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Inleiding
Wanneer wij tegenwoordig een uitgebreide, sjieke maaltijd bijwonen, dan verwonderen wij ons over de ambiance waarin we terecht zijn gekomen. Vroeger was een en
ander, binnen de betere kringen, heel normaal.
Het begon met de uitnodiging. Die gaf aan wie er werd uitgenodigd, op welke datum
en welk tijdstip, in welk restaurant of op welke locatie, de dresscode én de gelegenheid ter ere waarvan de maaltijd werd gehouden. Een voorbeeld:

De culinaire etiquette werd strikt gehandhaafd.
Placeringslijsten gaven aan wie waar mocht plaatsnemen. De tafel stond perfect gedekt met molton, gestreken tafellinnen, juist bestek in vorm en aantal, kristallen
glazen, een ruim servet met de juiste afmetingen, menagestellen en tafelaankleding
(kaarsen, bloemen). Het juiste licht scheen en bij elk couvert prijkte een menukaart.
De gelegenheidsmenukaart. Een tastbare herinnering om mee te nemen als bewijs
dat je erbij was.
Tegenwoordig gaat het er allemaal wat minder formeel aan toe. De uitnodiging is een
‘save the date’ geworden. De gelegenheidsmenukaart zien wij nog maar zelden en
zo ja dan blinkt ze uit in eenvoud. De herinnering beperkt zich tot het moment, een
foto of selfie is immers snel gemaakt. Deze dient nu als bewijs voor deelname. Het
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staatsbanket aangeboden door koning Harald en koningin Sonja van Noorwegen aan
koning Willem-Alexander en koningin Máxima tijdens het staatsbezoek van laatstgenoemden aan Noorwegen in november 2021 werd live uitgezonden door de Noorse
televisie.
In dit boek gaan wij gelegenheidsmenukaarten bekijken en lezen wij de verhalen die
erbij horen. Ook treft u (culinaire) achtergrondinformatie aan, leuke weetjes, verrassende gerechten, details en humor. Bekijk ook de gelegenheidsmenukaarten zelf
goed. Teksten, gerechten en opmaak zijn uniek!
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Mijn verzameling
Nederland is altijd een land van verzamelaars geweest. In de zestiende eeuw zien
we bijzondere objecten uit koloniale gebieden uitgestald in een rariteitenkabinet.
Rariteitenverzamelingen bestaan nog steeds. Wat dacht u van een verzameling kunstgebitten, foto’s van slapende mensen, pillendoosjes, pasfotorandjes of gevonden briefjes. Tegenwoordig verzamelen wij van alles en nog wat.
Toen ik jong was, verzamelde ik speldjes, sleutelhangers en sigarenbandjes. De dubbelen ruilde ik met vriendjes en aantallen waren belangrijk. Ik wist toen nog niet
welke verzameling er voor mij in een schoenendoos lag te wachten. Mijn jeugdverzamelingen begonnen bij het volwassen worden te vervelen. Ze roestten of namen te
veel plaats in en verdwenen uiteindelijk bij het grofvuil.
Na het overlijden van mijn oma kwam er een schoenendoos met gelegenheidsmenukaarten boven water. De oudste kaart waarop onze familienaam prijkte, was er een
uit 1903. De kaart wordt besproken in het hoofdstuk Restaurant Becker van dit boek.
Mijn overgrootvader, Philip Carl Becker, die kok en restauranteigenaar was, begon
met het sparen van gelegenheidsmenukaarten. Zijn zoon, mijn opa, Rudolph Joseph
Becker, ook kok, nam die hobby van hem over. Evenals mijn vader Johannes Philippus
Josephus Becker, die op zijn beurt de verzameling aan mij heeft overgedragen.
Zo werd de verzameling de mijne. Bovendien was ik de enige met interesse voor de
kaarten, zit ik in de horecabranche en heb ik dezelfde initialen als mijn opa.
Gaandeweg werd het sparen van gelegenheidsmenukaarten mijn passie. De kaarten
moeten, het liefst, zo bijzonder mogelijk zijn. Oud (tot heden is de oudste een kaart
uit 1855), opvallend, vrolijk, imposant, indrukwekkend, mooi van vorm, vervaardigd voor een speciale maaltijd of gebeurtenis etc. Elke gelegenheidsmenukaart heeft
zijn eigen verhaal of herinnering. Oké, het ene verhaal is verrassender dan het andere,
maar dát er achter elke kaart een verhaal schuilt, dat staat vast.
