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Entree  

De gedetailleerde stillevens van Carravagio laten ons een overvloed aan kleurrijke vruchten, 

gebraden gevogelte, groente en andere bereide gerechten zien. Zelfs op de antieke amfora´s uit de 

klassieke oudheid wordt eten afgebeeld. Ook moderne kunstenaars maken gebruik van eten als 

onderwerp of zelfs als materiaal zoals Félix Gonzáles-Torres, hij gebruikte eetbare producten om het 

publiek te betrekken in zijn werk. Nieuwe stromingen ontstaan door een andere blik op eten, denk 

hierbij aan fooddesigner Marije Vogelzang. Ook de fotografie maakt gebruik van eetbare producten 

binnen haar medium. We zien door de kunstgeschiedenis heen dat eten een steeds terugkerend 

onderwerp is. Maar als eten in de kunst gevonden kan worden, kan eten dan ook een kunstvorm 

zijn? En is er wellicht sprake van nog een andere kunstdiscipline? In dit eindwerkstuk zal ik dit soort 

vragen proberen te beantwoorden.  

Eten is een zeer breed begrip en omvat alles van etenswaar tot de daad van het eten. In dit 

eindwerkstuk doel ik niet op de producten ansich of op de kant-en-klaar maaltijden van de 

supermarkt noch op de thuis gemaakte maaltijd of op de gerechten van de amateurkok. Ook al 

sloven wij ons uit in de keuken, pakken er de moeilijkste kookboeken bij of proberen gerechten van 

hoge kwaliteit te maken, dan nog zal dit artistieke kwaliteiten missen die wel van belang zijn in dit 

onderzoek. Een sculptuur gemaakt door de buurman is geen Rodin en een gekrabbeld poppetje in de 

marge van het telefoonboek is geen Keith Haring. Zo valt ook niet alles wat eetbaar is onder de term 

gastronomie. Daarom spits ik mij toe op de haute cuisine. Dit is een Franse term voor de verfijnde 

keuken van hoog niveau waarbij het niet alleen meer draait om eten als voeding maar ook de kok, 

het publiek en de presentatie een grote rol spelen. 

Mijn hoofdvraag zal dan ook zijn: Kan de haute cuisine als kunst worden beschouwd? Omdat 

het debat over de definitie van kunst nog steeds gaande en het een zeer breed en diepgaand 

onderwerp is wijd ik me in dit eindwerkstuk niet verder over uit over dit debat, noch zal ik daar een 

standpunt in nemen. Ik heb gekozen voor twee definities van kunst, een van Levinson (1979, 1989) 

en een van van Gerwen (2009) die ik verder zal uitwerken in hoofdstuk 2. Dit onderzoek zal ik voeren 

op een aantal terugkerende punten uit het debat of de haute cuisine kunst kan zijn.  

Ik heb dit eindwerkstuk ingedeeld als een menu en serveer als eerste gang een vergelijking 

tussen de kunstwereld en de wereld van de gastronomie. De tweede gang zal bestaan uit enkele 

punten van kritiek waarom de haute cuisine geen kunst zou kunnen zijn en deze zal ik proberen te 

weerleggen. Voor dit onderzoek heb ik vooral gekeken naar twee koks; Ferran Adrià en Heston 

Blumenthal. Ik heb hen gekozen omdat zij momenteel een van de meest vooraanstaande koks zijn in 

de moderne keuken vanwege hun vooruitstrevende ideeën en technieken. Beide hebben ook veel 

interesse in en bijdrage geleverd aan de discussie of eten en koken kunst kan zijn. In Food for thought 

(Hamilton & Todoli 2009) zien we hoe Adrià en zijn team de moleculaire keuken in zijn restaurant 
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elBulli in Spanje tot een nieuw niveau heeft verheven. Heston Blumenthal doet dit eveneens en in 

zijn restaurant The fat duck in Groot Brittanie en The fat duck cookbook (Blumenthal 2009) vertelt hij 

zijn verhaal. In dit eindwerkstuk wil ik aan de hand van hun werk kijken of de haute cuisine als 

kunstvorm kan worden beschouwd. Daarom zal ik na de tweede gang een analyses maken van Fall 

landscape (2008) van Albert Adrià, Snow (2003) en Cucumber snow (2004) van Ferran Adrià en Sound 

of the sea (2007) en Mock turtle soup with Mad Hatter tea (2009) van Heston Blumenthal en de 

voorafgaande kritiekpunten daarin proberen te verwerken. Als dessert sluit ik af met mijn conclusie. 

Mijn hypothese is dat de haute cuisine wel degelijk als een kunstvorm kan worden beschouwd. Ik 

verwacht dat er veel overeenkomsten zullen zijn tussen beide werelden en dat ook de definities van 

kunst toepasbaar zijn op de haute cuisine. Mijn twijfel is alleen of de gehele haute cuisine hieraan 

voldoet of dat sommige gerechten kunst kunnen zijn en andere niet.  

