Wafels – symbool van feest en overvloed
e

Wafels lijken er wel sinds mensenheugenis te zijn. Tot ongeveer het midden van de 16 eeuw waren wafels een belangrijk
onderdeel van de grote maaltijden die de heersende hoge adel organiseerden om hun macht en aanzien te bevestigen.
Heel veel verschillende vlees en visschotels kwamen dan in twee gangen tegelijk op tafel. In de afsluitende gang, de
dessertgang, waren er wafels, samen met hypocras (zoete gekruide wijn) en zoete snoeperijtjes als gesuikerde amandelen
en karwijzaadjes en fruit. De bedienden en soms ook het volk keken toe hoe de machtigen aten en mochten na afloop de
restjes opeten.
e

In het tweede kwart van de 16 eeuw nam de welvaart in de Nederlanden toe. Wafels en hypocras werden traditionele luxe
lekkernijen (voor wie het kon betalen), die bij speciale gelegenheden gegeten werden. Bijvoorbeeld met St Nicolaas en
e
vooral met het Driekoningenfeest op 6 januari. In de 17 eeuw en daarvoor vierde men dan – op de twaalfde dag na Kerst –
het begin van een nieuw jaar. Niet op 1 januari zoals tegenwoordig. Ook dan werd er veel gegeten. En natuurlijk waren er
ook dunne en dikke wafels. ‘Nieuwjaarsrolletjes” zijn dunne opgerolde wafels. Zij verbeeldden het nieuwe jaar dat zich nog
moest ontvouwen. De niet gerolde wafels stonden dan voor het voorbije jaar. Maar vooral ook de dikke wafels stonden op
tafel.

Afb. 1:
Jan Steen
(toegeschreven):
Driekoningenfeest
(ca 1650)
Met de familie en
bedienden speelde men
verschillende spelletjes
en er werd feestelijk
gegeten en gedronken.
Wafels waren het
traditionele feestbanket,
ook bij dit feest.
Het gewone volk spaarde een heel jaar voor het feest van de jaarlijkse kermis waar zij zich te buiten gingen aan die heerlijke
zoete wafels, pannenkoeken en veel alcohol. Meisjes en jongens op vrijersvoeten uit de dorpen in de omtrek ontmoetten
elkaar. Behalve het overheerlijk kermisbanket vonden zij er vaak hun huwelijkspartner.

Afb. 2 a-b-c Godfried Schalcken; jonge vrouw met wafel. Te zien op de Godfried Schalcken tentoonstelling in het Dordrechts museum

Misschien dat ook Godfried Schalcken gebruik maakte van de sfeer van luxe en uitspattingen die aan de wafels kleefden om
in zijn schilderijen de veelbelovende blik van zijn meisjes te onderstrepen en haar beloftes te verduidelijken?

afb. 3.
Omgeving Pieter
Brueghel de Oude:
De strijd tussen
vastenavond en vasten
ca 1560-65 (detail).
Het wafelijzer is hier een
belangrijk wapen van de
feestvierders, terwijl de
godvrezende partij vissen
en krakelingen inzet.

Wafels werden geassocieerd met overvloed en feest. Zij kregen daarom een rol in de afbeeldingen van de rijke en de arme
keuken, van carnaval en vasten, verwijzend naar de tegenstelling uitspatten en bezinning. Een thema dat in de katholieke
Nederlanden belangrijk waren. En ook in de Gouden Eeuw, toen de noordelijke helft van Nederland niet zoveel katholieken
kende en het Protestantisme dominant was, schilderde Jan Steen zijn Rijke keuken en Arme keuken.

afb. 4.
Jan Steen: Rijke keuken (detail)
De rijke keuken is volgestouwd met voorraden hammen,
hoenders, vissen en kazen. Ook de tafel is overvloedig. voorzien.
Ook de kinderen komen niets tekort. De een krijgt arme melk
met grutten gevoerd, de ander doet zich tegoed met warme
melk uit de volle borsten. De wafels ontbreken natuurlijk niet.
Zij staan centraal in de afbeelding. Het wafelijzer ligt op de
voorgrond.

Wafels bakken
De wafels werden gebakken in een wafelijzer zoals te zien is op een schilderij van Pieter Brueghel (detail.). Voor dunne
wafels plaatste men bolletjes deeg in het opengeklapte ijzer. Door het dicht te klappen werd het bolletje platgedrukt . Even
om en om in het vuur en klaar was de heerlijke wafel. Voor dikke wafels gebruikte men dunner beslag, dat na het rijzen met
een grote houten lepel in het warme ijzer werd geschept

afb. 5:
Pieter Brueghel de
Oude:
De strijd tussen
vastenavond en
vasten.
Detail: wafelbakster

De dikke wafels maakte men luchtig met bier en/of gist en eiwit. Met de verbetering in de technieken van de veehouderij
e
nam rond de 17 eeuw de beschikbaarheid van boter en melk aanzienlijk toe. In de wafelrecepten van die tijd wordt er in
plaats van bier steeds vaker melk en soete room. gebruikt
Afb. 6
e
Tot eind 18 eeuw waren
de wafelijzers van gesmeed
ijzer, daarna van gietijzer.
Tegenwoordig koop je
elektrische wafelijzers; er
komt geen vuur meer aan
te pas. Hoewel, sommigen
doen dat nog wel, leuk
toch?
De recepten uit de tijd van Gotfried Schalcken zijn schaars. Misschien omdat bijna iedereen wel wist hoe je wafels moest
bakken, net als bij pannenkoeken. Hier zijn twee recepten voor dikke wafels (Brusselse wafels heten die nu vaak) die staan
in een kookboekje dat werd geschreven door de Dordrechts arts Carolus Battus. Om de verkoop van zijn Medecijn boeck te
stimuleren, voegde hij bij de tweede druk in 1593 een klein kookboekje in. Dit deel, Eenen Nieuwen Coc boeck genaamd,
e
werd zo populair dat het al snel als zelfstandig boekje werd uitgebracht. Tot ver in de 17 eeuw werd het herdrukt.