Zelf heb ik de verzameling uitgebreid door constant uit te kijken naar kaarten die
voldeden aan de eerder genoemde criteria om erin te worden opgenomen. Door bezoeken aan antiquariaten, boekenbeurzen, veilinghuizen en –sites bleef en blijft de
verzameling groeien. Ook worden er regelmatig schenkingen van kaarten aan mij
gedaan door particulieren na een uitzending, publicatie of lezing over mijn hobby.
Die gaan vaak gepaard met mooie verhalen die de gelegenheidsmenukaart nét iets
smeuïger maken en niet zelden juist uniek.
In een uitzending van “Gevonden Geld” uit 2002 wordt de verzameling, die toen nog
maar uit 350 exemplaren bestond, geschat op een waarde van 30.000 euro. Het valt
te begrijpen dat ik mijn zoektocht naar bijzondere menukaarten intensiveerde. Tóch
doet het mij altijd genoegen wanneer mijn vraag “hebt u nog oude gelegenheidsmenukaarten” in een antiquariaat met “neen” wordt beantwoord. Dan voel ik dat mijn
hobby buitengewoon is.
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In dit boek heb ik uit mijn verzameling van inmiddels rond de drieduizend gelegenheidsmenukaarten een selectie gemaakt van díe kaarten met een bijzonder verhaal of
onderwerp. Talrijke illustraties verfraaien het boekwerk.
De 3000 kaarten zijn allemaal gecatalogiseerd. Elke kaart is ondergebracht in een
rubriek. De collectie telt 20 rubrieken. Als voorbeelden noem ik hier: Scheepvaart/
Luchtvaart/Koninklijke/Voor-oorlogse/Oorlogsjaren/Na-oorlogse/Amsterdam/
Buitenlands etc. De kaarten zijn ook digitaal opgeslagen en gemakkelijk te vinden.
Met plezier heb ik dit boek samengesteld met als basis de informatie op de kaarten.
Natuurlijk zijn er veel verhalen over kaarten die van generatie op generatie zijn overgeleverd door onze voorouders. Ook daarvan zijn er in dit boekje enkele opgenomen.
TV Oost heeft uit een aantal gelegenheidsmenukaarten met een bijzonder verhaal een
“Menu van de Eeuw” samengesteld, bestaande uit gerechten van die diverse kaarten.
De verhalen worden aan tafel verteld door diverse gasten die herinneringen hebben
aan de verschillende kaarten. De aflevering van ca. 50 minuten is terug te vinden op
internet. Google op: Menu van de eeuw.
Dank aan iedereen die ooit een menukaart plaatste bij een couvert, aan iedereen die
zo’n kaart bewaarde en aan allen die een kaart wilden afstaan. Blijf gelegenheidsmenukaarten gebruiken en bewaren want … ze verhalen en bewaren herinneringen en
informatie voor toekomstige generaties!
Nou, gaat u er maar eens lekker voor zitten met een goed glas wijn en een versnapering, dan wens ik u alvast veel kijk- en leesplezier!
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De Spijskaart
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De Spijskaart
Vaak worden de termen spijskaart, menukaart en gelegenheidsmenukaart onterecht
gebruikt. Daarover hier voor eens en altijd duidelijkheid. Spijskaarten (spijslijsten) of
menukaarten worden aangeboden in een restaurant of eetgelegenheid waar men à la
carte kan eten. Dat wil zeggen, uit die spijskaart of menukaart kies je de gerechten
die je wenst te verorberen. Je kiest dan een gerecht of je stelt, door verscheidene
gerechten te kiezen, je eigen menu samen. De spijskaart of menukaart blijft meestal
achter in het etablissement waar de maaltijd wordt genoten. Maar soms wordt de gast
verleid de kaart mee te nemen. Dit om het bedrijf te promoten. Kijk naar de achterzijde van een spijskaart die ik heb meegenomen uit Caracas (Venezuela) met op de
achterzijde foto’s van blote billen. Eet smakelijk! Een menukaart of spijskaart kan in
verschillende talen worden opgesteld. Men houdt rekening met de doelgroep. Zie de
spijskaart van McDonalds voor de slechtziende of blinde gast.
Tegenwoordig kiezen en bestellen wij al via tablet of online.