Eten heeft altijd deel uit gemaakt van het dagelijks leven van de mens. Het is een 

onveranderlijke noodzaak en misschien daarom ook een vaak terugkerend onderwerp in de kunst. 

We hebben eten nu eenmaal nodig om te overleven, maar de houding naar eten toe is door de jaren 

heen wel veranderd. In de aristocratische hoven was de presentatie van het eten soms belangrijker 

dan het eten zelf om status en kennis te laten zien en werd er aandacht besteed aan nieuwe, rijke, 

moeilijke of exotische gerechten. Vanaf de 18e eeuw was de zogenaamde fine dining niet meer alleen 

bestemd voor de aristocratie of hogere bourgeoisie maar stonden restaurants open voor een ieder 

die zijn maaltijd kon betalen.  

 
“Just as the opening of public art museums such as the Louvre in the early nineteenth century 
introduced the world of visual arts to the bourgeoisie, so restaurants introduced food as an aesthetic 
experience to middle-class palates” (Sweeney 2008: 128). 

 
Er vond een verschuiving plaats in de publieke culinaire waardering door de toegankelijkheid van de 

restaurants en de veranderde presentatie van het eten voor de consument. Al sinds de oudheid 

waren er taveernes en dergelijke waar men een maaltijd kon genieten, maar men at wat de pot 

schafte. Het eten stond op één grote tafel waar men aan kon schuiven en zichzelf kon bedienen, de 

table d’ hôte. Dit veranderde in de service à la française, een soort buffet wat bestond uit 

verschillende voorgerechten, hoofdgerechten en desserts en men kon zichzelf voorzien van wat zij 

wilde. In de ‘nieuwe’ restaurants konden de gasten uit een menu kiezen wat zij wilden bestellen en 

werden die specifieke gerechten, een gang per keer, in individuele porties aan hun eigen tafel 

geserveerd. Deze vorm van serveren wordt ook wel service à la russe genoemd. Door aparte, 

individuele porties op te dienen werd een culinaire en esthetische ervaring voor het publiek meer 

mogelijk. Een gerecht was niet meer slechts een maaltijd om het lichaam te voeden maar er kon 

aandacht worden geschonken aan de presentatie, waardoor het visuele aspect van een gerecht 

groeide, aan de smaken en aan de beschouwing (Sweeney 2008: 127-129). Door de jaren heen 
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veranderde de houding naar eten en mede door de opkomst van de haute cuisine waren er nieuwe 

mogelijkheden voor het bereiden en opdienen van eten. Door deze nieuwe mogelijkheden 

veranderde de positie van het publiek, de functie van het gerecht en de relatie tussen de kok en het 

publiek. Door ruimte te geven voor nieuwe inhoud van een gerecht is de mogelijkheid ontstaan om 

eten tot een ander niveau te verheffen. Zou er meer achter deze veranderingen kunnen schuilen? 

Kunnen we nu de haute cuisine als kunstvorm beschouwen? 

  We hebben kunnen zien hoe het mogelijk werd eten esthetisch te waarderen. Voordat ik 

dieper in ga op het esthetische van de haute cuisine om antwoord te kunnen geven op de vraag ‘Kan 

de haute cuisine als kunst worden beschouwd?’ zal ik eerst een vergelijking maken tussen de 

gastronomie- en de kunstwereld.  
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1. Eerste gang - Een vergelijking tussen de haute cuisine en kunst 

Om vast te kunnen stellen of de haute cuisine kunst is, zullen er duidelijke overeenkomsten 

moeten zijn met kunst. In dit hoofdstuk probeer ik een vergelijking tussen de beide werelden te 

maken. Hierbij zal ik kijken naar de opleiding, ontwikkelingen, de critici, het publiek, de plaats van 

tentoonstelling, de werkplaats, de maker, de ‘partituur’ en tot slot het werk.  

 

1.1 Opleiding 

Om te beginnen bij het begin kijk ik als eerste naar de opleiding voor beide beroepen. Al vanaf de 

klassieke oudheid diende het atelier van de kunstenaar als school en hadden zij leerlingen die onder 

hen werkten. Vanaf de zestiende eeuw ontstonden er echte opleidingen voor kunstenaars. Een 

voorbeeld hiervan is de Academie Royale de Peinture et de Sculpture in Frankrijk, later werd dat de 

Académie des Beaux-Arts, opgericht onder leiding van Lodewijk de XIV en tot op heden bestaan er 

gelijksoortige opleidingen voor de kunsten. Ook in de wereld van de gastronomie zijn er verschillende 

soorten opleidingen door de tijd heen geweest. Net als het atelier, diende de keuken als plek van 

educatie en zijn er later echte kokopleidingen ontstaan. Het grootste verschil binnen deze vorm van 

scholing zal de artistieke houding zijn. Pas sinds korte tijd wordt er aandacht besteed aan de 

esthetische waarde van eten binnen de kokopleidingen, iets wat bij kunstacademie van oudsher 

vanzelfsprekend was. Dit is waarschijnlijk terug te leiden naar de relatief nieuwere houding naar de 

gastronomie en haar artistieke mogelijkheden. Niet alleen qua opleidingen komen deze werelden 

overeen maar net als dat kunstenaars stage lopen bij ateliers van andere kunstenaars, werken ook 

koks zich omhoog op de carrièreladder tijdens trainingen onder andere koks. Beide beroepen vragen 

om brede kennis van hun vakgebied en het duurt vaak jaren voordat iemand zich kunstenaar of kok 

kan noemen. 

