
              

                                

 

 

 

Impressie van de ontmoeting met de tafel Kunst & Cultuur op vrijdag 1 juli 

2022  

Deze ontmoeting was gewijd aan de Hoorn des 
Overvloeds, het symbool van voorspoed en weelde. 
In een K&C nieuwsbrief is de Griekse herkomst en de 
Latijnse naamgeving beschreven. Twee bestuursleden 
van de tafel K&C, bekend als fijnproevers zagen hun 
kans schoon om hun culinaire kwaliteiten voor de 
NES-leden te etaleren. En zo kwamen de Noorse 
Bourgondiër en de Haagsche Bluf (de 
kookpseudoniemen van de dames Ingebjørg en 
Agatha) de sociëteitsruimte binnen met de Hoorn des 
Overvloeds en een keur van fijne gerechten. Uw impressionist mocht de toelichting van het 
festijn verzorgen. Alvorens de bestorming van de royaal gedekte dis door de 25 aanwezige 
NES-leden aan te moedigen, werden de aanwezigen getrakteerd op enige inleidende 
beschouwingen.   
In 2018 was Leeuwarden de culturele hoofdstad van Europa. Er zijn toen in de ‘elf steden’ 
door elf kunstenaars uit elf verschillende lande elf fonteinen ontworpen. In Sneek is het 
kunstwerk een man geworden die op een gouden bal staat en op zijn rechterschouder de 
Hoorn des Overvloeds vasthoudt. Dit kunstwerk verwijst naar een beeld van Fortuna, de 
godin van geluk en de schutsvrouwe van steden, families en volkeren.  En dan komt het: de 
bol wordt aangedreven door de terugstoot van het water dat uit de hoorn stroomt. Zo wordt 
de toestroom van het fortuin een onberekenbare, blinde kracht. De overvloed die zich 
toevallig over ons uitstort kan ons even snel weer ontnomen worden.   
Daar weet de bemanning van de VOC schepen van mee te praten. Nou was het menu bij 
vertrek niet bepaald overvloedig, maar als de wind een beetje tegenzat werd de dagelijkse 
kost wel erg schraal. ’s Ochtends en ’s avonds at de bemanning in boter gekookte gort met 
pruimen ‘om een open lijf te houden’. Het middagmaal bestond uit grauwe erwten of bonen 
met gezouten vlees, stokvis, of spek in botersaus. Per dag kregen de zeelieden een mutsje 
(15cl.) wijn en een liter bier, dat echter beperkt houdbaar was. Als het bier bedorven was, 
dan ging men over op de watervoorraad. Vaak was dat bijna ondrinkbaar als gevolg van de 
tropische hitte. Dan was de truc: de neus dichtknijpen en vervolgens het water met de 
tanden op elkaar voorzichtig naar binnen zuigen teneinde wormen die in het water leefden 
en krioelden de doorgang te beletten. Had een matroos door scheurbuik zijn tanden 
verloren dan hielp deze truc hem uiteraard weinig1  
Tijd voor een woordeloos toneelstukje: het zogenaamde krakelingen trekken door de drie 
optredenden die zich laten bijstaan door de artiest Leo Coopmans. Waar het op neer komt is 
dat de vrouw, die met twee vingers in de krakeling zit de man die met een vinger genoegen 
neemt, vals speelt.   

 
1 F.C. Gaastra, Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen Java en de VOC, Open Universiteit, 3de druk 

1997 

https://neskunstencultuur.files.wordpress.com/2022/07/2022-07-01-hoorn-des-overvloeds-mythologie.pdf
https://neskunstencultuur.files.wordpress.com/2022/07/2022-07-01-hoorn-des-overvloeds-mythologie.pdf


              

                                

 

 

 