Om dicke Wafelen te backen die
men clieft

Uit: Carolus Battus; Nieuwen Coc-boeck, opgenomen in
Medecijnboec, Dordrecht 1593

Neemt ses eyeren, een weynich giste, werm byer,
versche boter ende bloeme. Tempert dit wel
ondereen ende maect er hert deegh af ende legt het
deegh in eenen schoonen doec voor tvyer, totdat
begint te rijsen of te gaen. Bactse dan of clieftse
ende giet er gesmolten boter op ende dientse.
Die men niet en clieft.
Neemt ses eyeren met het witte ende sesse sonder
wit, eenen lepel ghisten, cloptse wel cleyn ende
neemt eenen halven croes werm biers ende de helft
meer boter dan bier tsamen gesmolten ende wel
suycker ende bloemen ende temperet so dicke dat
den lepel daerin overeynde stae ende settet van
verre by tvyer, totdat rijsen mach ende bactse dan
ende smelt boter met suycker heet gemaect ende
gietse over de wafelen.

Ook met vertaling in modern Nederlands is het moeilijk met dit recept wafels te bakken. Exacte hoeveelheden ontbreken,
pas na 1700 verschenen er hoeveelheden in een recept. Maar geen nood; er zijn honderden wafelrecepten op het internet
te vinden. In deze recepten gebruikt de kok gist en bier en eiwit om het deeg te laten rijzen. Voor de luchtigheid die wafels
moeten hebben we tegenwoordig ook bakpoeder en zelfrijzend bakmeel tot onze beschikking. En werden in vroeger tijden
de wafels op smaak gebracht met suiker alleen, nu gebruiken de meeste recepten vanillesuiker.
Een moderne versie van het recept uit 1593 staat hieronder . Eet de wafels warm met gesmolten roomboter en suiker

Warme wafels met bier en gist
w 250 gr witte bloem
w 2 grote eieren - gesplitst
w 50 gr suiker
w 1 zakje vanillesuiker
w 130 gr gesmolten boter
w 1/2 eetll zonnebloemolie
w 200 ml lauw warme melk
w 20 gr gist
w 300 ml lauw warm bier
(pils)

w Klop de eidooiers schuimig
w meng er de gezeefde bloem door, de suiker
en vanillesuiker
w los de gist op in de lauwe melk en voeg toe
w roer de gesmolten boter en de olie er door
w voeg het lauw warme bier hierbij
w klop de eiwitten met een snuf zout heel stijf
en spatel ze voorzichtig door het beslag
w laat afgedekt mininimaal 30 minuten rijzen
in de koelkast
w bak met dit dikke beslag wafels in een heet
wafelijzer

Afb 7: Pieter van der Heyden 1567detail - wafelbakster

Het volgende recept komt uit een handgeschreven receptenboekje uit 1595 dat in de Stadsbibliotheek van Antwerpen
wordt bewaard. Er gaat gist en eieren in om het deeg te laten rijzen (drie of vier uur voor het vuur). Als je het beslag niet zo
duur wilt maken dan gebruik je hele eieren in plaats van alleen de dooiers en afgeroomde melk.

Uit: W.L. Breakman Een Antwerps Kookboek voor “Leckertonghen”, Antwerpen, Stadsbibliotheek, 1995, p 25
Neem witte bloem, warme room (volle melk) en verse gesmolten boter, gist, en meng dat door elkaar totdat de bloem
opgenomen is, doe er dan 10 of twaalf eidooiers bij. Diegene die het niet zo rijk wil maken doet er ook het eiwit bij en
gebruikt geen room maar melk, en laat het (deeg) voor men het bakt rusten voor het vuur drie of vier uur zodat het beter zal
rijzen.
Een recept voor dunne wafels staat in een kookboekje voor deftige huishoudens dat in de tijd van Schalcken net was
uitgekomen (1669). Het leert hoe suyckerwaeffelen te maken. Nadere bestudering van het recept leert dat het niet over de
dikke suiikerwafels – of Luikse wafels – gaat. Het recept uit 1669 is voor hele zoete dunne wafels,die hard worden als ze
koud zijn. Een voorbeeld van zo’n platte wafel, maar dan een hele grote, staat afgebeeld op “ het Sinterklaasfeest,” van Jan
Steen, uiterst rechts, op het tafeltje vol andere lekkernijen
Om suyckerwaeffelen te backen.
Klop drie eyeren met een vierendeel suycker, en
doe’er dan een vieerndeel meel by. Mengh dit te
samen, met een half vierendeel ongesoute
gesmolte butter. Indien het wat te weeck is, so
doe’er een weynigh suycker en meel by.
Maeck daer nae het waeffellyser aen de beyde
zijden matigh heet, en doe’er dan de groote van
een ay van uw deegh in, dat men wat in de langhte
moet uytstrecken. Sluyt het yser sacht toe, en legh
het op ’t vuer, en keer het om, op dat de waeffel
aen weer zijden gaer zou worden. Neem hem dan
sachteijck uyt, en snijd’er de kanten af. Dese
waeffels smaeken beter kout, dan warm.
Uit: De hoofsche pasteybacker. In: De verstandige
huyshouder, p.177-1902. Amsterdam 1669.

Jan Steen: Het Sinterklaasfeest – 1665-68
TIP: een groot aantal moderne recepten voor wafels staat op de website http://belgischewafels.blogspot.nl/
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