Buiten de opleidingen en trainingen van beiden zijn er ook toetsingen of wedstrijden waarbij 

de kunstenaar of kok kan worden beproefd en een bepaalde titel kan behalen. Vanaf de 17e eeuw 

waren er wedstrijden voor kunstenaars zoals de Prix de Rome. Hierbij stuurden deze kunstenaars 

inzendingen die werden beoordeeld door een jury, samengesteld uit professoren van de Academies. 

Het was een aanmoedigingsprijs en de winnaar mocht vervolgens een aantal jaar aan de Academie 

werken. Dit ging gepaard met een behoorlijk aanzien van de kunstenaar en een grote stap in zijn 

carrière. In de gastronomie zijn gelijksoortige competities waarbij bepaalde graden kunnen worden 

gehaald. Denk hierbij aan de Michelin-sterren of de Meilleur Ouvrie de France (MOF). Voor de titel 

MOF moeten patissiers inzendingen doen een test afleggen. De eindresultaten worden vervolgens 

tentoongesteld en uiteindelijk beoordeeld door een jury van vakmensen die besluit of zij de hoogste 

titel in Frankrijk mogen dragen. De patissiers moeten over voldoende techniek beschikken, kennis 

hebben van de producten, materialen, smaak en manier van presenteren willen zij deze titel behalen. 
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1.2 Stijlen en ontwikkelingen  

De kunstgeschiedenis wordt voornamelijk verdeeld naar stijl of stroming in plaats van naar 

belangrijke gebeurtenis of mijlpaal. Ook is er een wisselwerking van stijlen terug te zien in de 

kookkunsten alleen worden deze stijlen weggedaan als ‘hype’ of iets wat ‘in de mode’ is. De 

verdeling in de geschiedenis van de gastronomie gaat misschien niet per stijl maar deze zijn zeker 

aanwezig. Zo is er een focus geweest op de traditionele keuken, bistro, de Japanse keuken en nu de 

moleculaire keuken. Dit is te vergelijken met de stijlen en stromingen in de kunst. De stijlen uit beide 

werelden verweven op sommige vlakken met elkaar, ook stijlen uit de kunstgeschiedenis dringen 

door tot in de gastronomie. Dit gaat zo ver dat er ook avant-gardistische of modernistische 

bewegingen zijn in de gastronomie, zo wordt de moleculaire gastronomie ook wel avant-gardistisch 

of modern genoemd (Lang 2008). Het restaurant elBulli is avant-gardistisch wegens hun 

vooruitstrevende ideeën en technieken binnen de haute cuisine en de moleculaire keuken.  

 

1.3 Critici 

Zowel in de gastronomie als binnen de kunstwereld spelen critici een grote rol in de beoordeling en 

zo ook in de waardering van beide. Zo hebben we kunnen zien in paragraaf 1.1 dat er verschillende 

beoordelingen zijn bijvoorbeeld in de vorm van wedstrijden of Michelin-sterren. De rol van de 

gastronomiecriticus wijkt weinig af van die van de kunstcriticus. Voorbeelden hiervan zien we tijdens 

de Round the table in elBulli, die plaats vonden in de zomer van 2008, gedocumenteerd in Food for 

thought (Hamilton & Todoli 2009) waarin gastronomie- en kunstcritici, koks, kunstenaars en 

schrijvers aan deelnamen. Een probleem voor de gastronomiecriticus is echter dat een gerecht door 

één individu wordt gegeten, het gerecht vergankelijk, geen reflectieve ervaring geeft is en hoe moet 

dit dan worden beschouwd of bekritiseerd worden? Dit zijn punten die ik verder uit zal werken in 

hoofdstuk 2. 

 

1.4 Publiek 

Het publiek speelt zowel in de kunstwereld als in de gastronomie een belangrijke rol. In beide 

gevallen is er zonder publiek is er geen waardering. Al oordelen instituties of critici over deze werken 

dan nog zijn zij het publiek. Een verschil is dat in de haute cuisine een gerecht speciaal wordt 

gemaakt voor een specifiek publiek, een consument, een gast, een eter. Hij bestelt een gerecht van 

een menukaart, consumeert dat en geeft er een oordeel over. Een kunstwerk kan op zichzelf staan 

en wij beschouwen allemaal hetzelfde schilderij van Picasso, maar een gerecht wordt eenmaal 

beschouwd omdat er één unieke portie wordt geserveerd voor één individu. Zonder publiek is er in 
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de haute cuisine geen noodzaak tot het maken van een gerecht want zonder publiek kan een werk 

niet geheel beoordeeld worden.  

