste en

gevolgd door haar echtgenoot de eetkamer
binnentreedt, om elke gast kort voor te stellen. Wanneer iedereen aan tafel zit, opent de
butler of de meid de deuren en roept hij of zij :
“Madame est servie !”.
Tijdens de maaltijd, zo waarschuwt Liselotte,
moeten er talrijke nuances in acht worden
genomen want “[…] daaraan herkent men
meteen de man van de wereld en zijn tegenpool”.62 De tafelschikking speelt daarbij een
belangrijke rol. De gastvrouw zit recht tegenover de gastheer. De eerste ereplaats voor een

▲

Suzanne Minier, La table, in Liselotte, p. 161.
Boeken over etiquette waarin van naaldje tot draadje werd
uitgelegd hoe men zich diende te gedragen, waren aan
het einde van de 19de eeuw een noodzaak. De burgerij was
immers erg toegenomen waardoor de regels van het mondaine leven verder moesten reiken dan de hoogste sociale
klassen of de hofkringen.

▲

Suzanne Minier, Le retour au salon, in Liselotte, p. 166.
Na het diner verlaat iedereen de eetkamer. De dames gaan
naar de salon waar ze, nadat de heren zich hebben afgezonderd voor het rookritueel, door hen worden vervoegd.
Dan worden koffie thee en alcohol geschonken.
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dame is rechts van de gastheer, de plaats
aan zijn linkerzijde is de tweede ereplaats.
De dame rechts van de gastheer is ook de
persoon die het eerst wordt bediend. Voor
de plaatsschikking van de heren gelden
dezelfde regels, maar dan in functie van de
gastvrouw. Bij aanvang van de maaltijd volgt
een soort ritueel. De handschoenen worden
uitgetrokken en elegant in de jaszak of handtas geschoven. Men neemt vervolgens de
persoonlijke menukaart, bekijkt die kort en
legt die rechts van het bord. Het servet wordt
op de dijen gelegd zonder dat het volledig
wordt ontplooid. Vervolgens worden de gasten bediend door het personeel, obligaat
gekleed in zwart uniform met witte katoenen
handschoenen. Geef nooit een bedankje, want
dat is een faux pas !

Wanneer gasten genoodzaakt zijn vroeger te
vertrekken, moet dat à l’anglaise of zo ongemerkt mogelijk gebeuren, maar zeker niet
zonder discreet afscheid te hebben genomen
van de gastvrouw of de gastheer. De genodigden die wel kunnen blijven tot het einde worden
naar de deur begeleid door beiden.
Binnen de acht dagen volgend op het diner
moeten de gasten een bezoek brengen aan
de gastheer en de gastvrouw. Dat bezoek wordt
een visite de digestion genoemd.

Wanneer de maaltijd is beëindigd, legt de gastvrouw haar servet op tafel en neemt zij de arm
van de heer rechts van haar en wandelen zij
samen naar de salon. De andere gasten volgen. Nadat iedereen uit de eetkamer is verdwenen, worden de deuren gesloten en ontruimt het personeel de eetkamer. Zodra dat is
gebeurd, worden de deuren opnieuw geopend.
Dit alles moet zo snel als mogelijk en in alle
discretie en stilte gebeuren. Nadat de heren
in de tussentijd in de salon hebben kunnen
converseren met de dames, worden de heren
of naar het fumoir – indien men over deze
ruimte beschikt – of opnieuw naar de eetkamer
geleid, waar zij allerlei rookwaren krijgen aangeboden. De dames blijven in de salon waar
de gastvrouw koffie en sterke drank schenkt.
Op dat vlak geldt er ook een onderscheid :
likeur is er voor de dames, ongezoete alcohol zoals cognac of rum is er voor de heren.
Zij zoeken na het rookritueel de dames weer
op in de salon.

▲

Zilveren bestek Moderne 207
van Wolfers Frères, ca. 1900
KMKG, Brussel
Het bestek met de gegraveerde initialen van Victor Horta
maakt deel uit van een koffer van 410 delen en bevat een
uitgebreid assortiment aan dienbestek tot het kruimelblik en de tafelschuier toe. Van links naar rechts : tafelvork,
-mes en -lepel, dessertvork, -mes en -lepel, vis- en oestervork,
vismes, kreefthaak, fruitmes, koffie- en mokkalepel.
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Omstreeks 1900 was een diner organiseren
een bijzonder inspannende taak en met onze
hedendaagse blik lijkt het wel een ritueel.
Eén ding is echter tot op vandaag hetzelfde
gebleven : als gastheer of gastvrouw wil men
de genodigden een aangename tijd bezorgen.
Liselotte gaf daarbij goede raad. De Franse
gastronoom Jean Anthelme Brillat-Savarin
verwoordde het treffend : “Gasten ontvangen
betekent hen gelukkig maken in de uren die
zij in uw gezelschap doorbrengen.”

Een weelde aan bestek
“Een dezer dagen vindt iemand een toestel uit
om een vork vast te houden.”63 Dit citaat van
Chatillon-Plessis, pseudoniem voor Maurice
Dancourt, directeur van het tijdschrift La Salle
à Manger, is tekenend voor de toenemende
waaier aan bestekonderdelen die in de 19 de
eeuw ontwikkeld werden.64 Het juiste bestek
op de goede manier gebruiken was niet langer
een evidentie.65 Messenleggers werden in
familiekring zowel voor messen en vorken

▲

Koffer met bestek Moderne 203
van Wolfers Frères, ca. 1900
Seawolf Collection
De firma Wolfers Frères had een uitgebreid internationaal netwerk. Deze luxueuze bestekkoffer, opgevat als een schrijn
afgewerkt met bijpassend beslagwerk in art nouveau, werd
door de Gebroeders Friedländer in Berlijn verkocht.
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gebruikt wanneer er tussen de gangen in niet
gewisseld werd van bestek.66 Bestekken werden in veelvouden van zes, meestal per twaalf,
te koop aangeboden.67 Dat sloot aan bij het
gebruik om de schotels per twaalf klaar te
maken.68 De aanschaf van een koffer met zilveren couverts met passend dienbestek was
een aanzienlijke investering die de sociale
uitstraling ten goede kwam.69 Een luxueus
schrijn, afgewerkt met verzilverde ornamenten, met daarin een 132-delig bestek van het
model Moderne 203 van Wolfers Frères werd
door hofjuwelier Friedländer in Berlijn verkocht. 70 De bestekkoffer die Victor Horta bij
Wolfers Frères aankocht, bevatte zelfs meer
dan vierhonderd items van het model
Moderne 207, waarop hij zijn initialen VH
liet graveren.71
Men kan het niet zo gek bedenken of het
bestaat: komkommerzaag, notenpeller, mango
vork, meloenmes, appelsiensnijder, ijssikkel,
petitfourschepje, limonadelepel en citroenmes.
Dergelijke nieuwe gebruiksvoorwerpen werden vooral in Frankrijk en Engeland ontwikkeld72 , maar ook in de Verenigde Staten :
“Amerikaanse zilverfabrikanten waren bijzonder vindingrijk als het erom ging tafelgerei te
ontwerpen voor de gefortuneerde klassen.
Ze leken wel perfecte huisbedienden, zoals ze
inspeelden op de grillen en de eisen van hun
cliënteel, en er zelfs op vooruitliepen.” 73 Bij
Koch & Bergfeld in Bremen werd tussen 1875
en 1900 het aantal beschikbare soorten bestek
onderdelen verdrievoudigd.74
Deze differentiatie kende meerdere oorzaken.
De omschakeling van de service à la française
naar de service à la russe eiste niet alleen meer
obers, maar ook aangepast bestek.75 Daarnaast
speelde het groeiend aanbod van exotische
vruchten, dankzij een verbeterde conserve-

ring, koeling en transport, een belangrijke rol.
Tot slot maakten een aantal technologische
innovaties de industriële productie van zilveren
bestekken mogelijk en kwam in zekere zin
de in 1889 geformuleeerde wensdroom van
Lucien Falize uit : “Tafelzilver produceren zoals
men een krant drukt lijkt me de droom van elke
edelsmid.”76 Zo werd België overspoeld met
machinaal geproduceerd bestek uit Duitsland
en Frankrijk. Ook Wolfers startte in 1893 zijn
machinale bestekproductie in Parijs en installeerde in 1897 hydraulische persen in het
atelier in Brussel.77 Andere Belgische bedrijven, die op industriële wijze bestekken produceerden, waren voornamelijk gevestigd in
Brussel (Bonnevie, Delheid en Lemaire & de
Vernisy) of Mechelen (De Bist, Philippen en
Schapmans). Pas in het tweede kwart van de
20ste eeuw werd de ongebreidelde wildgroei
van bestekonderdelen teruggeschroefd.78 In
de Verenigde Staten werd in 1925 het maximaal aantal onderdelen per model vastgelegd
op 55 stuks…

Elektriciteit op tafel
Met de ontdekking van het dynamoprincipe
in 1866 legde Werner von Siemens de basis
voor de exploitatie van elektriciteit. Wanneer
Thomas Edison in 1881 in Parijs, op de allereerste internationale tentoonstelling van de elektriciteit, een gebruiksklare gloeilamp presenteert, zou dit een grote impact hebben op de
toepassing van elektriciteit in allerhande voorwerpen.79 Naar het voorbeeld van Parijs werd
er in 1882, 1883 en 1891 achtereenvolgens in
München, Wenen en Frankfurt am Main een
Internationale Elektrizitätsausstellung georganiseerd.

⊲

Egide Rombaux en François Hoosemans,
Nimfenlamp, ca. 1900
Coll. Koning Boudewijnstichting, in depot bij de KMKG, Brussel.
De zilveren kandelabers van François Hoosemans met ivoren
figuren van Egide Rombaux kenden op de wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs veel bijval. Dit exemplaar werd
op 3 maart 1906 aan de politicus en industrieel Paul Van
Hoegaerden geschonken.
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Op de wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs
was La fée de l’électricité, een sculptuur die
het paleis van de elektriciteit bekroonde, een
van de absolute blikvangers. Koning Leopold II,
die in 1900 een bezoek bracht aan die wereldtentoonstelling, kocht in 1901 voor 3.800 frank
een elektrische lamp in verguld zilver aan
bij Froment-Meurice : “Een elektrische lamp
gedragen door rietstengels die uit een schelp
komen ; de schelp wordt ondersteund door
twee sirenen (model van Henri Chapu) in gedreven en verguld zilver.”80 Enkele kandelaars van
zilversmid François Hoosemans met ivoorsnijwerk van Egide Rombaux, die op dezelfde
wereldtentoonstelling getoond werden, werden door buitenlandse musea aangekocht.81
Een dergelijke kandelaar met elektrische verlichting werd op 3 maart 1906 door de leden
van het Syndicat des Charbonnages Liégeois
aan hun voorzitter Paul Van Hoegaerden
geschonken.82 Om kandelaars met gloeilampen ‘efficiënt’ te gebruiken ontwikkelde de
firma Cooper in 1902 een elektrisch tafelkleed
van circa 120 bij 60 cm waarbij de bedrading
– nota bene zonder aarding! – tussen de lagen
stof werd ingenaaid.83
Ondanks de introductie van de service à la
russe bleven bepaalde objecten, zoals een
tafelkomfoor – al was het maar om rijkdom
te etaleren – behouden, maar werden ze niet
meer gepresenteerd op de tafel waar werd
gegeten.84 Dergelijke praktische objecten,
alsook broodroosters en waterketels, waren
naast de verlichting de uitgelezen voorwerpen
om elektriciteit op een grotere schaal toe te
passen en bereikbaar te maken voor een breder publiek.85 De door Peter Behrens ontworpen elektrische waterketels, die zich hiermee
afzet tegen de “Luxuskunst der Einzeldinge”
(de luxekunst van unica), werden vanaf 1908
door AEG (Allgemeine Elektricitäts Gesell-

▲

Armand Vallée, Robe pour un dîner au Bois,
in Journal des Dames et des Modes,
jg. 2, nr. 36, 1913, pl. 82.
Privécollectie
Elektriciteit raakte bijzonder snel ingeburgerd. Vlak vóór de
Eerste Wereldoorlog was het zeker geen uitzondering meer
en in mondaine restaurants werden de tafels voorzien van
elektrische verlichting.
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schaft) in productie gebracht.86 Toch zien wij
dat ook in het interbellum bij tafelzilver elektriciteit toegepast wordt. Een mooi voorbeeld
is de warmwaterketel BJ 4 van Wolfers Frères
voor het servies Mireille, waarvoor Philippe
Wolfers in 1926 het ontwerp tekende.87 Een jaar
eerder maakten elektrische schotelverwarmers
en tafellampen al integraal deel uit van het
Gioconda-ensemble dat door Philippe Wolfers
in Parijs werd getoond. Op de wereldtentoonstelling van 1935 pakten onder andere Wolfers

Frères en de minder bekende Belgische firma
De Keghel-Roos uit met (verguld) zilveren tafelmiddenstukken met neonverlichting.88 Ook
Ernest & Robert Altenloh hadden rond die tijd
een zilveren tafelmiddenstuk met elektrische
verlichting in hun aanbod.89

▲
▲

Een voorloper van een elektrisch fornuis
met rechts een aparte oven, ca. 1910
Ook in de keuken doken elektrische apparaten op. Daarvan getuigt deze voorloper van een elektrisch fornuis.