Tijd voor een echte lekkernij uit de Hoorn. Haagsche Bluf presenteert Gehaktballen van 
biologisch rundergehakt in sinaasappelsaus, een verrukkelijk vondst uit De Volmaakte 
Hollandsche Keuken-meid, waarbij Bluf het kalfsvlees heeft vervangen door het biologische 
rundvlees.  
Tussen de bedrijven door worden quizvragen gesteld die alle betrekking hebben op het 
onderwerp voedsel. De winnaar wacht de titel van de slimste schrans van de NES. Zo 
blijken verschillende Noorse gerechten warme herinneringen op te roepen bij sommige 
aanwezigen. En al gauw worden Røkelaks, Tørrfisk en Rømmegrøt genoemd als gevierde 
lekkernijen. De kennis met betrekking tot Haagse smullerijen blijft beperkt tot Bluf en 
Hopjes. De Haagse Kakker en de Poffah worden door de quizmaster aan de vergetelheid 
ontrukt.  

De tafelschikking van een paar eeuwen geleden was 
nogal lomp. Wat nog te begrijpen is, dat hoe dichter 
men bij de gastheer/vrouw zat, hoe belangrijker de gast. 
Dat is heden ten dage nog het geval. Maar de 
gastheer/vrouw gaat niet meer op een verhoging zitten. 
En het is vandaag ondenkbaar dat de lekkerste 
gerechten vaak bij de belangrijkste mensen staan.2  
Na de heerlijke wentelteefjes van krentenbrood komt er 
nog een verhaaltje over goede manieren of anders 
gezegd wat men niet moet doen volgens de 

eerdergenoemde Volmaakte Hollandsche Keuken-meid.   
Deze waarschuwt tegen onmatig drinken van wijn met alle wufte gevolgen van dien.  

‘ zo het gezelschap groot is, er byvoorbeeld 20 menschen aan tafel zyn, zo is het dwaas een 
ieder een gezondheid in het byzonder te moeten drinken, want dan moet men veeltijds 
meer drinken als men lust, en wil men dit niet doen, zo moet men verschaalde wyn drinken; 
maar zo moet men  2, 4 a 6 mensen tegelijk die men met een glas wyn salueert, altoos 
beginnende met die genen die aan wederzyden zitten, en dan zo voortgaande, eerst aan de 
regter en dan aan de linkerhand. Het stryd ook volstrekt tegen de wellevendheid, een Dame 
die naast ons zit, als men haar gezondheid drinkt te kussen, of haar met een kus te 
bedanken, als zy de onze gedronken heeft.  En nog ongemanierder is het, van de tafel op te 
staan, om Juffers te gaan kussen, die verre van ons afzitten. Want eerst is het vies met een 
ongewassen mond een Juffer te kussen, en het laatste maakt wanorder aan de tafel’.3  
Nog eentje over eetlust. In 1703 at het chirurgijn-gilde van de stad Arnhem, dat uit negen 
mannen bestond, tijdens een bijeenkomst: veertien pond rundvlees, acht pond kalfsvlees, 
zes hoenders, gestoofde knollen, appels, prei, brood, krakelingen en noten. Zij dronken 
twintig flessen rode wijn, twaalf flessen witte wijn en koffie.4 En dan gewoon achter het 
stuur en naar huis rijden!?  

 
2 Buitenhuis, Scheepmaker en Geerts, Hoorn des Overvloeds: zeven eeuwen eten en drinken in de 

kunst, 2002 
3 ibidem 

4 ibidem 



              

                                

 

 

 

De quizvragen voor de slimste schrans werden goed beantwoord. Alleen de blauwe vinvis 
werd wat tekort gedaan. Hij zou zo’n 400 kilo krill per dag eten; het juiste antwoord is echter 
4000 kilo krill. Als onbetwiste winnaar en dus de slimste schrans van de NES kwam Tom 
Verbeek uit de bus. Ook Annemaria, Marie Ange, Yvonne en Leo deden een verdienstelijke 
duit in het etenszakje. Naast de eer van de titel ging Tom ook met een cornetto strijken en 
tot overvloed bleken er nog meer ijshoorntjes uit te delen.  
En met dank aan Tonny Tuitert en Yvonne Beumer, de waard en waardin van dienst, neem ik 
afscheid van u.  
 
Uw impressionist Gerard Regeer  
Epe, 6 juli 2022  

 