Kunst kan pas kunst zijn als het wordt waargenomen. Zonder waarneming weten we niet of 

iets wel of geen kunst kan zijn. Als we deze gedachte doortrekken kunnen we misschien zelfs zeggen 

dat we niet weten of het wel bestaat als het niet wordt waargenomen, denk aan Schrödingers kat. 

Een publiek is dus noodzakelijk, zonder publiek is er geen waarneming en kan een kunstwerk niet ‘af’ 

zijn. Dit geldt ook voor de haute cuisine; een kok kan een gerecht maken maar zonder dat het wordt 

waargenomen door een publiek, ook al is het maar door één individu, zonder vindt er alsnog geen 

beoordeling plaats. 

 

1.5 Het restaurant als museum 

Steeds vaker zijn er restaurants of cafés te vinden in musea. Zelfs zijn er nu zogenaamde ‘museum 

restaurants’ waar men gelijktijdig van zowel kunst als een maaltijd kan genieten. Maar kunnen we 

restaurants niet ook als musea beschouwen? Een museum van gastronomie, een plek waar men een 

product kan zien, proeven, ervaren, beoordelen en aan kan deelnemen. Het publiek kan een gerecht 

bestellen uit de keuze die hen wordt voorgelegd in het menu; in het museum wordt ook een 

bepaalde, vooraf vastgestelde collectie tentoongesteld. Evenals in het museum waar de expositie kan 

wisselen, is ook het menu in het restaurant veranderlijk. Het publiek kiest daaruit wat zij wil 

beschouwen. In het museum is het wat vanzelfsprekender dat men zoveel mogelijk probeert te zien 

maar in een restaurant zien we ook meer dan één gerecht. Ons bezoek aan een restaurant bestaat 

vaak uit een samenstelling van verschillende gerechten; een amuse, een entree, een hoofdgerecht, 

een nagerecht of van een compleet veertig-gangen diner zoals die in elBulli.  

 

1.6 De kok als kunstenaar 

De kok is de maker van het gerecht; hij is degene die een gerecht bedenkt en maakt. Net als dat de 

kunstenaar het kunstwerk maakt. Ook is er de vergelijking met het kunstatelier en de keuken in een 

restaurant. De kok maakt niet per se alle gerechten zelf maar heeft ook leerlingen die hem daarin 

assisteren, net als dat de renaissancekunstenaar leerlingen had die zijn werken schilderden of hem in 

dat proces assisteerden. De chef-kok staat er ook niet alleen voor in de keuken. Hij heeft een leger 

aan medewerkers en daarin is een bepaalde hiërarchie. Degene die bovenaan staat is de chef-kok, hij 

is degene die verantwoordelijk is voor de keuken en voor het eindproduct. De chef-kok, of de chef-

de-cuisine, biedt aan de bezoekers van het restaurant zijn eigen gerechten aan, zijn werk. Bij het 

bereiden van de gerechten heeft hij hulp van verschillende andere koks waaronder de souschef en de 

chef de partie. Iedere kok is verantwoordelijk voor zijn eigen afdeling en werkplaats. De keuken kent 

dus hetzelfde principe als het atelier van de renaissance kunstenaar maar ook als dat van het atelier 
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van moderne kunstenaars zoals Andy Warhol. Dit brengt ons naar het volgende punt, de keuken en 

het atelier van de kunstenaar. 

 

1.7 De keuken als atelier 

Evenals een kunstenaar heeft een kok een werkplaats of atelier nodig om zijn werk te maken. Voor 

een kunstenaar kan dit uitlopen van een bureau in een achterkamertje tot een grote loods. Voor een 

kok is dit altijd een keuken, groot of klein. De keuken heeft veel overeenkomsten met het atelier van 

de kunstenaar, niet de daadwerkelijke inhoud maar alle benodigdheden voor het maken van het 

gerecht moeten er aanwezig zijn. De producten, de machines, de werkbanken etc. 

Het atelier of de keuken is de plek waar het werk wordt vervaardigd, maar misschien niet 

waar het wordt afgemaakt. Ook de beoordeling door het publiek, en in het geval van een gerecht dus 

de consument, maakt deel uit van het geheel wat we als kunst zouden kunnen beschouwen in de 

haute cuisine zoals we hebben gezien in paragraaf 1.4. 

 

1.8 Het recept als partituur 

Evenals een muziek- of theatervoorstelling of een performance kent ook de haute cuisine een soort 

handleiding, namelijk het recept. Aan de hand van een recept kan de kok het werk uitvoeren net als 

dat de muzikanten het stuk spelen vanaf de partituur of de acteurs de voorstelling uitvoeren vanuit 

een script. Net als dat een musicus de muziek hoort bij het lezen van de partituur, proeft de kok het 

gerecht bij het lezen van het recept.  