Fernand Schultz-Wettel, Reclame voor Heize Elektrisch !
System Prometheus, 1906
Museum Electrum – Das Museum der Elektrizität, Hamburg
Als alternatieve energiebron voor fossiele brandstoffen als
gas, werd rond 1900 intensief campagne gevoerd voor
elektriciteit.
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Een eetkamer als kunstwerk
Gioconda
Donderdag 11 juni 1925. Koningin Elisabeth
poseert samen met Philippe Wolfers en graaf
en gravin Adrien van der Burch voor een prachtig gedekte tafel. De foto lijkt op een plechtige
foto die vlak voor een officieel diner werd genomen. Niets is minder waar. Koningin Elisabeth
bracht die dag een officieel bezoek aan de
Internationale Tentoonstelling van Moderne

Decoratieve en Industriële Kunsten in Parijs
waar zij in de Belgische sectie een eetkamer
bezocht waarin nooit één diner werd georganiseerd ! De kamer die tot in het kleinste detail
was uitgewerkt, was immers geconcipieerd
als een kunstwerk met als titel Gioconda. Zij
was een werk van de beroemde edelsmidbeeldhouwer Philippe Wolfers.90

▲

Koningin Elisabeth, Philippe Wolfers en graaf en gravin Adrien van der Burch op de Internationale Tentoonstelling van Moderne Decoratieve en Industriële Kunsten in Parijs in 1925
Privécollectie
Opname gemaakt in de Giocondazaal tijdens het officiële bezoek van Koningin Elisabeth op
11 juni 1925. V.l.n.r., Graaf Adrien van der Burch, commissaris-generaal van de Belgische afdeling,
koningin Elisabeth, Philippe Wolfers en Gravin Van der Burch.
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Gioconda werd speciaal door Philippe Wolfers
gecreëerd voor deze tentoonstelling in Parijs.
Deze expositie wordt beschouwd als het hoogtepunt van de art deco, de stijl die tijdens het
interbellum hoogtij vierde. De naam art deco is
trouwens een afgeleide van die Exposition des
Arts décoratifs. Omdat dergelijke prestigieuze
evenementen voor een enorme uitstraling
zorgden, spaarde Philippe Wolfers kosten noch
moeite. Hij zette er de zilversmederij Wolfers
Frères, waarvan hij artistiek directeur was,
opnieuw mee op de kaart. En ditmaal niet meer
met een art-nouveau-creatie waarmee hij rond
1900 hoge toppen scheerde91, maar met een
strak, modern art-deco-concept.
Het lijkt misschien eigenaardig, maar het concept van de zilveren schotel was voor Philippe
Wolfers het vertrekpunt van het ontwerp voor de
volledige eetkamer. Dat conceptuele parcours
ging helemaal in tegen de gangbare principes.
Traditioneel werd immers geoordeeld dat het
meubel het belangrijkste element van een
interieur is. Daarom was het gebruikelijk dat
de accessoires daarmee in harmonie werden
ontworpen of gekozen. Wolfers hanteerde een
andere logica. Voor hem was het belangrijkste meubel in een eetkamer de tafel en op die
tafel was het belangrijkste voorwerp de schotel. Het was voor hem, als zilversmid, dan ook
logisch dat die schotel, die hij “het meesterstuk”
noemde, dan ook als eerste moest worden ontworpen. Alle andere elementen zouden uit dat
ontwerpprincipe voortvloeien.
Wolfers stelde de vorm van de cirkelvormige
zilveren schotel samen door een tienhoek tussen twee andere tienhoeken, de laatste met
afgeschuinde hoeken, tegengesteld in te schrijven. Door dat patroon ontstaan twee reeksen
van grote en kleinere driehoeken, die het leidmotief van het geometrisch geconstrueerde

interieur zouden bepalen. De verbazingwekkende eenvoud van het ontwerp liet de kunstenaar toe om het rijkelijke karakter vooral te
laten spreken door de materies. Deze consequente formele ontwerpfase, in combinatie
met de uitgelezen doordachte materiaalkeuze
en het evenredig doorgedreven gevoel voor
kleurenharmonie, zorgde voor een onverwacht
origineel aspect waardoor Gioconda algemeen
beschouwd werd als het meest harmonieuze
interieur van de hele tentoonstelling.
Gioconda stond opgesteld in het Belgische
paviljoen dat door de beroemde architect
Victor Horta was ontworpen. De zaal die door
de architect ter beschikking van Philippe
Wolfers werd gesteld, was niet zo groot. Zij
had een lengte van acht en een halve meter

▲

Philippe Wolfers voor Wolfers Frères, ronde zilveren
schotel van het model Gioconda, 1923
KMKG, Brussel
Het concept van de zilveren schotel was voor Philippe
Wolfers het vertrekpunt van het ontwerp voor de volledige eetkamer.

58

en, door een erkervormige uitsprong, een
onregelmatige breedte van maximaal vijf meter.
Zowel de zijwanden als de achterwand hadden grote vensters. Om de zaal te vergroten
creëerde Wolfers een optisch diepte-effect. De
achterwand werd doorbroken door een sokkel die van binnenuit dwars doorheen de muur
naar buiten liep. Op die sokkel plaatste hij aan
de buitenzijde een van zijn recentste bronzen
beeldhouwwerken, Offrande. Het betreft een
geknielde naakte vrouwenfiguur met een
serene, dromerige gelaatsuitdrukking. In haar
handen houdt zij vruchten die zij met een
gracieus gebaar als offer lijkt neer te leggen
op een altaar aan de binnenzijde van het
venster, in de zaal waar de disgenoten behoren te zitten…

De wanden van het interieur van de zaal waren
volledig bekleed met geelgeaderde portor
en antiekgroene marmer. Om het geheel niet
te overladen werd vlak onder de witte zoldering een smalle witgeschilderde strook voorzien die zorgde voor de compensatie van het
optisch zware marmereffect. De kroonlijst werd
discreet versierd met een zwart geschilderd
driehoeksmotief, een van de fundamentele
decoratieve elementen. In de zijwanden werden grote glasramen naar een ontwerp van de
schilder Anto Carte geïntegreerd. Het groenige
coloriet van de voorstelling van een onderzees
landschap met zeemeerminnen sloot perfect
aan bij het kleurenpalet van het marmer. Aan
de hoeken van de langste zijden van de zaal
stonden telkens, beschermd achter glas op

▲

Zicht op de Giocondazaal
Dufrene M., Ensembles Mobiliers. Exposition Internationale 1925. 3de reeks, Paris, Charles
Moreau, s.d. [1926], pl. 1
De eetkamer die Philippe Wolfers als kunstwerk concipieerde voor de Belgische sectie van de
Internationale Tentoonstelling van Moderne Decoratieve en Industriële Kunsten in Parijs in 1925
had een sacraal karakter. Het bronzen beeld aan de buitenzijde van de zaal lijkt een offer te
brengen aan de disgenoten.
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achthoekige marmeren pijlers, vier bustes met
groene patina. Deze sculpturen van Philippe
Wolfers werden bekroond door een armatuur
van dun gezaagde platen van Siënnese brocatello en Algerijnse witte onyx, waarachter de
verlichting zat verwerkt. Het gesteente temperde het felle licht en zorgde voor een sacraal
of dramatisch licht-en-schaduwspel waardoor
de beelden als het ware goddelijke toeschouwers leken van het prestigieuze diner dat er
schijnbaar plaats zou hebben.
In het midden van de zaal stond een tafel met
een twaalfhoekig blad. Die was de vergroting
van de twaalfhoekige schotel. Rond de tafel
stonden tien stoelen met vijfhoekige rugleuning
en twee fauteuils met negenhoekige rugleuning. Onder de tafel lag een groot twaalfhoekig tapijt met gesofistikeerde tekening. Het
middelpunt van een vloertapijt in een eetkamer
is altijd een schaduwzone. Om de doodse scha-

duwvlek te verlevendigen ontwierp Philippe
Wolfers in het centrum ervan een abstracte
tekening in levendige kleuren.
Aan de rechterzijde van de zaal, onder een
ingelegd fictief wapenschild, stond het zeshoekige dressoir. Het meubel was uitgevoerd
in mahoniehout met ebbenhouten biezen en
een fries met ruitmotief – een dubbele toepassing van het leidmotief van driehoeken –
van ebbenhout en ivoor. Aan de linkerzijde van
de zaal stond de zilverkast. Het onderstel was
identiek aan het dressoir. Enkel het bovenstuk,
de vitrine waarin het zilverwerk en ander vaatwerk was geëtaleerd, was hieraan toegevoegd.
Verder in de zaal stond ook nog een theetafel
met drie bladen. Het fungeerde als het ware
als de sokkel van een beeldhouwwerk : op het
bovenste blad troonde het imposante zilveren
koffie- en theeservies dat werd gedomineerd
door een warmwaterkan op komfoor.

▲

Gedekte tafel in de Giocondazaal
Verdavaine G., L’Ensemble “Gioconda” de Philippe Wolfers. Salle à
Manger d’un Pavillon de Chasse, in Le Home, jg. 2 (nieuwe reeks),
nr. 7-8, 1925, p. 117-136
In het midden van de zaal stond een tafel met een twaalfhoekig
blad. Philippe Wolfers besteedde bijzondere aandacht aan het
zilverwerk dat zeer overvloedig aanwezig was.
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Het spreekt voor zich dat Philippe Wolfers als
artistiek directeur van de zilversmederij Wolfers
Frères bijzondere aandacht besteedde aan het
ontwerp van het zilverwerk. Het gegoten en fijn
geciseleerd zilverwerk was dan ook zo overvloedig aanwezig dat de vraag kan worden
gesteld of deze eetkamer geen decor was
voor de presentatie van het zilverwerk van de
gereputeerde familieonderneming. Als vanzelfsprekend was de vorm van de zilveren schotel
determinerend voor het concept van de rest
van het zilverwerk : cirkelvormige schotels,
ovale schotels, groenteschalen met deksel,
een kristallen slakom met zilveren voet, broodschaaltjes, menuhouders, bestek, een koffieen theeservies, elektrische schotelverwarmers
en elektrische tafellampen met witzijden kapjes
afgebiesd met groene franjes. Al deze voorwerpen vonden hun vormgeving in het veelhoekige motief met decoratieve applicatie
van het driehoeksmotief. Op al het zilverwerk
werd het dubbele gekroonde wapenschild
gegraveerd dat ook in de marmeren wand
van de zaal was ingelegd.
Van al het zilverwerk is het bestek een van de
moeilijkste opgaven om vernieuwing te realiseren. Zowel de praktische als de technische
aspecten moeten immers worden gekoppeld
aan het esthetische ideaal. Het decoratieve
leidmotief kon in dit geval niet consequent
worden doorgevoerd in de ornamentiek,
omdat de ontwerper te veel gebonden was
aan de formele en de hygiënische aspecten :
“De contouren van het bestek laten weinig
speelruimte en het heeft geen zin om een
vierkante lepel te ontwerpen om daarmee
een nieuwe trend te zetten”.92 Philippe Wolfers
ontwierp daarom een praktisch onversierd,
zeer rationeel bestek met een duidelijke verwijzing naar het leidmotief : een langbenige
driehoek als steelaanzet, een dubbellof

bestaande uit drie driehoeken, een spits toelopend lemmet van het mes en een spitse
drietandige vork.
Het glazenservies werd uigevoerd door Les
Cristalleries du Val-Saint-Lambert. Ook hier
volgde het concept het leidmotief van de zaal.
De globale vorm van voet, steel en kelk was
twaalfhoekig en de kelk werd versierd met een
geslepen fries van driehoeken, een huzarenstuk om uit te voeren ! Het tafelservies werd
gerealiseerd door La Faïencerie de Kéramis
(Boch Frères). De vormgeving van de borden,
de kopjes en de schoteltjes volgde getrouw
het concept van het zilverwerk.
Dat een dergelijke eetkamer ontwerpen, waar
alle elementen tot in het kleinste detail op
elkaar waren afgestemd, veel tijd in beslag
moet hebben genomen, spreekt voor zich.
Philippe Wolfers begon dan ook al in 1923 aan
het ontwerp van het zilverwerk en vanaf mei
1924 breidde hij de reeks uit met ontwerpen
voor de interieurelementen. In de zaal integreerde hij ook de meest recente beeldhouwwerken uit zijn sculpturale repertorium. Niets
mocht aan het toeval worden overgelaten !
Omdat het doorgedreven gevoel voor eenheid bij geen enkel ander interieur werd teruggevonden, beschouwde de internationale
pers Gioconda als het topwerk van de internationale tentoonstelling van Parijs in 1925.
Wegens de belangrijkheid van de inzending
werd in de tweede editie van de catalogus van
de Belgische sectie een katern met zes foto’s
van het ensemble ingevoegd. Het Belgische
commissariaat-generaal werd zodanig overspoeld met aanvragen van de pers om fotografische documentatie, dat Philippe Wolfers zelf
de opdracht gaf aan een Parijse topfotograaf
om een uitgebreide en kwalitatief bijzonder

⊲

Philippe Wolfers voor Wolfers Frères, zilveren bestek van het model Gioconda
met de initialen van Marcel Wolfers, 1924-1925
KMKG, Brussel
Voor een zilversmid is het ontwerp van een nieuw bestek een van de moeilijkste uitdagingen
omdat vorm en functie zeer nauw zijn verbonden. Philippe Wolfers slaagde erin een zeer modern
bestek te ontwerpen volgens het principe waarop zijn volledige concept was gebaseerd.
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hoogstaande fotoreportage te maken. Die
werd ter beschikking van de pers gesteld en
kon met veel trots worden getoond aan het
cliënteel van Wolfers Frères in de Belgische en
internationale filialen.
Om het luisterrijke karakter van het interieur te
benadrukken, werd het bericht gelanceerd dat
Philippe Wolfers van een graaf de opdracht had
gekregen de eetkamer van zijn jachtpaviljoen
in te richten. De kasteelheer zou het resultaat
zo hebben geapprecieerd dat hij oordeelde dat
de creatie in zijn volledigheid moest worden
geëxposeerd op de tentoonstelling van decoratieve kunsten in Parijs. Vandaar dat de ondertitel van het ensemble Eetkamer van een jachtpaviljoen luidde. Zij werd in de toenmalige
literatuur ook altijd in een adem genoemd met
de eetkamer die de juwelier-glaskunstenaar
René Lalique ontwierp en tentoonstelde in het
paviljoen van de porseleinfabriek van Sèvres.
Het meest tekenend is de lyrische vergelijking
van Maurice de Waleffe : “In het paviljoen van
Sèvres echter heeft de Franse verbeelding een
geheel in kristal opgetrokken eetkamer bedacht,
als het ware uit een gletsjer gesneden. Het plafond bestaat uit lichtgevend glas en de glazen
muren zijn ingelegd met zilveren rijp. Lalique
ontvangt u op de Noordpool, Wolfers midden
in een warm en donker Congolees oerwoud.
Een miljonair met een gecultiveerde smaak
kiest voor beide : de warme voor de winter en
de koele voor de zomer.”93 Dit citaat is zeer
betekenisvol in die zin dat de tentoonstelling
van 1925 algemeen wordt beschouwd als de
triomf van de Franse decorateurs waaronder
René Lalique. Met deze vergelijking gaf de journalist aan dat beide ensembles elkaars evenknie waren. Net zoals omstreeks de eeuwwisseling werden beide kunstenaars vergeleken
en evenwaardig bevonden. Deze keer niet meer
als prestigieuze juweliers, maar als toonaan-