Een gelegenheidsmenukaart toont een vastgesteld menu, bestaande uit een x-aantal
gangen, dat wordt geserveerd ter gelegenheid van een speciale gebeurtenis of bijeenkomst. Juist deze kaarten vertellen ons veel, zo lezen wij in het volgende hoofdstuk.
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De Gelegenheidsmenukaart
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De Gelegenheidsmenukaart
Een gelegenheidsmenukaart heeft verschillende functies. De bekendste is natuurlijk
die van ‘wegwijzer bij de maaltijd’, maar er zijn er méér. Ze kan bijvoorbeeld worden gebruikt om – vóór of tijdens de maaltijd – een gesprek aan te knopen of, door
er diepzinnig in te gaan turen, een gesprek te ontwijken. Bovendien kan de kaart als
akte of bewijs worden beschouwd van het bijwonen van een heugelijke gebeurtenis.
Temeer als er een aanhef of toelichting, meestal met vermelding van plaats en datum,
op de menukaart prijkt. Het is dan een blijvende herinnering aan een, al dan niet
geslaagde, culinaire ontmoeting. Ná zo’n, meestal feestelijke, maaltijd mag u de menukaart stilzwijgend tot uw eigendom rekenen, haar als aandenken bewaren en laten
bewonderen. Gelegenheidsmenukaarten die later nog eens worden bekeken, roepen
herinneringen op, net zoals muziek dat doet. Ze herinneren je aan waar je was, wat
je deed, wat er werd geserveerd en hoe de sfeer was. Ook realiseer je je opeens dat er
een evolutie gaande was en is in de eetcultuur en etiquette. Alles is nu anders.
In ontwerp, tekst, samenstelling en uitvoering van een menukaart herkennen we
vaak een bepaalde periode of tijd. Dat komt omdat de taal en de – soms artistieke –
uitvoering plus de gerechten van een menukaart in de loop der jaren sterk aan veranderingen onderhevig zijn geweest. Uit een menukaart kunnen we zelfs de financiële
draagkracht van de toenmalige of huidige gastheer/-vrouw aflezen!
Het ontstaan van de menukaart wordt teruggebracht tot het jaar 1521 en wel bij
een feestelijke maaltijd van de Rijksdag van Regensburg, toen Hertog Heinrich von
Braunschweig voor iedere gast aan tafel een lijst had laten kalligraferen met daarop
de te serveren gerechten, aangegeven in de juiste volgorde (soms tot wel twintig gangen).
Zo kon de individuele gast zien wanneer zíjn lievelingskostjes geserveerd zouden gaan
worden. Daarmee kon hij dan, dankzij deze ‘menukaart’, rekening houden.
Deze wijze van informeren vond weerklank en navolging bij veel van zijn gasten en
naar men vertelt, ontstond zo de menukaart.
Als u mijn grote collectie van 3000 (historische) gelegenheidsmenukaarten zou bekijken, dan ziet u dat het bijeenbrengen van menukaarten niet alleen zin heeft uit
gastronomisch oogpunt. Gerechten die u onbekend zijn, zoekt u gemakkelijk op via
internet. Doe dat! Ook artistiek en historisch gezien zijn ze meer dan interessant. Er
zitten heel mooie en bijzondere exemplaren bij. Een selectie uit de kaarten met een,
al dan niet persoonlijk, verhaal is in dit boekwerk opgenomen.
Nogmaals: veel kijk- en leesplezier en bedenk u: een maaltijd moet een belevenis zijn,
een herinnering blijven en middels de gelegenheidsmenukaart onsterfelijk worden.
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Onze maaltijden

Banquet

Souper
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Onze maaltijden
De gelegenheidsmenukaart kan worden opgemaakt voor diverse maaltijden. Maar
welke maaltijden kennen wij hier in Nederland? Hieronder volgt een opsomming van
maaltijden die wij gedurende een dag kunnen tegenkomen.
Ontbijt
Brunch
Lunch
High tea
Déjeuner Dinatoire
Diner
Souper

Het diner kan ook een Menu de Réveillon zijn (zie elders) of een Banquet.
Kenmerken van een Banquet zijn:
- Het betreft een groot gezelschap
- Genodigden zijn bijeen met één doel
- Alles gedurende een bepaalde tijdsperiode
- Iedereen krijgt hetzelfde menu geserveerd
- De ambiance is stijlvol en er wordt gespeecht
Een feestelijk Banquet waarbij ook nog vaak wordt gedanst, noemt men een Galadiner.
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Menu de Réveillon
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