Maar een gerecht wordt gemaakt voor eenmaal gemaakt voor één persoon, hoe kan een 

groter publiek het dan beoordelen? Iedere performance zal net iets anders (of in sommige gevallen 

compleet verschillend) zijn dan de voorafgaande en dat zal ook het geval zijn in de haute cuisine. Het 

ene gerecht heeft misschien net iets meer suiker en het andere net iets meer saus maar de essentie 

van het gerecht gaat niet verloren. Een gerecht wordt weliswaar geserveerd in één portie voor één 

persoon maar deze zijn niet verschillend in de essentie van het gerecht anders zou het een 

verschillend gerecht zijn. De intentie van de kok moet in alle porties tot uiting komen anders in het 

gerecht niet geslaagd. Wat het gerecht teweeg brengt bij haar publiek is van groter belang. 

 

1.9 Het gerecht als kunstwerk 

Het gerecht is het product van de kok net als dat een schilderij het product is van de schilder of het 

muziekstuk van de componist. Een gerecht kunnen we verdelen in vier verschillende fases. Al eerste 

hebben we het creëren van het gerecht, dit wordt door de kok gedaan. Hij bedenkt een recept of 

maakt een eigen variant van een al bestaand gerecht en hij bereidt dat gerecht. Vervolgens wordt 

het gerecht gepresenteerd aan het publiek en dit nemen zij in eerste instantie visueel waar. Men 
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neemt de tijd om het gerecht tot zich te nemen en vaak probeert men producten of andere 

elementen te herkennen. Daarna wordt het gerecht gegeten. Door deze daad wordt het gerecht 

vernietigd maar beoordeeld. Zonder het gerecht te eten zouden we het niet kunnen proeven, de 

structuur niet kunnen voelen en het werk niet volledig kunnen waarderen. De beoordeling gebeurt 

op verschillende manier als eerste door zintuiglijke waarneming. Veel gerecht in de haute cuisine 

prikkelen meerdere zintuigen tegelijk, zo is de smaak belangrijk maar ook het visuele en de tast. 

Tenslotte is er plaats voor reflectie, soms discussie, waarin het werk beoordeeld wordt. Maar kunnen 

zintuigen als smaak, tast en reuk wel een reflectieve ervaring geven? Dit zal ik verder bespreken in 

paragraaf 2.2. 

 

Er zijn nog vele ander punten van overeenkomst te vinden tussen de gastronomie en de kunst zoals 

onder andere de invloed van de consumptiemaatschappij, eten en architectuur, vervalsing maar deze 

zal ik in dit eindwerkstuk niet verder uitdiepen. Het is duidelijk dat alleen deze punten geen harde 

argumenten zijn om te betogen dat de haute cuisine kunst kan zijn. Zij maken een vergelijking tussen 

beide werelden, die op veel vlakken overeenkomt, maar om hiermee te stellen dat de haute cuisine 

kunst is niet voldoende en zou hetzelfde zijn als te stellen dat een stoel een tafel is omdat ze beide 

vier poten hebben. Om te beargumenteren dat de haute cuisine wel kunst kan zijn zal ik nu verder 

gaan de punten van kritiek op deze stelling proberen te weerleggen. Hierbij zal ik kijken naar 

bepaalde normen die aan kunst worden gesteld waarover de haute cuisine niet zou beschikken, of 

toch wel? 
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2. Tweede gang – Een bord vol kritiek 

 

2.1 Definitie van kunst 

Zoals aangegeven in de inleiding zal ik mij niet verder uitweiden over het debat over de definitie van 

kunst of daar een standpunt in nemen, maar deze definitie is wel belangrijk om te kunnen 

onderzoeken of de haute cuisine als kunst kan worden beschouwd. Want wat is ‘kunst’ nu eigenlijk? 

En welke normen stellen wij aan kunst? In dit eindwerkstuk ga ik uit van twee definities en zal 

proberen aan de hand hiervan antwoord te geven op de centrale vraag in dit eindwerkstuk.  

De verschillende definities van kunst bestaan uit verschillende normen en bijna geen enkel 

kunstwerk voldoet aan alle normen van een definitie maar aan één of meerdere daarvan. Andersom 

geldt ook dat niet al deze normen alleen voor kunst gelden. Kunst is bijvoorbeeld door de mens 

gemaakt, de haute cuisine voldoet aan deze norm, maar een verwarmingsketel ook. Omdat er dus 

verschillende definities zijn met veel verschillende normen heb ik gekozen voor twee definities die 

mijns inziens het begrip kunst omvatten. Als eerste ga ik uit van de historische definitie van Levinson 

(1979: 234): 

 
“My idea is roughly this: a work of art is a thing intended for regard-as-a-work-of-art, regard in any of 
the ways works of art existing prior to it have been correctly regarded”.  