gevende ensembliers, de toen trendy naam
voor interieurontwerpers of -samenstellers.
De uiterst positieve perscommentaren hadden
een massale publiekstoeloop tot gevolg. Op
sommige momenten liep het bezoekersaantal
voor de Gioconda eetkamer op tot 2.500 per
uur ! Een ongezien succes…
Volgens de traditie van de wereldtentoon
stellingen en internationale exposities die in
het midden van de 19de eeuw ontstonden, werden ook prijzen uitgereikt. Die prestigieuze
onderscheidingen waren bijzonder belangrijk
voor kunstenaars en industriëlen en werden
beschouwd als een van de belangrijkste internationale kwaliteitsgaranties. Op de tentoonstelling van 1925 was dat niet anders. Elk werk
werd aan het oordeel van een gespecialiseerde
internationale jury onderworpen, dus ook
Gioconda van Philippe Wolfers. Volgens de
notulen was de jury vol bewondering voor zijn
creatie : “Alle juryleden, zonder onderscheid,
zijn een en al lof voor de monumentale, weelderige en toch zeer moderne uitstraling van
het ensemble. Het illustreert de feilloze smaak
van de maker. Zijn meubelen zijn van degelijke
makelij, de prachtige stoel is stevig en comfortabel, de fraaie glasramen zijn deskundig
gemaakt, de keuze van de marmersoorten bijzonder geslaagd en de bewerking ervan onberispelijk. Dat alles trok de speciale aandacht
van de jury. De hoogste onderscheiding, waaraan het maximum van de punten is verbonden,
werd met eenparigheid van stemmen toegekend.”94 Niet alleen binnen de Belgische sectie
was deze onderscheiding een absolute uitzondering maar ook op internationaal vlak waren
er maar enkelen met de grootste onderscheiding met het maximum van de punten. René
Lalique, zijn Franse evenknie, was er met zijn
eetkamer een van.
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Gioconda was de laatste en langverwachte
grote schepping van Philippe Wolfers. Het kan
daarom, zoals hij meedeelde aan zijn zoon
Marcel, worden beschouwd als zijn zwanenzang: “Mijn vader is moe en hij heeft mij verteld
dat dit zijn zwanenzang is. In 1930 zal het de
beurt zijn aan iemand anders.”95 Het was effectief een van de absolute hoogtepunten van zijn
carrière: “Dit meesterwerk sloeg iedereen met
verbazing [...] het is zonder enige twijfel de
kroon op het werk van Philippe Wolfers”.96 Ook
voor de firma Wolfers Frères was Gioconda van
groot belang geweest. Stilistisch had de firma
de veelbetekenende test – de tentoonstelling
van 1925 is tot op heden een mijlpaal voor de
▲

Zilverkast en theetafel van Gioconda
Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels
Modernes de Paris 1925. Catalogue officiel de la section
belge, Bruxelles, J. E. Goossens, s.d. [1925], katern t.o.v. p. 90
Grote glasramen zijn geïntegreerd in de met geelgeaderde
portor en antiekgroene marmer beklede wanden. In de zilverkast staat het zilverwerk geëtaleerd en op de theetafel wordt
een imposant koffie- en theeservies gepresenteerd.

art deco – met brio doorstaan. Als artistiek
directeur van Wolfers Frères creëerde Philippe
na het verpletterende succes van Gioconda,
art-decozilverwerk dat in menig opzicht tot het
allerbeste van de Belgische creativiteit kan
worden gerekend.
Na twee decennia en dankzij Gioconda evenaarde de firma opnieuw haar creatieve en
commerciële niveau dat zij omstreeks de eeuwwisseling had bereikt. En Philippe Wolfers stelde
er een eetkamer tentoon waarin nooit werd
gedineerd maar die wel een legendarisch
karakter kreeg.
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Massief zilver en verzilverd
metaal. Marketing in zilver.
Dankzij de introductie van Sheffield plate in
1742 door Thomas Bouolsover97, kende de
zilverproductie in Sheffield en Birmingham in de
jaren 1740-1750 een grote expansie.98 Deze
novelties vonden dankzij hun lager prijskaartje
en gerichte advertenties snel hun weg naar
het publiek.99 Thomas Winkelmann verkocht
in Brussel al vanaf 1748 plate van Matthew
Boulton.100 Mills, opgericht in 1858, specia
liseerde zich in Brussel in de verkoop van
Engelse waren en zou later een belangrijke rol
spelen als leverancier voor het hotelwezen.101
In de loop van de 19 de eeuw werd geëxperimenteerd met tal van nieuwe technieken en
legeringen, die als alternatief voor het veel
duurdere massief zilver gebruikt konden worden. Otto-Léonard Wiskemann, die zich in 1872
in Brussel vestigde, introduceerde het elektrolytisch verzilveren in België.102 De Orfèvrerie
Wiskemann, waarvan hij de stichter was, zou
in België gedurende meer dan honderd jaar
zijn stempel drukken op de productie van
keuken- en tafelgerei in verzilverd witmetaal
en roestvrij staal. Maar ook importeurs, van het
genre Miele & C° die producten van de Württembergische Metallwarenfabrik – bij het grote
publiek beter bekend als WMF – verdeelde,
en bijhuizen van buitenlandse bedrijven zoals
de Orfèvrerie Christofle waren geduchte mededingers voor de Belgische edelsmeden.103
De concurrentie is zelfs in die mate dat grote
zilverbedrijven als Delheid Frères en Wolfers
Frères in het interbellum elk hun eigen strategie ontwikkelden om deze concurrentieslag
aan te gaan. Zo trachtten ze het tanende marktsegment van tafelzilver te compenseren door

het aanbieden van verzilverd metaal. Delheid
startte in 1935 een eigen afdeling op voor de
productie van verzilverd metaal onder de merknaam Sivar104, terwijl Wolfers Frères nauw ging
samenwerken met Bruno Wiskemann.105 De
Orfèvrerie Wiskemann promootte in de jaren
1960 zelfs voorwerpen in roestvrij staal onder
de namen Forinox en Arginox.106 Als reactie
bracht Bruno Wiskemann, naamgenoot maar
geducht concurrent, Wisk-inox op de markt.
Via advertenties en allerhande drukwerk informeerden ze potentiële klanten over hun aanbod en schoven ze hun naam of merk als
kwaliteitslabel naar voren.107 Deze reclamecampagnes waren in het bijzonder gericht op
de detailhandel. Daarnaast namen ze ook deel
aan handelsbeurzen en internationale tentoonstellingen. Nieuwe ontwerpen of unieke
stukken werden daar letterlijk in de vitrine
geplaatst om pers en publiek te overtuigen van
hun vernieuwende kwaliteiten. Op Expo 58
profileerde de Orfèvrerie Wiskemann zich bijvoorbeeld als “rénovateur du style moderne,
pur et rationnel” en brachten ze tafelserviezen
en bestekken met sprekende namen, als
Country-Club, Stuyvenberg, Heysel en La
Cambre op de markt.108
Zilverbedrijven pasten doorheen de 19de en de
20ste eeuw meerdere strategieën toe om hun
klanten te bereiken. De verschillende werkwijze van twee Brusselse concurrenten, Delheid Frères en Wolfers Frères, is daar een goed
voorbeeld van.
Delheid Frères richtte zich op de binnenlandse markt en had geen eigen verkoop-
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punten, noch bijhuizen.109 Haar anonieme
producten werden via de detailhandel samen
met uit Duitsland en Frankrijk geïmporteerd
zilver te koop aangeboden. Het gehalte
– meestal 800 ‰ – sloot aan bij het Duitse
zilver en de modellen waren vaak geïnspi-

reerd op Franse voorbeelden. Om haar gamma
bekend te maken bij zilverwinkels en juweliers werden losbladige verkoopcatalogi
samengesteld. Het waren vaak de juweliers
die garant stonden voor de kwaliteit van de
verkochte producten. In het atelier van Delheid

▲

▲

Cover verkoopcatalogus
Orfèvrerie Wiskemann, 1937
Bibliotheek Zilvermuseum Sterckshof Provincie
Antwerpen
In de brochure van de Orfèvrerie Wiskemann
wordt aandacht besteed aan de context van de
voorwerpen. Zo wordt het art-decobestek Béarn
samen met het tafelporselein en het kristal op
een tafelkleed gepresenteerd.

Pagina uit verkoopcatalogus
Orfèvrerie Wiskemann, 1937
Bibliotheek Zilvermuseum Sterckshof Provincie Antwerpen
De Orfèvrerie Wiskemann had een ruim aanbod in ronde schotels die naar
gelang het model in 7 verschillende formaten met een diameter tussen 22
en 45 cm geleverd konden worden. Het goedkoopste bord, model 1037
met een diameter van 25 cm, kostte volgens de bijhorende prijslijst 125
Belgische frank. De kostprijs van de modellen 5500 en 5518 met een
diameter van 38 cm liep op tot 695 Belgische frank per stuk.
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werden de winkeliersmerken van de juweliers
op de stukken ingeslagen. Delheidzilver met
daarop het merk van het gerenommeerde
Antwerpse huis Ruys-Ramboux is dan ook niet
ongewoon.110 Hetzelfde gebeurde met de verkoopcatalogi, waarin wel het merk of de naam
van de winkel stond, maar niet die van de producent. 111 Pas in 1937 trad Delheid Frères
internationaal naar buiten. Op de Exposition
des Arts et Techniques dans la vie Moderne
in Parijs behaalden ze met hun nieuwste ontwerpen van modelleur Albert Carlens een
erediploma.112
Wolfers Frères, dat van 1897 tot 1929 geleid
werd door artistiek directeur Philippe Wolfers,
paste een heel andere strategie toe, aansluitend bij de ambitie van de firma.113 Ze bouwde
een internationaal netwerk uit en verkocht
haar zilver in Amsterdam, Antwerpen, Berlijn,
Boedapest, Brussel, Düsseldorf, Gent, Hamburg, Keulen, Londen, Luik, Mannheim, Parijs,
Stuttgart en Utrecht. De juweliers – vaak hofleveranciers – en zilverwinkels waarmee ze
samenwerkte of waarmee ze zelfs een exclusiviteitcontract afsloot, waren gehuisvest in
imposante, cruciaal gelegen handelspanden.
De aangeboden producten waren van zeer
hoge kwaliteit, zowel qua materiaalgebruik als
technische afwerking. Wolfers Frères beantwoordde daarmee zowel aan de sociale status
als aan de morele waarden van het beoogde
kapitaalkrachtige publiek. Door de deelname
aan tentoonstellingen van zowel industriële als
schone kunsten werd het gedifferentieerde
aanbod maximaal in de kijker geplaatst en werd
de potentiële klant overtuigd van de kwaliteiten
van zowel het unieke kunstobject als van het
deels machinaal vervaardigde serieproduct.114
Het Gioconda-ensemble dat in 1925 furore
maakte op de Internationale Tentoonstelling
van Moderne Decoratieve en Industriële Kun-

sten is daar een treffend voorbeeld van. In de
jaren 1890 werd niet alleen het firmateken van
Wolfers aangepast – van het everzwijn onder de
letter W naar de drie vijfpuntsterren in een driehoek – maar werden ook serienummers geïntroduceerd en werd de signatuur van Philippe
Wolfers op unieke stukken of eigen creaties
aangebracht.115 In vele gevallen bedachten ze
voor de voorwerpen ook sprekende modelnamen als Prince Albert of Gioconda. Artistieke
aspiraties en commercieel succes geven bij
Wolfers elkaar duidelijk de hand.

Patisserie en desserts
voor iedereen !
Elke doordeweekse kantinemaaltijd bevat
vandaag een dessert. Het kan gaan om een
potje yoghurt, een stuk fruit of een gebakje.
Dit is niets bijzonder, maar niet zo lang geleden was dat anders. Voor de meeste mensen maakte een nagerecht deel uit van een
feest. Iemands sociale positie bleek toen (ook)
uit de mate waarin zoets werd gegeten. Binnen de elite bestond er bovendien een verschil wat aantal nagerechten betrof : hoe rijker,
hoe meer. Menu’s van banketten bevatten
steevast patisserie naast één dessert, tenzij
het ging om heel speciale (en rijke) gelegenheden waar het nagerecht bijna een aparte
maaltijd leek met vier of zelfs vijf aparte desserts. Zo vermeldt de menukaart van de lunch
van koning Leopold II op 23 mei 1909 Brioche
aux fruits, Diplomate avec framboises, Fruits,
Dessert. Bovendien bood het nagerecht de
gedroomde gelegenheid om niet alleen uit
te pakken met kwantiteit, maar ook met afwisseling, vernieuwing en verrassing. Het toetje
kreeg dan fantasievolle namen zoals Gâteaux
Egyptiens (1901), Bombes Rosita (1900) of

Glace Tutti Frutti (1897). Hoe deze nagerechten werden bereid en welke vorm en kleur zij
hadden, is te lezen in kookboeken, waarin
het aandeel van nagerechten almaar toenam
tussen 1900 en de jaren 1970 (toen de eerste
dieetgolf de zoetigheden begon in te perken).
Wanneer menu’s van voor 1940 “dessert” vermeldden, ging het om diverse koekjes en chocolaatjes die zelf werden bereid of werden
geleverd door een patissier. Overigens werden zoetigheden niet alleen op het einde
van de maaltijd, maar ook tussendoor geserveerd (sorbets en warme of koude entremets
doux, zoals de omelette au rhum of ravioles
de fraises). Pas tijdens de hoogconjunctuur
van de late jaren 1920 kwam een dessert op
de tafel van vele gezinnen.116
De prijs van ingrediënten en de bereidingstijd
van desserts verklaren het succes van zoetigheden na de maaltijd in de hogere kringen :
nagerechten waren duur en hadden dus een
prestigieus imago. Patisserie werd bereid met
fijne witte bloem, boter, cacao, room, suiker,
melk, noten, rozijnen, eieren, likeuren en vers
fruit: deze ingrediënten kostten zeer veel in de
19de eeuw, en pas met de mechanisering van
landbouw, transport en verwerking kwam
daarin verandering. Neem chocolade : onbetaalbaar voor gewone mensen tot net voor de
Eerste Wereldoorlog, een traktatie voor jong
en oud tot in de jaren 1950, maar vandaag een
alledaags tussendoortje. Desserts bereiden
vergde bovendien erg veel tijd. Dat gold in het
bijzonder voor het maken van roomijs. Eerst
moest de mengeling worden gemaakt (in 1895
raadde chef Jean de Gouy een mix aan van
350 gram suiker, 8 eierdooiers, 1 liter melk,
1 stokje vanille en, voor een licht roomijs, een
kwart liter geklopte room), die in een ijsmachine
(sorbetière) werd gegoten. Deze werd geplaatst
in een houten emmer met natuurijs, 3 kilo zout

