
Over zwanen en pasteien. 
 
In de Middeleeuwen was het in kringen van de hoge adel gewoonte om regelmatig 
maaltijden met gasten te organiseren. Tafels op schragen werden in de grote ontvangsthal 
van de woonburcht of het kasteel opgesteld. Deze zogenaamde representatieve maaltijden 
werden georganiseerd om de macht van het adellijk huis de etaleren en bevestigen. Op de 
tafel, gedekt met damast, verschenen onder andere grote en kleine pasteien gevuld  met 
vlees, vis of fruit. Grote pasteien werden voor de pronk versierd met bloemen, gouden 
lovertjes en ook met mooie vogels, zoals bijvoorbeeld reigers, kraanvogels, pauwen en ook 
zwanen. De zwaan werd gezien als de meest luxe en edelste vogel die opgediend kon 
worden. Alleen bij de grootste feesten, die het meeste indruk moesten maken, verscheen 
de zwaan ter tafel. Zij verkondigde de macht en aanzien van de adellijke gastheer. 
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Floris V Graaf van Holland en Zeeland behoorde, beschikte over ‘heerlijke rechten’. Deze 
omvatten naast rechtspraak, bestuur en wetgeving, ook het jacht- en visrecht, het recht 
van veer en tol en het recht om eenden, zwanen en duiven te houden. Overtreders werden 
streng gestraft. Afbeelding1 geeft een indruk wat dat betekende voor een man die zich 
vergreep aan de zwanen van de `Heren van der Goude’.  
 
Bartolomeo Scappi, schrijft in zijn boek over de Italiaanse gastronomie (1465): "pauwen 
en andere eetbare vogels ... zijn meer geschikt voor de tafels van koningen en prinsen dan 
voor het plebs en lieden met gering bezit." En dat vooral pauwen en fazanten op tafel 
komen bij de "nouveau riche" van toen, dat wil zeggen de opkomende burgerij. 
In handgeschreven, Nederlandstalige receptenbundels uit de Middeleeuwen staan ook 
verschillende recepten voor het bereiden van de grote vogels. Je moest ze heel voorzichtig 
uit hun verenkleed pellen, braden in de oven en dan weer in hun verenkleed genaaid 
opdienen. 
 
Op schilderijen en prenten zie je dat de vogels 
ook op een andere manier op tafel kwamen. 
Hiervoor werden de kop, vleugels en staart van 
de romp gescheiden en op stokjes gezet . Die 
werden in een grote pastei gestoken. In die 
pastei hoefde niet noodzakelijkerwijs het vlees 
van die vogel te zitten. Liever niet eigenlijk want 
dat was in de regel niet heel erg lekker.  
 
 



In Du fait de cuisine, geschreven door Maistre Chiquart (1420), staat bij een recept voor 
het bereiden van een pauw dat de kok zijn Heer een groot plezier doet als hij in plaats van 
de pauw, een vette gans braad en in het pauwenkleed naait.  
 
In de Nederlanden van de zeventiende eeuw raakte de zwaan uit de gratie. En ook de 
pauw – hoewel nog steeds geliefd als pronkstuk voor een feestelijke tafel, verloor terrein 
als het ging om indruk maken. Liever zette men dan een kalkoen op een pastei. Deze 
vogel uit Zuid-Amerika vond men nog specialer en hij was bovendien ook veel lekkerder 
dan pauw of zwaan.  
 
Zwanen zijn tegenwoordig beschermd. De zwaan op de pastei in het Muiderslot is door 
jagers met speciale toestemming geschoten. Hij, het is een mannetje, heeft een speciaal 
labeltje dat je alleen krijgt als aan alle regels en verordeningen zijn voldaan. Zie hier voor 
het hele verhaal over hoe Kook-Kunst aan de zwaan is gekomen. 
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