 
Levinson stelt dat een kunstwerk iets is wat is bedoeld om als kunst te worden beschouwd, 

beschouwd op een dergelijke wijze zoals kunstwerken die al eerder bestonden correct als kunst 

werden beschouwd. Volgens hem kan een specifiek object door een of meerdere personen als kunst 

worden beschouwd door naar de traditie van kunst te kijken. In de manier van beschouwen hebben 

dat specifieke object en een werk wat al is geclassificeerd als kunstwerk dus dezelfde normen. De 

intentie van de kunstenaar en het werk zelf zijn hier ook belangrijk. Een kunstenaar kan een werk 

maken met de intentie dit werk te beschouwen als een kunstwerk door bijvoorbeeld aandacht voor 

vorm te hebben of proberen een emotionele reactie op te roepen of hij kan een werk maken in de 

lijn van de kunstgeschiedenis (Levinson 1989: 21-23). 

Een andere definitie van kunst die ik ook van belang acht is de volgende: 

 
“Een kunstwerk is een bewerking, volgens bepaalde artistieke procedés, van iets materieels, waarin 
mensen kunsthistorische intenties realiseren, die in het ideale geval bij hun publiek een belangrijke 
geacht, reflectieve ervaring teweeg brengen, waarin men met het werk meedenkt en –voelt zonder 
rechtstreeks naar die gedachten en gevoelens te handelen” (van Gerwen 2008: 90). 

 
Deze definitie neemt de historische definitie van Levinson verder en voegt daar het belang bij van het 

materiële aspect van kunst en de eis dat kunst reflectief moet zijn en dus een emotie of reflectieve 

ervaring teweeg brengt bij het publiek. Deze twee definities hebben als overeenkomst dat volgens 
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beiden een werk als kunst wordt beschouwd doordat het op dezelfde, correcte, manier wordt 

beschouwd als kunstwerken die al eerder zijn gemaakt. 

In hoofdstuk 1 hebben we overeenkomsten kunnen zien binnen de wereld van de 

gastronomie en de kunstwereld maar deze overeenkomsten zijn geen solide argumenten om de 

stellen dat de haute cuisine kunst kan zijn. Na het voorleggen van de definities van kunst zal ik mij 

richten op de punten van kritiek op de vraag of de haute cuisine als kunst kan worden beschouwd. In 

hoeverre voldoet de haute cuisine aan de normen van deze definities? Een gerecht uit de haute 

cuisine is een bewerking door de mens van iets materieels, namelijk de kok, volgens artistieke 

procedés. Maar is dit om kunsthistorische intenties te realiseren? Kan eten een reflectieve ervaring 

teweeg brengen? Is het wel de intentie van de kok om het eten meer te laten zijn als alleen voeding 

voor het lichaam? Naast deze vragen zijn er nog veel andere punten van kritiek en om een globaal 

idee te krijgen van deze punten verwijs ik graag naar een artikel in The Washington Post met 

betrekking tot het restaurant elBulli (zie bijlage I). Ik heb gekozen, naast het onderzoeken van de 

vragen die de definities van kunst oproepen, een aantal van de punten van kritiek uit dit artikel te 

onderzoeken. Ik zal beginnen met het vraagstuk over de reflectieve ervaring waarbij ik ook zal kijken 

naar de zintuigen. Daarna zal ik het hebben over de esthetische ervaring, dit associëren we 

voornamelijk met kunst maar kan eten ons ook een esthetische ervaring geven? Kunnen we smaken 

of een gerecht ‘mooi’ of ‘interessant’ vinden? En hoe zit het met de functie van eten? Een groot punt 

van kritiek is dat eten te functioneel is om kunst te zijn en omdat het wordt geconsumeerd blijft er 

niets over, dit noem ik de vergankelijkheid van het eten. Kan iets met deze kwaliteiten wel kunst zijn? 

En wat voor consequenties heeft dat op onze beoordeling? 

 

2.2 Zintuigen en de reflectieve ervaring 

Eten is een veel terugkerend onderwerp geweest in de filosofie, waarschijnlijk omdat het een grote 

rol speelt in ons dagelijks leven. Opmerkelijk is dat eten en drinken vaak als hulpmiddelen of 

metaforen zijn gebruikt als ondersteuning of verheldering van filosofische debatten of ideologieën. 

Sterker nog, gastronomische concepten, zoals smaak, zijn overgenomen voor bepaalde 

waardeoordelen, met name in de esthetica en in de filosofie van de kunsten (Allhoff & Monroe 2008: 

2). Dit is zo ver verstrengeld dat we nog steeds voor beide vormen het begrip ‘smaak’ gebruiken. Zo 

zei Voltaire (geciteerd uit Sweeney 2008: 119): 

 
“The external sense of taste with which nature has furnished us, and by which we are distinguished 
and relish the various kinds of nourishment that are adapted to health and pleasure, has in all 
languages given occasion to the metaphorical word taste, by which we express our perception of 
beauty, deformity, or defects, in several arts”.  
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Maar hoe zit het dan met smaak als zintuiglijk proeven? In de definitie die we hanteren van van 

Gerwen (2008: 90) is een norm van de definitie van kunst dat kunst reflectief is. Reflectief houdt hier 

in dat de ervaring niet slechts van de zintuigen is maar ook van de geest. Ook Kant stelt dat kunst 

reflectief is en eten of smaak als zintuiglijk proeven dat niet kan zijn en dus ook geen kunst kan zijn. 