⊲

Reclame voor koekjesfabriek De Beukelaer & Co
in Antwerpen, ca. 1900
Letterenhuis, Antwerpen
De firma De Beukelaer heeft wortels tot in 1843 en werd
rond 1890 een belangrijke producent van koekjes. Noteer
de opsomming van het assortiment koekjes, rechts van de
ranke figuur.
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en 250 gram salpeter. Dan begon het zachtjes
schudden en roeren, het aanvullen met nieuw
natuurijs en zout, het weggieten van smeltwater en het opnieuw schudden en roeren.
Het bereiden van een tweede soort ijs betekende natuurlijk dubbel werk.
Rond 1900 nam de prijs van de ingrediënten
af door de mechanisering. Enkele decennia
later verschenen er geleidelijk meer appara-

▲

Privat-Livemont, reclame voor koekjesen chocoladefabriek Delacre, 1896
Letterenhuis, Antwerpen
Rond 1860 verkocht apotheker Charles Delacre cacao en
chocolade in Brussel. In 1872 opende hij een chocoladefabriek in Elsene, die hij enkele jaren later verhuisde naar
Vilvoorde, waar hij de productie van koekjes startte.

ten in de keuken, die het werk lichter maakten,
zoals de koelkast of de gaskachel. Deze laatste maakte het bakken van taarten een pak
eenvoudiger. Grote koelkasten, ovens, mengers en kloppers werden al eerder gebruikt in
bakkerijen, waarvan er sommige zich ontwikkelden tot industriële producenten van brood,
gebak en koekjes. De socialistische coöperatieve Vooruit (Gent, 1884) biedt een voorbeeld
van dit proces. Begonnen in een kleine kelder,
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breidde de coöperatieve zich almaar meer uit
door de nieuwste machines op te stellen in
nieuwe gebouwen, waardoor de productie van
broden, peperkoek en koekjes jaar na jaar
steeg (terwijl de prijs afnam). Noodgedwongen
mechaniseerden kleine bakkers eveneens, wat
soms leidde tot uitbreiding en specialisatie.
Zo startte de bescheiden bakker-kruidenier
J. Destrooper (Lo, 1885) de productie van
‘amandelbrood’ en, even later, ‘natuurboterwafels’. Niet alleen in België, maar ook in het
buitenland, werden deze producten gesmaakt :
op de internationale voedingsbeurs van Parijs
(1911) ontving het amandelkoekje zelfs de gouden medaille. Ook Delhaize Le Lion (Brussel,
1867), die een centraal verdeelpunt en honderden winkels in heel België had, produceerde zelf voedingswaren. Naast een koffiebranderij bezat dit bedrijf fabrieken van
chocolade, deegwaren en koekjes. Delhaize
verkocht natuurlijk ook producten van andere
producenten en bepaalde merken vielen bijzonder in de smaak bij het zeer diverse publiek
(er werd verkocht aan de hogere burgerij in de
steden even goed als aan landbouwers in
de kleinste dorpen). Het aanbod van koekjes,
snoepgoed en chocolade nam bijzonder snel
toe tussen 1890 en 1914: 195 soorten in 1890,
360 in 1900 en 620 in 1914, of een sterke
stijging van 5 percent per jaar tussen 1890 en
1914. Vooral het assortiment koekjes breidde
uit (van 50 soorten tot 230) en bevatte bijvoorbeeld Petits Chinois, Colonial, Royal, Rum fingers, Mokes de Bruges, Nonnettes de Dijon,
Croquignoles of Milanais. De prijs schommelde sterk naargelang van de kwaliteit en het
gewicht, maar kleine wafeltjes of gewone koekjes lagen vrijwel in ieders bereik. Populair waren
de koekjesdozen die geïllustreerd werden met
koninklijke taferelen, zoals afbeeldingen van
de koning, de koningin en hun kinderen of de
evocatie van een koninklijk huwelijk.

Zijn het koekje en het nagerecht gedemocratiseerd ? Zoetekauwen komen na 1960 veel
meer aan hun trekken dan rond 1900. Zij eten
echter geen Plumpudding au rhum, Fromage
à la glace, Charlotte russe à la vanille of andere
chique desserts die aan rijke tafels voor het
laatste hoogtepunt van de maaltijd zorgden.
De verzoeting van het dagelijks menu heeft te
maken met industrialisering en commercialisering van de voedingsketen, waar (artificiële)

▲

Vrouw die in de keuken een cake aan het bakken is
Door de mechanisering nam niet alleen de prijs van de
ingrediënten af, maar ook de bereidingstijd werd korter.
Elektrische apparaten in de keuken maakten het werk een
stuk lichter!
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suikers onze smaak voortdurend doen wijzigen. Exclusieve, zeer gesofistikeerde nagerechten zijn ten andere nog steeds te krijgen :
sterrenrestaurants hebben ze op hun kaart aan
25 euro per stuk.

Koffie, thee en chocolade
In volle economische recessie, oktober 1932,
had de neutrale coöperatieve L’Union Economique de Bruxelles een assortiment van
17 soorten cacaopoeder, evenveel soorten
thee, 12 soorten koffie, 2 soorten malt en 8
soorten cichorei. De duurste koffie, Mélange
dessert, kostte 22 frank per kilo, de goedkoopste, Café réclame spécial, 9 frank. Nog grotere
prijsverschillen waren er bij thee, waar de
duurste 7 frank per pakje van 100 gram kostte
(Chine Souchong) en de goedkoopste 0,70
frank (Chiendent). Elke klant, koopkrachtig of
niet, kon hier terecht voor de aankoop van
koffie, cacaopoeder, thee, malt of cichorei. Het
aanbod van deze producten was verdubbeld
sedert deze coöperatieve in 1890 de deuren
had geopend. Eén van zijn eerste activiteiten
was het opstarten van een koffiebranderij. Een
zware concurrent, de ketenwinkel Delhaize Le
Lion, verkocht in 1895 zelfs 25 soorten koffie
en 6 soorten thee, en deed dit aanbod stijgen
tot respectievelijk 35 en 34 in de jaren 1930.
In het licht van de geringe theeconsumptie in
België (vandaag drinkt de Belg gemiddeld
11 liter thee per jaar, de Nederlander tien keer
meer), doet deze uitgebreide keuze aan thee
vragen rijzen : ging het hier om een aanbod
van prestigegoederen die de rijkere klant naar
de winkel moest lokken ?
Ook Delhaize bezat een eigen koffiebranderij.
Een uitgebreid assortiment, grote prijssprei-

▲

Hamner (pseudoniem van Herman Richir),
reclame voor koffie van de ketenwinkel
Delhaize Le Lion, 1897
Letterenhuis, Antwerpen
Delhaize bezat een eigen koffiebranderij sedert 1875, die
een belangrijk deel van de totale omzet van het bedrijf realiseerde. In 1913 verkocht de firma niet minder dan 26 verschillende soorten koffie van zeer diverse prijs en kwaliteit.
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ding en het feit dat beide winkels eigen koffiebonen brandden wijst op het grote belang van
het dagelijkse kopje koffie voor de Belg in de
jaren 1930. Hoe kan worden verklaard dat een
drank die amper gekend was voor 1700 onmisbaar was geworden voor de overgrote meerderheid van de Belgen ?117
De ruime verspreiding van koffie wordt uitgelegd door de prijsevolutie, de reputatie en het
prestige van de warme drank. Dat laatste kan
worden aangetoond door resultaten van een
enquête naar de uitgaven van arbeidersgezinnen uit 1891. Naarmate het inkomen hoger
was, werd er meer koffie gekocht (0,90 frank
per week bij de laagste inkomensgroep, maar
1,70 frank bij de hoogste inkomens). Latere
enquêtes hebben dit onderscheid bevestigd
(gegevens over thee bestaan niet, omdat arbeidersgezinnen in België geen thee dronken).
Kijkend naar voorbije eeuwen is de band tussen inkomen en consumptie goed te begrijpen.
Koffiebonen kwamen uit exotische oorden
en waren bijgevolg zeer duur. In de 16de eeuw
bloeiden koffiehuizen in het Ottomaanse rijk.
Via de gekende handelsroutes landden koffiebonen en –huizen in Venetië in de jaren 1640
en, wat later, in Londen, Wenen en Parijs, waar
vooral buitenlandse handelslieden de drank
gebruikten. De mode sloeg aan, en omstreeks
1700 hadden de meeste Europese steden
één of meer koffiehuizen, waar bemiddelde
mannen de tijd doorbrachten al rokend, koffie
drinkend en pratend (over kunst, politiek en
vrouwen). Niettemin waren er, net als in het
Ottomaanse rijk, ook straatventers die koffie
verkochten en aldus de drank aan een ruim
publiek leerden kennen.

of warme chocolademelk) en mokka of café
sloten langsom meer de lunch en het diner af
(al dan niet met een likeur). Om het speciale
karakter van deze warme dranken te benadrukken, werd al op het einde van de 17de eeuw
luxueus servies gecreëerd door gespecialiseerde producenten : peervormige en kegelvormige koffiekannen in tin, koper en blik, maar
vanaf het einde van de 18de eeuw ook in zilver

Na 1750 werd koffie ook bij de burgerij thuis
gedronken, die graag de elite kopieerde.
’s Morgens werd koffie geschonken (naast thee

▲

Fernand Toussaint, reclame voor Café Jacqmotte
uit Brussel, vóór 1896
Letterenhuis, Antwerpen
Maison Jacqmotte startte in 1828 een bescheiden koffiebranderij in de Brusselse Hoogstraat, waar ook ‘koloniale
waren’ werden verkocht (suiker, thee, tabak etc.). Het huis
verliet die straat in 1987, maar was toen al lang uitsluitend
een branderij.
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en porselein. Kopjes en schoteltjes waren van
porselein en lepeltjes van tin, zilver of een
ijzerlegering. Zilveren koffiekannen waren
omstreeks 1800 zelfs één van de belangrijkste statussymbolen van rijke mensen.
Koffie verspreidde zich langsom meer in zeer
brede kringen. Dit had te maken met de idee dat
de drank opwekkende en zelfs therapeutische
eigenschappen zou hebben. Sommige medici
meenden dat koffie de appetijt en de vertering
bevordert, de adem zuivert en de maag versterkt. Toen in de 19de eeuw bovendien grootschalige campagnes werden opgezet tegen
het drinken van jenever, bleek koffie-metsuiker een mooi alternatief. Door de toename
van internationale transportmogelijkheden en
het plaatsen van koffiebranderijen in België,
begon de prijs van koffie te dalen rond 1900
(bijna een halvering tussen 1895 en 1905!), terwijl de koopkracht van de gemiddelde Belg
gevoelig steeg. Zelfs toen koffie terug duurder werd na 1910, bleef de Belg aan z’n kopje
gehecht. Dat had te maken met het positieve
imago : nefaste geruchten, bijvoorbeeld over
kwalijke gevolgen voor bloedvaten, bloeddruk
of osteoporose, veranderden daaraan niets
(maar decafeïnekoffie werd wel succesvol in de
jaren 1960). Het gevolg was dat de consumptie
in alle lagen van de bevolking toenam.
Vandaag gebruikt de Belg gemiddeld 7,3 kilo
koffie per jaar, ongeveer evenveel als de Duitser, maar meer dan de Fransman (5,9 kilo) en
minder dan de Nederlander (10,4 kilo). Het
ruime en constante succes van koffie heeft
ongetwijfeld ook te maken met de diverse
bereidingswijzen, momenten van gebruik en
betekenisgeving: oploskoffie, een ‘authentieke’
espresso, een ‘normale’ kop koffie, een cappuccino of een koffie verkeerd… er is voor elk
wat wils op diverse momenten van de dag.

▲

Reclame voor thee van de firma P.E. Thueré
in Utrecht, ca. 1900
Letterenhuis, Antwerpen
Hoewel er in België ook thee gedronken werd, was de theeconsumptie er beperkt. In Nederland, waar P.E. Thuéré sedert
1828 in Utrecht een thee- en koffiehandel uitbaatte, was de
populariteit er van veel groter.

⊲

René Vincent, Five O’clock.
L’heure des thés, in La Vie Parisienne,
jg. 61, nr. 19, 1923, p. 367
Synthese van naoorlogse, moderne luxe: een Engelse traditie
op het continent. Buitenshuis theedrinken, de sigaret en de
look van de (vrijgevochten ?) vrouw.
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Het verhaal van thee en cacao vertoont vele
gelijkenissen met dat van koffie, maar heeft
nooit de populariteit ervan geëvenaard. Thee
en cacao kwamen uit even exotische oorden
als koffie, werden eveneens verkocht in koffieen theehuizen in de 17de eeuw en verspreidden zich in de eetkamers van de burgerij in de
18de eeuw. Hoewel ze goede eigenschappen
kregen toebedeeld, werden ook zij nu en dan
zeer negatief beoordeeld. Zo zou chocolade
de lusten opwekken, decadent zijn en misdaad
aanwakkeren. Cacao werd uitgespeeld tegen
de minder wellustige koffie (die werd geassocieerd met het protestantse Noorden). Er
ontspon zich een theologisch en medisch
debat dat pas in het begin van de 19 de eeuw
werd beslecht toen Anthelme Brillat-Savarin,

de Franse filosoof van de smaak, cacao rangschikte bij de goede voedingswaren en als
lekker en gezond beschreef. Chocolademelk
kreeg toen definitief een plaats op de beste
tafels. Cacao en thee bleven echter bijzonder
duur tot diep in de 19 de eeuw en werden pas
goedkoper in de jaren 1920. Niettemin bleef
thee marginaal in België, terwijl chocoladedrank vooral door kinderen werd gedronken
(wegens de melk en suiker).

⊳

▲

L.A. Roessingh, reclame voor thee
van het merk Samovar, ca. 1900
Letterenhuis, Antwerpen
Uit deze reclame blijkt duidelijk de aantrekkingskracht van het exotisme, in dit
geval het Oriëntalisme, in de periode
vóór 1914. Zelfs de merknaam verwijst
naar het Oost-Europees theegebruik.

