Houd je vleugels recht!
De negende juni pakte Kook-Kunst haar koffers en vertrok naar Zierikzee, waar de zwaanpastei een
belangrijke bijrol kreeg te vervullen in de nieuwe film over het leven van Michiel de Ruyter. In de
maaltijdscene van Michiel de Ruyter bij de gebroeders De Wit komt hij prominent in beeld.
De volgende dag om 12 uur zouden de opnames zijn. Al vroeg stonden in de enorme tuin van een
mooi oud huis aan de Oude Haven in Zierikzee twee tafels te wachten op aankleding en decoratie op
een manier die de Gouden Eeuw goed in beeld zou brengen. Nou, laat dat maar aan Kook-Kunst
over, dat is onze specialiteit. Voor zowel de hoofdtafel, waaraan acht gasten zouden aanzitten, als
voor de bijtafel had ik een schetsontwerp gemaakt. Maar een film opnemen is een creatief en
dynamisch proces. Het ontwerp bleek slechts een uitgangspunt. In samenspraak met het Art
Department en goochelend met fruit, bloemen, glazen en schalen onstonden er twee fantastisch
uitziende tafels. Als een rots in de branding stond daar de zwaanpastei om 12 uur klaar.

Kook-Kunst decoreerde de tafels naar de smaak van de Gouden eeuw

Maar de opnames werden uitgesteld en uitgesteld. Zouden de vleugels het houden? Spannend! Eerst
maar lunchen. Oei, ik kreeg niet veel door mijn keel. Snel weer terug en de zwaan inspecteren. De
vleugels hingen gevaarlijk opzij en naar achteren. Ik moest iets doen voor de vleugels de hele
pasteideksel zouden openscheuren. Ik slaagde erin de ijzeren pinnen die de preparateur had
meegegeven, zo in de pastei te steken, dat de vleugels konden hangen en ook leunen als het toch
verkeerd zou gaan. Eureka!! Uiteindelijk om half vijf kwam het er van. De opnames met drie
camera’s duurden tot half zeven. En al die tijd stonden de vleugels!

Verdorie vleugel, blijf staan!

Wachten op de actie

En toen was daar de maaltijd van Michiel de Ruyter bij Johan de Wit in de tuin

Blij en ontzettend moe weer naar huis, met de zwaan in plastic zakken. De pastei was in Zierikzee al
weggegooid; Cornelis de Wit had hem, om zijn woede te bedwingen, kapotgestoken met een groot
mes. Ik had er vier dagen aan gewerkt om hem perfect te krijgen. Gelukkig heb ik opgeschreven hoe
ik het nou uiteindelijk voor elkaar kreeg.

In de keuken van Kook-Kunst
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