Smaak kan geen reflectieve ervaring kan zijn omdat dat slechts gebeurt in de waarneming door zien 

en horen. Zintuigen als smaak, reuk en tast zijn volgens hem inferieur aan zien en horen en zonder 

deze twee vormen van waarneming kan er geen reflectieve ervaring plaats vinden. Hegel vulde aan 

dat door iets waar te nemen met zicht of gehoor het geestelijke eigenschappen zou bezitten, 

bijvoorbeeld door reflectie, en dus ‘mooi’ kan zijn. Hij noemde deze zintuigen, zien en horen, dan ook 

geestelijke zintuigen. Aan waarnemingen door lichamelijke zintuigen; tast, smaak en geur, ontbreekt 

het geestelijke en kunnen objecten slechts materieel beoordeeld worden. Daardoor kan er geen 

esthetisch karakter aanwezig zijn en kunnen deze niet als ‘mooi’ worden beschouwd (Sweeney 2008: 

117). Beiden stellen dat zicht en gehoor superieur zijn aan de lichamelijke zintuigen, maar is dit wel 

waterdicht? En draait het in de haute cuisine wel alleen om smaak of zijn andere zintuigen net zo 

belangrijk? 

 Als we aan eten denken is in eerste instantie proeven het belangrijkste zintuig. Nu de 

gastronomie aan het veranderen is qua technieken en ideeën verandert ook het belang van de 

zintuigen. Er wordt niet meer alleen ingespeeld op de smaak maar er wordt ook aandacht gevraagd 

van de overige zintuigen. Zo zijn de belangrijkste punten van de ideeën en ‘regels’ van elBulli 

samengebracht in een synthese (zie bijlage II) waarin dit wordt benadrukt: 

 
“10. Taste is not the only sense that can be stimulated: touch can also be played with (contrasts of 
temperatures and textures), as well as smell, sight (colors, shapes, trompe d’oeil, etc.), whereby the 
five senses become one of the main points of reference in the creative cooking process” (elBulli 
synthesis 2012). 

 

Ook Heston Blumenthal speelt hiermee en neemt zelfs het zintuig horen mee in zijn oeuvre zoals 

bijvoorbeeld bij zijn gerecht uit 2007 Sound of the sea waarin hij de gasten tijdens dit gerecht een 

ipod met geluiden van de zee en het strand aanbied om deze op te doen (zie hoofdstuk 4). Het 

probleem dat smaak geen reflectieve ervaring zou kunnen geven, kan door het stimuleren van 

andere zintuigen worden opgelost maar kunnen smaak, reuk en tast geen geestelijke eigenschappen 

bezitten? Maar kan er geen reflectieve ervaring plaats vinden bij deze zintuigen? 

Brillat-Savarin (1825) verwerpt de stelling dat de lichamelijke zintuigen geen geestelijke 

eigenschappen kunnen bezitten en dat er bij eten geen reflectieve ervaring kan zijn. Hij stelt dat een 

dergelijke ervaring ook bij smaak kan zijn. Brillat-Savarin verdeelt smaak in drie fases; de ‘directe’, de 

‘complete’ en de ‘reflectieve’ sensatie, en komt zo tot een reflectieve (esthetische) ervaring: 
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“The direct sensation is the first one felt, produced from the immediate operations of the organs of 
the mouth, while the body under consideration is still on the forepart of the tongue. 

The complete sensation is the one made up of this first perception plus the impression which 
arises when the food leaves its original position, passes to the back of the mouth, and attacks the 
whole with its taste and aroma. 

Finally, the reflected sensation is the opinion which one’s spirit forms from the impressions which 
have been transmitted to it by the mouth” (Brillat-Savarin 1825; Sweeney 2008: 125). 