Reclame voor chocolade Blumer
uit Antwerpen, ca. 1900
Letterenhuis, Antwerpen
Chocoladedrank werd vooral door kinderen gedronken, maar ook andere
potentiële chocoladeconsumenten werden door deze reclame aangesproken. Kinderen dragen reclameborden in twee talen en worden welwillend
bekeken door een divers publiek van nertsdragende dames, een piccolo en
nonchalante heren. Noteer tevens de herkenbare Antwerpse skyline.
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Vip-happenings van
een wereldtentoonstelling
De somptueuze diners
in de Belvédère
tijdens Expo 58
Donderdag 17 april 1958. Officiële opening van
de Wereldtentoonstelling in Brussel. Expo 58,
die zes maanden liep, straalt nog altijd bij een
groot deel van de Belgische bevolking iets
magisch uit. Het was een waar volksfeest dat
tevens het begin betekende van de hoogconjunctuur van de Golden Sixties. Vertier en vermaak op de Expo zelf en meer bepaald in het
volkse deel, bekend onder de naam Vrolijk
België, zinderden lang door. Daar vloeide het
bier rijkelijk ! Maar de grootheden der aarde
en de stars haalden hun neus daarvoor op. Zij
waren immers genodigden op de Belvédère,
het 18de-eeuwse kasteeltje waar het commissariaat-generaal van de tentoonstelling was
gehuisvest. Het was daar dat de vips mochten
aanschuiven voor de somptueuze diners die
er zes maanden lang aan een hallucinant ritme
werden georganiseerd.118
“De Tentoonstelling is een beginselverklaring
en moet groots worden aangepakt”119. Met deze
bewoording zette baron Georges Moens de
Fernig (1899-1978) in zijn eerste rapport aan
de regering de toon voor Expo 58. Moens was
in 1951, op basis van zijn staat van dienst als
gewezen extraparlementair vakminister en
diplomaat, door de regering benoemd als
commissaris-generaal van de geplande mani-

festatie. Hij wou niet alleen de wereldtentoonstelling boven het niveau van een handelsmanifestatie tillen door ze een thema te geven
dat de maatschappelijke vooruitgang en de
samenwerking tussen de naties in het middelpunt stelde. Hij wou vooral het prestige
van de Belgische vorst bevestigen omdat de
Koningskwestie nog niet helemaal was verteerd. In dat opzicht zag de commissarisgeneraal het groots : de hele wereld moest
België leren kennen als een sterke en verenigde natie met aan het hoofd de koning. De
expo moest daarnaast ook een diplomatieke
happening worden. Daarom stelde Moens de
Fernig voor om de directie van het commissariaat-generaal in het Belvédèrekasteeltje te
vestigen, zodat de officiële recepties in een
prestigieus kader konden worden georganiseerd. De Belvédère, een paleisje ingesloten
binnen de omwalling van de tentoonstelling,
werd niet alleen de vipruimte van de Expo,
maar ook Moens de Fernigs persoonlijke residentie. De sterallures die de commissarisgeneraal zich aanmat, maakten hem trouwens
tot het onderwerp van ironisch getinte artikels
en van talrijke spotprenten waarop hij onder
meer werd afgebeeld als de Zonnekoning
van Expo 58 !
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Het boven de vallei gelegen Belvédèrepaleisje
dateert van het einde van de 18de eeuw en
werd door Leopold II verbouwd. Het was eigendom van de Koninklijke Schenking, maar sedert
de Eerste Wereldoorlog was het verlaten en
raakte het snel in verval. Met het oog op de
wereldtentoonstelling kwamen de Schenking
en de Staat tot een akkoord. De Koninklijke

▲

Belvédère, Brussel
René Pechère Bibliotheek, Brussel
De foto van de gasten en het personeel van de Belvédère na
een van de vele feestelijke gelegenheden geeft een mooi
beeld van de culinaire bedrijvigheid op het kasteeltje tijdens
Expo 58.

Schenking stelde de bouwvallige constructie
en het verwilderde park ter beschikking van
het commissariaat-generaal en als tegenprestatie nam het ministerie van Openbare
Werken de restauratie voor zijn rekening. Paul
Bonduelle, de hoofdarchitect van de tentoonstelling, schetste de grote lijnen van de restauratie. Na diens overlijden in 1955 werd hij
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opgevolgd door Marcel Van Goethem, maar
het was bouwmeester John Eggerickx die de
leiding op zich nam.
Met het oog op de internationale en officiële
uitstraling moest het protocol in de Belvédère
voldoen aan de voorschriften van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Paleis. In
die logica werd Hubert Carton de Wiart, toen
grootmaarschalk van het hof, benoemd tot het
hoofd van de dienst Buitenlandse Betrekkingen van het commissariaat. Moens de Fernig
en Carton de Wiart kozen voor een wekelijks

ritme van vijf lunches voor twintig tot veertig
personen, twee diners voor twintig personen
en drie tuinfeesten voor vijf- tot zevenhonderd
personen. Dat was een uiterst ambitieus programma : het aantal genodigden op de Belvédère werd in een tijdspanne van zes maand op
135.000 geschat. Om chaos te vermijden, werd
niets aan het toeval overgelaten. Moens de
Fernig had oog voor elk detail en wijdde zich
volledig aan zijn taak. Hoewel hij de algemene
leiding toevertrouwde aan Carton de Wiart,
John Eggerickx en zijn eigen echtgenote, was
hij het die de impulsen gaf, de ultieme onder-

▲

Tafelmiddenstuk Ondine van Wolfers Frères
met een sculptuur van Marcel Wolfers, 1958
Coll. Koning Boudewijnstichting, in depot bij het Zilvermuseum Sterckshof Provincie Antwerpen
Voor de diners op de Belvédère werd voor het zilverwerk een beroep gedaan op de beroemde
firma Wolfers Frères. Het betrof een ensemble van meer dan duizend stuks waarvan het tafelmiddenstuk Ondine het meest prestigieuze was.
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handelingen leidde en de uiteindelijke goedkeuring verleende.
In 1956 schreef Moens : “Voor de ontvangst in
de Belvédère dient te worden voorzien in een
tafelbediening voor een honderdtal genodigden (het zilverwerk zal waarschijnlijk ter
beschikking worden gesteld door het Huis
Wolfers). Er moet eveneens worden gezorgd
voor benodigdheden, zij het begrijpelijkerwijs van iets mindere kwaliteit, voor tuinfeesten met 800 gasten.”120 Hieruit kan worden
afgeleid dat er in 1956 al contacten waren met

de meest prestigieuze Belgische edelsmederij Wolfers Frères. Enkele maanden later, op
2 juli 1957, belegde Moens een speciale vergadering betreffende het zilverwerk en op
18 juli werd de bestelling van het zilver voor de
prestigieuze eetkamer geplaatst bij de firma.
Het betrof een enorm order : een ensemble
voor veertig personen verdeeld over twee
tafels. Het geheel telde meer dan duizend
stuks en bestond uit bestek, een prestigieus
tafelmiddenstuk voor de grote tafel met bijpassende kandelaars en twee schalen getiteld
Ondine, en voor de kleine ronde tafel een minder monumentaal tafelmiddenstuk genoemd
Mirador met vier bijpassende drie-armige kaarsenhouders. Het totale gefactureerde bedrag
was duizelingwekkend hoog : 1.294.151 frank!
Maar het commissariaat-generaal kocht het
ensemble niet daadwerkelijk aan en betaalde
het bedrag van vijfentwintig procent als een
soort huurprijs. Het tafelmiddenstuk Ondine,
bestemd voor de eretafel, was het belangrijkste stuk en kostte alleen al 90.000 frank en
werd verzekerd voor 128.000 frank. Ter vergelijking, een lepel van het model Belvédère
kostte 300 frank en een vork 600. Voor het
zilverwerk van de garden parties en de recepties werden de huizen Galland en Wiskemann
aangesproken. Hun producten in verzilverd
metaal waren voor dat doeleinde121 meer
geschikt dan de uiterst kostbare massief zilveren objecten van Wolfers Frères.
De blikvanger op de hoofdtafel was het tafelmiddenstuk Ondine. Het oogt als een fontein
van zilver en goud. Boven een waterval van
drie bekkens gevoed door waterspuiende
dolfijnen, prijkt een bronzen waternimf op een
gepolijste haliotisschelp. De bekkens zijn afgeboord met motieven die het aspect van overlopend water voorstellen. Spiegels suggereren
de weerschijn van het water en weerkaatsen

▲

Detail van het tafelmiddenstuk Ondine
van Wolfers Frères, 1958
Coll. Koning Boudewijnstichting, in depot bij het Zilvermuseum
Sterckshof Provincie Antwerpen
Spiegels suggereren de weerschijn van het water en weerkaatsen het licht van de elektrische lampen die onder de
twee bekkens in het midden van het stuk zijn bevestigd.
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het zwakke licht van de elektrische lampjes
die onder de twee bekkens in het midden van
het stuk zijn bevestigd. Aan de voorzijde van het
tafelmiddenstuk, op de basis van het centrale
bekken, prijkt het wapenschild van de commissaris-generaal, de inmiddels tot graaf verhoogde baron Georges Moens de Fernig. Op
dezelfde hoogte, aan de andere zijde, staan
de gegraveerde initialen C.B. en R.U. Zij zijn
van elkaar gescheiden door een vijfpuntige ster
met daaronder het jaartal 1958. Het meesterteken dat door de firma Wolfers Frères vanaf
1942 werd gebruikt, is ingeslagen aan de linkerzijde van de basis van het middelste bekken.
Daarnaast is het gehalteteken “A. 925” aan-

De door escapisme gekenmerkte stijl van het
tafelmiddenstuk Ondine ligt helemaal in de
lijn van de productie van de firma Wolfers
Frères in de naoorlogse jaren. Het zilverwerk
dat het tekenatelier van Wolfers voor de
Belvédère ontwierp, voldeed dan ook in alle
opzichten aan de opdracht. De voorschriften

▲

⊲

Eetkamer van de Belvédère
Coll. La Libre Belgique, La Dernière Heure / Les Sports
Slechts één foto van de gedekte tafel in de Belvédère kon
worden teruggevonden. Hij geeft een idee van het kader
waarin de maaltijden plaatsvonden. Op de gedekte tafel staan
het tafelmiddenstuk Ondine en de vijfarmige kandelaars.

Tafelschikking van het diner
van 17 april 1958
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Brussel
Op 17 april 1958, de openingsavond van de Wereldtentoonstelling, ontvingen baron en barones Moens de Fernig ondermeer koning Boudewijn op de Belvédère.

gebracht. De najade die het tafelmiddenstuk
bekroont draagt op de gestileerde watergolf
de signatuur van Marcel Wolfers. De rest van
het tafelmiddenstuk en de kandelaars werden
waarschijnlijk ontworpen door Charles Geets,
die sinds 1927 als ontwerper bij Wolfers Frères
werkzaam was.
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voor de interieurinrichting van het laat 18 deeeuwse gebouw golden immers ook voor het
tafelservies. De directoirestijl was verplicht !
Op 16 november werd een openbare aanbesteding uitgeschreven voor de inrichting van de
eetzaal: een tafel van 5,50 meter bij 1,30 meter,
24 stoelen, een commode, 2 consoles “in de
stijl”. John Eggerickx voegde er het volgende
aan toe : “De mededingers wordt aanbevolen
de meubelen, stoffen enzovoort af te stemmen op de bestaande stijl van de ruimten.
Het geheel moet eenvoudig en helder ogen
alsook kwaliteit uitstralen, zoals van de decoratie van deze eetkamer kan worden verwacht.”122 Het was de decorateur Max Janlet
die de opdracht kreeg toegewezen voor de
tafels en de stoelen ; de overige grote interieurelementen werden in Parijs gehuurd. Voor het
vaatwerk werd gekozen voor tafelservies nummer 145 omschreven als “zuivere directoirestijl : meanderfries in matgoud en zwart”123 van
de firma Cerabel in Baudour, die door barones
Moens de Fernig samen met John Eggerickx
en graaf Carton de Wiart was bezocht. Voor het
kristalwerk werd uiteraard geput uit de catalogus van Val-Saint-Lambert. Ook daar werd
gezocht naar een ontwerp in directoirestijl en
uiteindelijk werd gekozen voor het model
Concerto, voorzien van het gegraveerde Belgische blazoen.

welijke vipdame zich had gehuld om aan te
schuiven voor een van de diners.
Op 17 april 1958, de openingsavond van de
Wereldtentoonstelling ontvingen baron en
barones Moens de Fernig koning Boudewijn
op de Belvédère. Het was een gebeurtenis
waar reikhalzend naar werd uitgekeken. Alles
was tot in het kleinste detail georganiseerd
onder het strenge toezicht van het Paleis. In

De algemene stijl van de inrichting van de
Belvédère is eigenlijk een anachronisme in de
kunstgeschiedenis, maar hij past volledig in
die van het gerestaureerde laat 18de-eeuwse
bouwwerk. Het classicisme kreeg daarin de
status van een tijdloze stijl die grandeur moest
uitstralen en bekleedde zodoende een volwaardige plaats binnen de eigentijdse creatie,
net zoals trouwens de erg in de mode zijnde
galajurken van Christian Dior, de New Look
genoemd, waarin waarschijnlijk menig vrou-

▲

Menu van het diner
van 17 april 1958
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Brussel
Op de openingsavond werden de genodigden verwend met
een somptueus menu van Pierre Romeijer.
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de keuken stond Pierre Romeijer, de jonge
kok die bij de Koninklijke Automobielclub van
België was weggehaald door Moens de Fernig.
Vooraleer het vuurwerk op het terras te bewonderen, vatten de genodigden de culinaire
marathon aan. Romeijer had besloten de disgenoten die memorabele avond te vergasten
op een copieus diner, zoals trouwens kenmerkend was voor alle andere menu’s de komende
zes maanden. De diners op de Belvédère kun-

▲

Driearmige kandelaar Mirador van Wolfers Frères, 1958
Zilvermuseum Sterckshof Provincie Antwerpen
In de eetkamer stonden twee tafels. Op de grote stond Ondine
en op de kleinere tafel het ensemble Mirador dat ook uit een
tafelmiddenstuk en twee kleinere kandelaars bestond.

nen als volgt worden samengevat : de beste
gerechten voor de groten der aarde. Als drank :
naast magnumchampagne van de beste huizen
die gratis werd geleverd door de producenten,
de beste wijnen. Op het menu : Belgische en
Franse klassiekers in een persoonlijke bewerking van de toekomstige culinaire grootmeester. Om het diner op een galante wijze af te
sluiten had Moens de Fernig contact opgenomen met de Belgische ambassade van Cuba
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zodat de beste sigaren konden worden geïmporteerd. Het programma voor zes maanden
was als volgt samengesteld : van maandag tot
vrijdag, lunch om 13 uur ; maandag, woensdag
en vrijdag, receptie voor ongeveer vierhonderd
personen om 18 uur ; dinsdag en donderdag,
diner voor een dertigtal gasten. Het was een
hels tempo ! Om in de stemming te komen liet
Pierre Romeijer, de dirigent van deze gastronomische symfonie, elke dag beginnen met
magnumchampagne en een lepel kaviaar die
de sjah van Iran had laten opsturen in tonnetjes
van vijf kilo. Het was een succes : de gasten

▲

Vijfarmige kandelaars Ondine van Wolfers Frères, 1958
Zilvermuseum Sterckshof Provincie Antwerpen
Na Expo 58 kwam het tafelmiddenstuk Ondine in de collectie van baron Moens de Fernig. Het werd er echter niet
bewaard met de bijpassende kandelaars Ondine maar wel
met de kandelaars Mirador.

feliciteerden hem keer op keer en schudden
zijn hand bij het buiten gaan. Na de Expo bood
het Paleis hem een betrekking aan, maar
Romeijer bedankte voor de eer en begon zijn
eigen restaurant. De rest is geschiedenis…
Er zijn geen foto’s gemaakt van het interieur
van de Belvédère tijdens de recepties. De
commissaris-generaal had de journalisten elke
toegang formeel verboden : “De Belvédère is
een heiligdom”, zo verwoordde een journalist
van La Libre Belgique het in een artikel met
de sprekende titel Huis-clos au Belvédère.124
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Slechts één foto van de gedekte tafel in de Belvédère kon worden teruggevonden. Hij geeft
een idee van het kader waarin de maaltijden
plaatsvonden, maar kan op geen enkele wijze
de sfeer vervatten die er gedurende zes maanden in het kasteel hing. Die kan enkel worden
afgeleid uit het gulden boek dat de ambiance
ademt. De onwaarschijnlijke collectie van handtekeningen die daarin staan, tart elke verbeelding : koninklijke en prinselijke genodigden,
staatshoofden en ambassadeurs, maar ook
andere beroemdheden, iedereen die tot het
officiële karakter en het prestige kon bijdragen, was aanwezig. Kortom, de Belvédère was
gedurende zes maand the place to be, de
plaats waar men zich moest laten zien, het
hoogtepunt van het mondaine rendez-vous.
Dit wekte bij de journalisten van Pourquoi-Pas?
de volgende bedenking op : “Uiteindelijk is
het zo dat het een doel in een mensenleven
kan zijn om in de Belvédère te mogen worden ontvangen !”125
Onmiddellijk na de sluiting van de tentoonstelling werd het zilverwerk aan het huis Wolfers
Frères terugbezorgd, zoals overeengekomen
in de bestelling. Moens de Fernig bracht de
Civiele Lijst op de hoogte dat de aankoop
ervan mogelijk was aan vijfenzeventig procent
van de waarde, zijnde het verschil met de huurprijs. Maar de aankoop ging niet door. De inventaris opgesteld bij de terugbezorging van het
servies aan Freddy Wolfers was volledig : met
uitzondering van één vork ontbrak er niets…
De enige materiële getuigen van de talrijke
diners die op de Belvédère werden georganiseerd gedurende Expo 58 zijn de kandelaars
Ondine, het gelijknamige tafelmiddenstuk en
de kandelaars Mirador, die op de kleinere tafel
in de eetkamer van de Belvédère stonden. De
kandelaars Ondine, die het logo van Expo 58

dragen, werden in 1995 door het Zilvermuseum
Sterckshof Provincie Antwerpen gekocht via
de kunstmarkt en waren klaarblijkelijk al lang
gescheiden van het tafelmiddenstuk. Dat werd
door de erfgenamen van Moens de Fernig, na
het overlijden van diens echtgenote, samen met
de kandelaars Mirador op de markt gebracht.
Tot daar is het parcours duidelijk. Blijft de vraag:
hoe kwamen het tafelmiddenstuk Ondine en
de kandelaars Mirador in het bezit van graaf
Moens de Fernig die alles na de tentoonstelling terugbezorgde aan Wolfers Frères ? Naast
het wapenschild van Moens de Fernig staan
op het voorwerp de initialen C.B. en R.U. gescheiden door een vijfpuntige ster boven het jaartal
1958. Deze initialen staan zonder enige twijfel voor de kolonie : Congo Belge – RuandaUrundi. De aanwezigheid van Congo op de
tentoonstelling was heel belangrijk en zij stond
ook in het teken van de vijftigste verjaardag
van de aansluiting van Congo bij België. Moens
de Fernig was erin geslaagd wereldwijd te
tonen dat België trots was op de kolonie en
vertrouwen had in de toekomst. Kreeg Moens
de Fernig dit tafelmiddenstuk Ondine met de
kandelaars Mirador als dank voor zijn inzet
voor Expo 58 en voor de wijze waarop hij de
kolonie in de verf had gezet ? Bij gebrek aan
documenten blijft het gissen. Maar als dat zo
was, zal dat ook gepaard zijn gegaan met
een ceremonie waarbij ongetwijfeld ook een
groots diner hoorde. In die context zou
Ondine in zekere zin de pendant kunnen zijn
van Beschaving en Barbarij, het geschenk
dat baron Edmond van Eetvelde kreeg als
dank voor zijn inzet met betrekking tot Congo
in 1897…126
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Moderniteit versus traditie
Wie de Belgische edelsmeedkunst uit de jaren
1950-1960 onder de loep neemt, krijgt een
verrassend contrastrijk panorama onder
ogen.127 ‘Fifties zilver’ heeft vele gezichten, nu
eens volkomen anachronistisch, dan weer verrassend modern, voor de een bijzonder stijlvol,
voor de ander uitgesproken smaakloos. Door
de democratisering van tafelcultuur verdween
zilverwerk naar de achtergrond, terwijl tafelserviezen en bestekkoffers in massief zilver uit
de mode raakten wegens te duur en onderhoudsintensief. Het balanceren van commerciële zilverproducenten tussen positieve verkoopcijfers en vernieuwing in het aanbod ligt
aan de basis van het schizofrene karakter van
het eigentijdse zilverdesign.

Van luxe naar praalzucht is een kleine stap. In
het bijzonder Wolfers Frères bereikte een voor
westerse ogen ongezien kitschgehalte in de
tafelaccessoires en pronkstukken die ze na
1955 realiseerden voor heerserstafels in het
Midden-Oosten en Congo. Ze zijn het best te
omschrijven als een huwelijk van verguld zilver
met kleurrijke mineralen en edelstenen.

Stijlvoorkeur als uiting van standing is een verschijnsel van alle tijden. Vaatwerk en bestek
in traditionele periodestijlen bleven dan ook
geliefd bij een gefortuneerd en behoudsgezind
cliënteel. Sinds het interbellum werd tafelzilver in de klassieke Franse neostijlen steeds
soberder gedecoreerd en zuiverder van vorm.
Lodewijk XIV en XVI schoven mee aan tafel
op Belgische ambassades en consulaten, net
als bij het jonge koningspaar Boudewijn en
Fabiola.128
Een antwoord uit keizerlijke hoek bleef niet uit :
neo-empire was in de fifties weer helemaal en
vogue. Met accenten in verguld zilver, in het
Frans vermeil genoemd, spiegelglas, kristal en
ivoor bracht de style Malmaison luxe en glamour op tafel. Sculpturale dolfijnen en elegante
zwanen maakten het plaatje af. Deze opvallende creaties lijken bovenal thuis te horen in
de Technicolor decors van opulente Hollywoodsets of paleisachtige cruiseschepen.

▲

Sierstuk van Wolfers Frères voor koning Saud bin Abdul
Aziz Al Saud van Saoedi-Arabië, 1957–1958
Foto, coll. Jean Wolfers
Een voorsmaakje van de Saoedische prestigestukken in de
Wolfers-showroom. De overladen fonteinvorm en het materiaalgebruik, even luxueus als kitscherig, herinneren aan het
Ondine-ensemble.
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Experimenterend met vorm en materiaal maakten ambachtelijke edelsmeden modernistisch
design tot hun troef. Zij werkten, vrij van stijlrestricties, voor designliefhebbers en kerkelijke opdrachtgevers. Daar tussen Belgische
ambachtskunstenaars en de zilverindustrie
nauwelijks banden bestonden, had hun vernieuwend werk weinig impact op het vlak

van tafelzilver. Modernistische ontwerpen uit
de ateliers van commerciële producenten
zijn slechts zelden met succes in productie
gebracht. Innovatie in vorm en techniek gingen
daarbij hand in hand. Designstukken zijn vooral
te linken aan productielijnen in verzilverd of
met rhodium belegd metaal en roestvrij staal
of inox.

▲

Koffie- en theeservies 4247
van Delheid Frères, 1958
Zilvermuseum Sterckshof Provincie Antwerpen
Met de ontwerpen voor Expo 58 – massief zilveren creaties
en verzilverd vaatwerk met een hybride, tijdseigen look –
speelde Delheid Frères innovatie en kwaliteit als troeven uit.
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Nergens waren de tendensen in de nationale
edelsmeedkunst zo goed te vergelijken als op
Expo 58, waar tafelzilver in evidentie stond
op de stands van de zilversmederijen. Van
Wolfers Frères zijn vooral de creaties voor het
commissariaat-generaal in de Belvédère
vermeldenswaardig.129 Delheid Frères en
Wiskemann, firma’s met een sterk aanbod in
verzilverd metaal, lieten zich van hun meest
innovatieve kant zien. Naast de bestekprototypes van edelsmid-architect Victor Kockerols130
toonden zij als enige moderne bestekontwerpen van Belgische makelij. Gek genoeg kenden dergelijke modellen net om hun typerende
kenmerken, met korte vorktanden en lemmet,
initieel weinig commerciële bijval. Koffie- en

theeservies 4247 van Delheid, in zilver en vermeil met ivoor, versmelt een art-decofeeling
met fifties uitstraling.131 Delheid bracht modern
luxezilver waar ook een traditioneler publiek
voor kon vallen. Hoewel vooruitstrevend, blijft
het contrast groot met het hypermoderne design
van Wiskemann voor Expo 58.132 Vooral modellen bedoeld voor serieproductie in verzilverd
metaal of inox, zoals het servies Heysel en de
schalen Country Club, overigens een instant
designklassieker, bleken een schot in de roos.
Met het zilveren koffieservies Biarritz sloot
Wiskemann naadloos aan bij internationale
designtendensen en de ontwikkelingen in de
moderne liturgische edelsmeedkunst.

▲

▲

Koffieservies Sf 610-612 van Wolfers Frères
naar een ontwerp van A. Decastiaux, jaren 1960
Coll. Jean Wolfers
Grote huizen als Wolfers smeedden slechts mondjesmaat
vooruitstrevend design. Unieke ontwerpen voor commerciële
evenementen of prototypes zoals dit moderne serviesje zijn
er de zeldzame getuigen van.

Zilveren koffieservies Biarritz
van Wiskemann, 1958
Foto, Documentatiecentrum voor de Kunstambachten in
België, Design museum Gent
Wiskemann pakte op Expo 58 uit met verrassend modern
designzilver, aansluitend bij (en vooruitlopend op) creaties
van bekende designers als de Italiaan Lino Sabattini.
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Garden parties
Voor de garden parties op de Belvédère tijdens Expo 58 werd bewust niet gekozen voor
het massief zilveren bestek van Wolfers. Dat
werd gehouden voor de diners in de prestigieuze eetkamer. Voor de recepties in de buitenrecepties werd geoordeeld dat het verzilverd
metaal dat zou worden geleverd door de huizen Wiskemann en Galland meer geschikt was.
Dat was eigenlijk vanzelfsprekend. Garden
parties hadden immers niet hetzelfde prestige als een lunch of een diner. Zij waren eenvoudiger en het betrof eigenlijk een relatief
recent fenomeen.

▲

Garden party in de serres te Laken met
op het voorplan prins Albert, voorjaar 1958
Archief van het Koninklijk Paleis, Brussel
In de jaren ’50 werden er nog af en toe tuinfeesten gehouden
in Laken, de laatste keer met het huwelijk van Albert en Paola.
Daarna duurde het bijna vijftig jaar vooraleer er nog een
plaatsvond. Het Belgische koningshuis hield zijn ontvangsten meestal kleinschaliger.

Garden parties werden ‘uitgevonden’ in het
Verenigd Koninkrijk van Queen Victoria. Na
de dood van haar echtgenoot prins Albert in
1861 waren ze voor Victoria een manier om
toch aan het publieke leven te blijven deelnemen, maar op een iets ‘informeler’ manier dan
het geval was bij bijvoorbeeld staatsbanketten.
Sinds 1868 kregen deze outdoor recepties
dan ook een vaste stek op de koninklijke kalender. Vaak vormden ze de ideale gelegenheid
om een bepaald deel van de onderdanen in
de bloemetjes te zetten. Zo waren er bijvoorbeeld recepties opgedragen aan leerkrachten
of aan zorgverleners. Vanaf het begin van de
20ste eeuw kregen de garden parties een almaar
luchtiger karakter, waardoor het contrast met
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staatsbanketten en officiële diners nog duidelijker werd : meer gasten, minder uitgebreid
tafelen en minder ‘vip’-genodigden. Nog elke
zomer ontvangt de Britse koningin duizenden mensen op haar tuinfeesten en uitnodigingen voor deze gelegenheden blijven erg
gegeerd.133
Aan het Belgische hof zijn tuinfeesten eerder
zeldzaam. In 2003 zat Albert tien jaar op de
troon, wat wel werd gevierd met een tuinfeest.
Op dat moment was het echter al bijna vijftig
jaar geleden dat er nog eens een garden party
had plaatsgevonden – namelijk ter ere van het
huwelijk van Albert en Paola. Ontvangsten van
iets beperkter omvang zijn altijd populairder
geweest aan het Belgische hof. Hiertoe lenen
de wintertuin en de oranjerie in de koninklijke
serres zich perfect.

De wintertuin werd in 1893 aangelegd in het
paleis van Laken, in opdracht van Leopold II.
Deze vereiste bovendien een andere belangrijke verwezenlijking, namelijk de aanleg van
elektriciteit. Ook dat was trouwens iets wat aan
het einde van de 19de eeuw aan de orde was
aan verschillende Europese vorstenhuizen.
Toen de wintertuin klaar was besliste Leopold
hem in te huldigen met een receptie voor de
arbeiders die de tuin hadden aangelegd – wat
de gasten betreft waren deze recepties dus
gelijkaardig aan de Britse tuinfeesten. Schoolopziener J.A. Torfs beschreef deze gebeurtenis met onder andere deze anekdote: “Om half
vijf, toen de duisternis begon te vallen, werden al de kamers eensklaps door een schitterend licht overstroomd. Het was de eerste
proef met de elektrieke verlichting, waarvan
de toestellen onlangs geplaatst waren. Het

⊳

Gravure van de ontvangst die in de wintertuin
gehouden werd ter gelegenheid van de inhuldiging
van de serres te Laken
Archief van het Koninklijk Paleis, Brussel
De wintertuin is de eerste serre die gebouwd werd binnen
het complex van de Koninklijke serres. Ze werd in 1881 in
gebruik genomen ter gelegenheid van het huwelijk van
prinses Stéphanie en aartshertog Rudolph.

▲

Tuin van de Belvedere,
ontworpen door René Pechère
René Pechère Bibliotheek, Brussel
In deze tuin werden tijdens Expo 58 de garden parties
gehouden.
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uitwerksel was wonderlijk, tooverachtig. [...] De
Koning en de Koningin drukten hunnen volkomene tevredenheid uit ; de genodigden waren
verrukt, opgetogen. Zoo iets hadden ze nog
nooit gezien.”134

Ten slotte, om het verschil met officiële diners
verder te illustreren, iets over het eten dat werd
aangeboden aan de arbeiders. Schoolopziener Torfs schreef het volgende : “Een groot
getal knechten verschijnen en gaan tusschen
de genoodigden rond met groote schotels
vol broodjes met gerookt vleesch of hesp in,
en bekers vol lambik, waarvan ieder verzocht
werd, zich naar believen te bedienen.”135

De koelkast :
een noodzakelijke luxe
Het succes van de koelkast mag in het lijstje
worden geplaatst van de grote veranderingen
in leefgewoonten die plaatsvonden tijdens de
20ste eeuw. Zonder meer heeft zij onze relatie
tot voedsel, en de perceptie van de versheid
en houdbaarheid ervan, sterk veranderd.
Hoewel de mechanische koelkast voor het
huishouden – voor het eerst commercieel
geproduceerd in de jaren 1910 in de Verenigde
Staten – in ons land al beschikbaar was sinds
de jaren 1920-1930, duurde het tot het midden
van de jaren 1960 voor een meerderheid van
de bevolking er één bezat. Dat was vooral te
wijten aan de hoge prijs, de nog niet volledig
ontwikkelde energie-infrastructuur en de ‘weerbarstigheid’ van bestaande bewaarpraktijken.
Een groot deel van de bevolking bleef de kelder
gebruiken als ideale bewaarplaats of beschikte
nog over een met ijs gevulde ‘ijs-kast’.
Pas in de jaren 1950-1960 veranderde de
status van de koelkast. Zij evolueerde van
een luxetoestel136 naar een onderdeel van de
standaarduitrusting van Belgische keukens.
Toch vroeg dit nog enige overtuiging van de
consument. Een artikel uit 1960 in het vrou-

▲

⊲

Publiciteit voor een koelkast
Libelle, nr 15, 1962
Koninklijke Bibliotheek van België
Hoewel er ook apparaten op gas bestonden, werd de koelkast op elektriciteit na de Tweede Wereldoorlog het meest
gepromoot.

Publiciteit voor een koelkast
Arts Ménagers, juni 1955, p. 9
Koninklijke Bibliotheek van België
Een huisvrouw met een koelkast zou veel tijd uitsparen,
doordat ze minder ‘onnodige uitstappen’ naar de markt of
een winkel diende te maken.
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wenblad Goed Nieuws voor De Vrouw stelde
dan ook: “Wie eenmaal een koelkast bezit en er
goed gebruik van weet te maken, vraagt zich
af hoe ze dit gerief ooit heeft kunnen missen.
Ja mevrouw, een koelkast doet veel meer dan
u ijsblokjes en gekoelde dranken verschaffen.
Ik zou eerder zeggen: deze luxe schaft ze u op
de koop toe”.137
De opkomst van de koelkast was niet enkel
een kwestie van stijgende koopkracht, maar
deel van een complex proces. De prijs van
zulke apparaten daalde sterk, maar er was ook
het feit dat kelders, deels door de toename
van hoogbouw, vaak afwezig waren in moderne
huizen. Ook de teloorgang van het aan huis

leveren, en de opkomst van (zelfbedienings)
winkels met koelingsinfrastructuur droegen
in belangrijke mate bij tot die evolutie. Het
etensaanbod veranderde door de opkomst
van de supermarkt en de auto maakte het
makkelijker om in bulk te kopen. Vrouwen
die uit gingen werken hadden meer geld uit
te geven, maar minder tijd om te gaan winkelen. Ook dit vergrootte de nood aan efficiënte
langetermijnbewaring. Koelkasten, zeker die
met een diepvriesvak, stelden bovendien in
staat om producten aan de meest gunstige
prijs te kopen, en tot ‘buiten het seizoen’ te
bewaren. Zo kon flink worden bespaard.
Tot slot was er de status die de koelkast aan
‘moderne’ huishoudens en keukens gaf, alsook een grote drang naar huishoudelijk
comfort. Na de Tweede Wereldoorlog, en
zeker in de jaren 1960, werd een moderne
uitgeruste keuken in vrouwenbladen hét
symbool van comfort, techniek, moderniteit
en welvaart.138

Sterrenchefs. Van MICHELINgids tot kookboek.
Sinds 1900 geeft bandenfabrikant Michelin gidsen uit om automobilisten de weg te tonen naar
allerlei bestemmingen, eerst binnen Frankrijk,
maar later ook doorheen Europa. Aanvankelijk
bevatten de gidsen vooral adressen van mecaniciens, garages, artsen en stadsplannen, maar
al gauw werd de gids vooral bekend om zijn
beoordelingen van restaurants. Vanaf 1926
werden de beste restaurants aangeduid met
een sterretje en in 1931 voegde Michelin daar
nog twee- en driesterrenrestaurants aan toe.
Zo ontstonden niet alleen categorieën van
toprestaurants, maar ook sterrenchefs. Bij de

▲

Guide MICHELIN, 1900
Michelin
Aanvankelijk verschafte de MICHELIN gids allerlei inlichtingen
aan de eerste autotoeristen. Later kwam de nadruk vooral
te liggen op restaurants.
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eerste vooroorlogse driesterrenchefs vinden
we herkenbare – Franse – namen als Eugénie
Brazier, Fernand Point, André Terrail, Marie
Bourgeois en Francis Carton.139
Na de Tweede Wereldoorlog groeide het
belang van Michelin en andere gastronomische gidsen en ook de rol van gevierde chefs
veranderde drastisch. Er ontstond een hele
generatie van sterrenchefs, niet alleen binnen
Frankrijk, maar ook daarbuiten. Zo behaalde
Pierre Romeijer in 1983 een derde ster met zijn
Maison de Bouche. Deze sterrenchefs bleven
niet langer verstopt achter hun fornuis maar
zochten steeds meer het voetlicht op. Hoewel
dit fenomeen niet nieuw was – Escoffier bijvoorbeeld stond erom bekend af en toe de zaal in
te lopen om kennis te maken met zijn beroemde
gasten – gebeurde het op een veel grotere
schaal en traden de topchefs ook vaker buiten de muren van het restaurant.

paradoxen binnen de voedingsgeschiedenis.
Enerzijds verschenen er nooit eerder zo veel
kookboeken en installeren mensen steeds professioneler uitgeruste keukens, anderzijds lijkt
het erop dat steeds meer maaltijden buitenshuis genuttigd worden en hebben kant-en-klare

Lang voor er sprake was van restaurants legden koks hun culinaire geheimen vast in allerlei
geschriften. Kookboeken bijvoorbeeld waren
in die vroege tijden duidelijk bedoeld voor een
professioneel publiek : ze bevatten immers vrij
summiere instructies, zonder duidelijke maten
en bereidingstijden. Bovendien was het grote
publiek meestal ongeletterd. Vanaf de 19de en
vooral doorheen de 20ste eeuw verschenen
er steeds meer kookboeken die als schijnbaar
doel hadden dat grote publiek te leren koken
als professionals. Voor sommige chefs vormde
het schrijven van dergelijke boeken een lucratieve nevenactiviteit, terwijl andere chefs, bijvoorbeeld Philippe Edouard Cauderlier en
Gaston Clément, voornamelijk herinnerd worden om hun schrijfwerk.
Aan het eind van de 20 ste eeuw leidde deze
evolutie tot een van de talrijke interessante

▲

Gaston Clément, Le Conseiller Culinaire, 1952
Privécollectie
Gaston Clément, zelfverklaard humanist van de keuken, is
een van de eerste Belgische chefs die in de eerste plaats
om zijn geschriften herinnerd wordt. Zijn Conseiller Culinaire
of Raadsheer in de keuken heeft een blijvende invloed op
de Belgische keuken.
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maaltijden – niet zelden gedecoreerd met
de foto en de naam van een sterrenchef –
meer succes dan ooit tevoren.

Van Parijs tot Brussel :
kookkunst en gerechten van
de 19de tot de 20ste eeuw
“De ontdekking van een nieuw gerecht draagt
meer bij tot het menselijk geluk dan de ontdekking van een nieuwe ster.”
Brillat-Savarin, Physiologie du goût (in het Nederlands
verschenen als Het wezen van de smaak), 1826.

“Alle kunsten, alle wetenschappen hebben in
een eeuw tijd aanzienlijk veel bereikt [ …]. Is
het dan verbazend dat de kookkunst, die ook
een soort scheikunde is, deze algemene ontwikkeling heeft gevolgd?” aldus de voorwoordschrijver van Cuisinier impérial (1806).140 De
kookkunst, oftewel de kunst om gerechten te
bereiden, is een cultuur die voortdurend in
beweging is. Ze past zich aan en volgt de veranderingen van de tijdperken waarin ze zich
ontwikkelt. De geschiedenis is doorspekt met
opkomende moderne kookkunsten die weer
verouderen en plaatsmaken voor nieuwe kookkunsten. Dat is het geval in Parijs én in Brussel,
twee hoofdsteden waarvan de culinaire revoluties onderling nauw verbonden lijken te zijn,
hoewel de Franse invloed in Brussel, en in de
rest van België, de opkomst van een Belgische
keuken in het eerste deel van de 20 ste eeuw
niet uitsloot.
Voor de Fransman Antonin Carême behoort
de klassieke kookkunst tot “het einde van de
18de eeuw, terwijl de moderne kookkunst zijn
oorsprong vindt aan het begin van onze veel
te bekende en ongelukkige Revolutie”.141 Deze
vermaarde kok van o.a. Talleyrand, de Russische
tsaar, de Engelse koning en de Rothschilds,
drukte een stempel op zijn tijd en had een grote
invloed op generaties chef-koks en gastronomen. Zijn decoratieve en architecturale kookstijl
maakte zeer regelmatig gebruik van pedestallen waarop met hâtelets (een soort kleine sierpennen die op het bereide gerecht werden
geprikt) versierde schotels werden geplaatst.
Dit wekte de indruk dat de gerechten die tijdens
de grote ceremoniële maaltijden trapsgewijs op
piramidevormige buffetten werden uitgestald
nog hoger waren.142
In Le Maître d’hôtel français (1822), denkt de
chef-kok nostalgisch terug aan “de koninklijke

▲

Philippe Edouard Cauderlier,
L’Economie culinaire, 1861
Cauderlier schreef een van de eerste Belgische kookboeken gericht op de huiskeuken en kan door zijn kritiek op
de overdaad van de Franse keuken een visionair genoemd
worden.
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huizen van de prinsen van Condé, Orléans en
Soubise, […] die erom bekend stonden dat er zo
goed werd gegeten. [ …] Ook de hoge adel, de
geestelijken, de financiële instellingen en het
parlement hadden chef-koks in dienst die als
beroemd stonden aangeschreven”.143 Hij ziet
het als een afgesloten tijdperk waarin de stuiptrekkingen van de geschiedenis niettemin hebben bijgedragen tot de perfectionering “in alle
aspecten” van de kookkunst uit de 19de eeuw;
meer bepaald op het ministerie van buitenlandse zaken dat onder Talleyrand een “tem-

▲

Marie Antoine Carême, illustratie voor
de presentatie van gerechten, in : Antonin Carême,
Le Maître d’hôtel francais, 1822
Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, Paris
Antonin Carême presenteerde zijn gerechten op piramidevormige buffetten en stond bekend om zijn decoratieve
en architecturale kookstijl.

pel voor de moderne kookkunst” was en zo de
internationale uitstraling van de Franse keuken
kracht bijzette.
“Al sinds meer dan een halve eeuw, legt de
Journal de Paris (25 juni 1814) uit, genieten
onze ragouts, net als onze mode, steeds meer
bekendheid in heel Europa ; onze geleerden
willen ze niet en onze schrijvers mogen we
houden, maar onze chef-koks nemen ze ons
af en ze vrezen zelfs dat ze hen nooit genoeg
kunnen betalen: u vindt ze in alle hoofdsteden,
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en ze genieten er het hoogste aanzien.” 144 Dat
was voornamelijk het geval in België, waar de
Brusselse en Antwerpse elite volledig was
gericht op de Franse keuken en waar de reisgidsen de grote restaurants in Brussel vergeleken met die in Parijs145, dat in die tijd als de
hoofdstad van de gastronomie werd gezien146.
Tal van documenten getuigen van deze Franse
hegemonie, zoals bijvoorbeeld de hofmenu’s147
die, net als aan alle andere Europese hoven
in die tijd overigens, in het Frans waren opgesteld. Zo kunnen we onder andere het dîner de
leurs Majestés citeren dat op dinsdag 16 maart
1880 in Brussel werd geserveerd.148 Hetzelfde
geldt voor de menu’s van de grote feestelijke
gelegenheden van de civiele maatschappij,
zoals het banket dat op 10 juli 1856 in hotel
Fleur de blé in Brugge werd geserveerd ter

▲

Jules Gouffé, Le livre de cuisine, 1867
Bibliothèque nationale de France, Paris
Jules Gouffé maakte net zoals Antonin Carême gebruik van
kleine sierpennen om zijn schotels te versieren.

ere van baron de Vrière, gouverneur van WestVlaanderen. Daarop waren “Chapons du Mans
à la maringaux”, “Canetons de Rouen aux
olives”, “Aspic à la belle-vue au beurre Provencial”, “Dindonneaux farcis aux truffes de
Périgord” en “Meringues Parisiennes à la
crème” te vinden.149
De opgediende gerechten werden over het
algemeen bereid door professionele koks die
opgeleid waren volgens de Franse culinaire
traditie. Dit geldt ook voor de van oorsprong
Antwerpse Philippe Edouard Cauderlier, die
zijn beroep uitoefende in Gent en daar in 1861
L’Economie culinaire uitbrengt. De recepten die
hij daarin voorstelt, zijn geïnspireerd op die van
Carême maar aangepast aan het grote publiek,
wat het werk tot een bestseller maakte. Maar
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in tegenstelling tot Antonin Carême die gehecht
was aan de service à la française (bediening
waarbij verschillende gerechten tegelijk op de
tafel werden gezet), geeft Cauderlier de voorkeur aan een andere manier van serveren
waarbij “de warme gerechten niet meer op
de tafel worden gezet.” 150 Deze laatste werden
voortaan “in de keuken voorgesneden en één
voor één aan de gasten gepresenteerd, die
zich rechtstreeks kunnen bedienen”, zo leggen
de chef-koks Urbain Dubois en Emile Bernard
uit in La Cuisine classique (1856).151 Deze zogenaamde service à la russe zou decennialang
een onderwerp van discussie blijven aangezien het visuele aspect van het gerecht hierbij
aan belang inboette omdat de ‘kunststukjes’
niet langer op tafel werden gepresenteerd”.152

hij (op 25 mei 1881) schreef voor de tweede
editie van zijn Cuisine artistique, études de
l’école moderne : “het bedienen van de tafel
verloopt volgens praktischere regels ; de
gerechten, die minder talrijk, minder overladen
zijn, zijn eleganter en perfecter geworden”.154
De kookkunst past zich aan de behoeftes van
zijn tijd aan en ziet af van de “kostbare overdaad, die eerder tot verblinding dan tot verzadiging leidt”. Deze vernieuwing vergemakkelijkte het werk van de kok, zonder dat deze
afzag van de schoonheid van de tafel en het
“perfectioneren van de methodes”. In deze
“eeuw van intensieve activiteit” won de culinaire wetenschap inderdaad aan belangrijkheid en aan kwaliteit, terwijl tevens een steeds
breder publiek werd bereikt.

Deze ontwikkeling in het serveren van de
gerechten en de geleidelijke verdwijning van
de service à la française leidde ertoe dat er
minder gerechten op de menu’s kwamen te
staan. Daarvan getuigt ook Cauderlier : “Het is
verder vandaag de dag in Brussel, in Parijs
en in de grote steden in België en Frankrijk
gebruikelijk om niet langer een uitgebreide
waslijst van gerechten te presenteren die maakt
dat bepaalde diners net eetfestijnen op een
dorpskermis lijken. Het is tegenwoordig in
gegoede kringen de gewoonte om bij de 1ste
gang nog maar vier of vijf warme gerechten
te serveren en evenzovele bij de 2de gang
maar daarbij 2 warme gerechten van de 2de
gang te vervangen door 2 koude gerechten
die samen met het gebak, het fruit, de bloemen en het dessert ter versiering op de tafel
worden gezet”.153

Deze ontwikkeling en “de noodzaak van de
razendsnelle manier van leven” hebben Auguste
Escoffier ertoe aangezet om “de voetstukken
te verwijderen en nieuwe, vereenvoudigde
opmaakmethodes te ontwikkelen” 155 (1902),
omdat de tafelgasten nu eenmaal snel bediend
wensen te worden. “We zijn vanuit culinair oogpunt bij een overgangsperiode aanbeland”,
schreef hij in zijn tweede editie van de Guide
culinaire (1907). Hij prijst eenvoud aan die “tot
het uiterste” wordt gedreven maar die tegelijkertijd “de smaak en de voedingswaarde van
de gerechten” vergroot. Het gaat om het vereenvoudigen van de bijgerechten die teruggebracht moesten worden “tot drie of hooguit
vier elementen, of het nu gaat om voorgerechten of hoofdschotels, en of deze laatste nu van
slachtvlees, gevogelte of vis zijn”.156 Deze culinaire hervorming lag in lijn met de maatschappelijke ontwikkeling en droeg bij aan de opleving van de grote Franse kookkunst, waarvan
Escoffier tijdens zijn leven, tot in het interbellum,
de faam zou dragen.

In Frankrijk kwam een einde aan de ‘overmatige’ luxe op de tafels. De grote feestmalen
zijn niet meer zo overdadig en ongeordend,
bevestigt Urbain Dubois in het voorwoord dat
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Tegelijkertijd droegen de industrialisering en
de verstedelijking bij aan de herwaardering
van de regionale culinaire tradities, die in 1923
en 1924 het thema vormden van het Salon
d’automne in Parijs157. Ook het gastronomische toerisme kwam op gang en “de vele Fransen die naar België reizen, leggen een zeer
eclectische nieuwsgierigheid aan de dag voor
de typisch Vlaamse of Waalse gerechten, en de
ervaring leert ontegenzeggelijk dat ze deze
al gauw weten te waarderen”, zo schreef Paul
Bouillard, eigenaar van het beroemde Brusselse restaurant Filet de sole. In zijn La Gourmandise à Bon Marché (1925)158, wijdde hij een
heel hoofdstuk aan de “nationale gerechten
van België” : “Waterzooi”, “Vis à l’escavêche”,
“Paling in ‘t groen”, “Hutsepot”, “Choesels”,
“Vlaamse karbonades”, “Gans op de wijze van
Wezet”, “Frikadellen of Ballekes”, “Konijn met
pruimen”, “Hopscheuten”, “Mechelse asperges”, “Brussels lof”, “Kalfsniertjes op Luikse
wijze”, “Brusselse paté”, “Rivierkreeftjes op
Luikse wijze”, “Lijsters op Luikse wijze”, “Ganzenpaté op Naamse wijze”, “Waalse poularde”.
Zelfs al bleef de Franse keuken de norm in de
restaurants en aan tafel bij de elite, toch kon
er sinds een aantal decennia zoiets als een
Belgische keuken worden onderscheiden159,
die door buitenlanders ook als zodanig werd
ervaren : “Belgen zijn lekkerbekken, ja zelfs
smulpapen. Over het algemeen ligt het verschil
tussen hun keuken en de “bonne cuisine française” op basis van boter, voornamelijk in een
veelvuldiger gebruik van specerijen (kaneel,
saffraan, enz.) en kruiden, een overdaad aan
vette, sterk gekruide sauzen en aardappels
als verplicht bijgerecht bij iedere vlees- of visschotel”, legt de Larousse ménager illustré uit
1926160 de Franse huisvrouw uit. Deze ontwikkeling is ook te zien in de menu’s uit die tijd.
Zo werden voor het banket dat in april 1926 in

⊳

Urbain Dubois en Emile Bernard,
La Cuisine classique, 1881
Privécollectie
Drie visgerechten zoals Urbain Dubois en Emile Bernard ze
presenteren in La Cuisine classique.

het Grand Hôtel in Brussel “door de Fédération
nationale de l’industrie hôtelière de Belgique
aan de Amerikaanse delegatie” werd aangeboden, in de benamingen van de gerechten
woorden gebruikt als “Semois, Bruxelles, Ardennes, Malines, Rubens en Hoeylaert” die duidelijk naar België verwijzen.161
Op deze manier maakte de ‘regionalistische
gastronomie’, zowel in Frankrijk als in België,
onderdeel uit van een identificatieproces dat
zich in de twee landen weliswaar op verschillende niveaus afspeelde. In Frankrijk vormde
de regionale culinaire verscheidenheid inmiddels een nationaal geheel onder de naam
‘Franse keuken’, terwijl voordien onder ‘cuisine
française’ voornamelijk de Parijse keuken
werd verstaan ; in België zorgden de regionale
gerechten voor het ontstaan van een Belgische culinaire identiteit die zich van de Franse
keuken onderscheidde, zonder de invloed
ervan te verloochenen. Maar zoals Maurice des
Ombiaux in 1936 stelt : “In Caen eten ze niet
alleen pens; in Vire worden niet alleen andouilles gegeten; in Amiens niet alleen de befaamde
eendenpaté ; in Normandië komen er ook
andere lekkernijen dan Normandische tongfilet en bloedeend op tafel ; in Bourgondië
andere gerechten dan pauchouze, meurette
en potée ; in België wordt ook iets anders
gegeten dan waterzooi, choesels, paling in ‘t
groen, gans op de wijze van Wezet, die maar
uiterst zelden worden voorgeschoteld en nooit
allemaal op hetzelfde moment”.162
Afgezien van de identiteitsfactor en de nostalgie naar een ideaal verleden, leverde de regionale keuken ook een bijdrage aan de culinaire
vernieuwing. Het was niet meer gepast om een
groot aantal gerechten te serveren. Een belangrijke maaltijd bestond uit “drie gerechten na de
soep of een voorgerechtje”. De lange glorieuze
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18 oktober 1953 werd geserveerd ter ere
van de koningin der Nederlanden en prins
Bernhard bestond uit een “Koninklijke heldere
kippensoep”, “Tarbotmedaillons met Clicquot”,
een “Geflambeerde fazant op Normandische
wijze”, “Ananas Petit Duc” en friandises. Het
diner dat generaal De Gaulle koning Boudewijn
en koningin Fabiola aanbood op 24 mei 1961
was samengesteld uit de volgende gerechten : “Heldere bouillon Aurore”, “Loire-zalm op
Parijse wijze”, “Ossenhaas van Charolais in
briochebrood”, “Foie gras uit Les Landes”,
“Kropsla hartjes”, “IJsparfait met aardbeien”.165

rijen aan gerechten waren voorbij, want overdaad “heeft niets te maken met gastronomische perfectie ; het berokkent haar eerder
schade, aangezien een kok beter in staat is om
twee gerechten tegelijk te bereiden dan vijf”,
zo scheef Des Ombiaux.163 Een kleine groep
puristen zou dit vanaf het midden van de jaren
1930 zelfs doordrijven in de richting van een
enkel hoofdgerecht (na een licht voorgerecht),
wat de taak van de kok nog moeilijker maakte
omdat hij dan slechts op dit ene gerecht beoordeeld werd. De oorlog leidde als gevolg van de
bezetting en de daarmee gepaard gaande
beperkingen tot het principe van één hoofdgerecht zoals we dat nu kennen. In 1957
pleitte Raymond Oliver, chef-kok van het Grand
Véfour in Parijs, ervoor om dit gerecht vooraf te
laten gaan door een vermaak voor de mond :
“salade van zeekreeft, fricassee van langoustines, gebakken venusschelpen, enz…”164; zodat
de tafelgasten niet ongeduldig worden en hun
smaakpapillen alvast worden geprikkeld.
Ook de menu’s van het Elysée getuigen van
deze hervonden eenvoud. Het diner dat op

▲

Illustratie uit een Hongaars kookboek
over de Franse keuken, ca. 1880
Privécollectie
Ontwerp voor de presentatie van kip gevuld met foie gras
en de bereiding van fazantenborst.

Zo heeft de kookkunst van Parijs tot Brussel,
van het begin van de 19 de eeuw tot het einde
van de jaren 1950, een diepgaande verandering ondergaan in de richting van een hervonden eenvoud, zonder de architecturale decoraties van Carême die niet meer pasten bij de
omwenteling van de maatschappij, maar met
een grotere nadruk op de culinaire bereiding
en de smaak van de voedingsmiddelen. Terwijl het Franse culinaire model overal in Europa
de norm bleef, hebben de regionale culinaire
tradities zich, zowel in Frankrijk als in België,
in de periode tussen de twee wereldoorlogen
doen gelden en een voedingsbodem gecreëerd voor nieuwe culinaire identiteiten die
het nationale en internationale aanzien van
de Franse en de Belgische keuken uiteindelijk hebben versterkt.
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De zorg voor het erfgoed
Al 25 jaar zet de Koning Boudewijnstichting zich in voor het behoud en de
bescherming van ons erfgoed. Dit onder meer via het Erfgoedfonds dat kunstwerken en getuigenissen verwerft, valoriseert en publiek toegankelijk maakt.
Zo heeft het Fonds zijn collectie ondergebracht in meer dan 20 openbare
instellingen verspreid over het hele land. Door de jaren heen is het Fonds erin
geslaagd, mede door de talrijke schenkingen, een waardevolle collectie uit te
bouwen van bijna 7.000 kunstwerken en 6 archieffondsen.
Ook mecenassen delen met de Stichting de bezorgdheid om het erfgoed.
Zij kunnen bij het Centrum van Filantropie terecht voor de realisatie van hun
project, alsook voor hun specifieke vragen en wensen. Samen bespreken ze de
verschillende mogelijkheden en instrumenten. Indien ze de Stichting als partner
kiezen, kan er aan een formule op maat gewerkt worden. Heel uiteenlopende
projecten werden zo reeds gerealiseerd: van het vrijwaren van kunstcollecties,
historische panden of natuurlijk patrimonium, over het opwekken van belangstelling voor allerlei erfgoedkwesties bij specifieke doelgroepen tot de restauratie van tekenende elementen uit ons roerend en onroerend erfgoed.
De Koning Boudewijnstichting is een stichting van openbaar nut die projecten en personen ondersteunt die streven naar een betere samenleving. Zij
wil op duurzame wijze bijdragen tot meer rechtvaardigheid, democratie en
respect voor diversiteit. De Stichting werd opgericht in 1976, naar aanleiding
van het 25-jarige jubileum van Koning Boudewijn, en is een onafhankelijke en
pluralistische instelling. Zij is gemachtigd om giften, schenkingen en legaten
te ontvangen.

Voor meer informatie
Koning Boudewijnstichting : www.kbs-frb.be
Actiedomein ‘Erfgoed’ : www.roerend-erfgoed.be
Contactpersoon : Anne De Breuck, debreuck.a@kbs-frb.be, tel. +32 2 549 61 54
Om haar actie met betrekking tot het erfgoed verder te kunnen ontwikkelen,
rekent de Koning Boudewijnstichting op de steun van allen die haar zorg voor
het erfgoed delen. Giften en legaten maken het mogelijk acties te ondernemen,
die ondenkbaar zouden zijn zonder deze bijkomende middelen die de Stichting
met dank aanvaardt. Giften kunnen worden gestort op het rekeningnummer
000-0000004-04 met de vermelding ‘roerend erfgoed’.

Feestelijk tafelen
De kunst van het tafelen,
van het huwelijk van prinses Louise tot Expo 58,
van een koninklijke ontvangst tot somptueuze diners,
van hartige tot zoete gerechten,
van een overdadig feestmaal tot verfijnde gastronomie.