 

Brillat-Savarin legt dit uit aan de hand van een voorbeeld van een man die een perzik eet. Als eerste 

komt de directe sensatie, hierbij proeft de man de overheersende smaken en de smaken die ons 

lichaam het eerst waarneemt, de zoete, zure en bittere smaken. Daarna komt de complete sensatie 

waarbij de eerste smaken, bijvoorbeeld de zoete smaak van de perzik, samen komen met de geur, de 

structuur van het vruchtvlees en de aroma na de eerste beet. Pas na die samenkomst kan de man zijn 

beschouwing vormen en komt de reflectieve sensatie die van de man vraagt het begin, midden en 

eind van zijn ervaring samen te brengen na het eten van de hele perzik om alles volledig te kunnen 

opnemen in de beschouwing. Bij andere gerechten is het duidelijker dat er rekening gehouden moet 

worden met meerdere smaken, smaken die ook ergens naar kunnen verwijzen. Denk hierbij aan 

gerechten met smaken en geuren die ons meer vertellen dan alleen zoet of zout maar iets over 

bijvoorbeeld de oorsprong of culturele invloeden. Sweeney (2008: 126-127) geeft het voorbeeld van 

Creoolse garnalen, een samenkomst van smaken en geuren door verschillende kruiden met allemaal 

een andere oorsprong. Dit is niet alleen een typisch regionaal gerecht uit New Orleans maar laat de 

culinaire geschiedenis zien van contact met o.a. de Franse, Afrikaanse en Spaanse cultuur. 

Naast Brillat-Savarin heeft ook Parasecoli (2008) het over de reflectieve ervaring die we 

kunnen hebben op eten. Hij stelt dat eten bepaalde herinneringen en emoties op kan roepen en hoe 

deze herinneringen effect hebben op verdere zintuiglijke ervaringen (Allhoff & Monroe 2008: 6). 

Aansluitend aan Brillat-Savarin en Parasecoli zegt Bourdain (2006) tijdens een bezoek aan elBulli: 

 
“[The golden egg], like a number of Adrià dishes, registers flavors on the tongue in distinct sequence, 
first shock, disorientation, then comforting reassurance (…) I’ve never had anything like this before 
but this has many memories for me”. 

 
De golden egg is een eierdooier gehuld in gecarameliseerd goud met zoutkristallen (zie bijlage III). 

Bourdain geeft hier aan dat de smaken een reeks emoties bij hem teweeg brengt, een reflectieve 

ervaring, zonder dat hij ooit van te voren iets dergelijks heeft gegeten. In de synthesis van elBulli 

staat:  

 
“The information given off by a dish is enjoyed through the senses; it is also enjoyed and interpreted 
by reflection” (elBulli synthesis 2012). 

 
Ook Blumenthal (Hamilton & Todoli 2009: 219) pleit dat als eten emoties op kan roepen het kunst 

zou kunnen zijn: 
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“I would say that the possibility to be able to generate an emotional response from food. Then, 
you’d say it could be an art-form (…) No matter how complex, how creative, how brilliant the food 
last night was, the most important thing as the end result is the emotion you get from it”. 
 

De intentie van zowel Adrià als Blumenthal is het oproepen van emoties en dus een reflectieve 

ervaring geven aan hun publiek. Doordat het voor hun mogelijk is een reflectieve ervaring op te 

roepen bij een gerecht komt er ook ruimte voor discussie. Vragen als “Schrok je ook zo toen het 

dessert verdween toen je een hap nam?”of “Voelde jij je ook alsof je op het strand was?” komen 

naar boven. Dit zal ik verder uitwerken in de analyses in hoofdstuk 3 en 4. Als eten dus emoties op 

kan roepen dan draagt dat bij aan een reflectieve ervaring waardoor de haute cuisine kan voldoen 

aan nog een norm van de definitie van kunst. Misschien zijn de lichamelijke zintuigen toch niet zo 

inferieur aan zien en horen en kunnen zij ook wel degelijk een reflectieve ervaring geven. 

 

2.3 Esthetische ervaring 

Kunst kan het publiek raken of aan het denken zetten, maar kan de haute cuisine dat ook? Beeldende 

kunst of symfonieën beschouwen we als ‘mooi’ of ‘interessant’, maar hoe zit dat met gerechten? 

Gerechten worden in eerste instantie beoordeeld door het publiek op haar visuele aspecten. Als we 

een gerecht op haar visuele kwaliteit beoordelen kunnen we haar beschouwen als een sculptuur van 

eetbare producten, een onderdeel van de beeldende kunst, en kunnen we haar ‘mooi’ of 

‘interessant’ vinden. Maar de haute cuisine, noch een gerecht, bestaat niet uit slechts dat visuele 

aspect. Hoe zit dat met de smaak van het gerecht of de daad van het eten? Kunnen we dit ook ‘mooi’ 

of ‘interessant’ vinden? 

Over het algemeen relateren we een esthetische ervaring aan een persoonlijke reactie die we 

op kunst hebben door het zintuiglijk waarnemen van een werk. Maar we kunnen een esthetische 

ervaring hebben op zowel door de mens gemaakte objecten als op natuurlijke dingen. Zo kunnen we 

een klok mooi (of lelijk) vinden maar ook een waterval kan ons een esthetische ervaring geven (Telfer 

1996: 11). Omdat een esthetische ervaring als iets geestelijks wordt beschouwd zou iets wat we 

waarnemen door te proeven, te ruiken of te voelen geen esthetische ervaring kunnen geven omdat 

die zintuigen slechts lichamelijk zouden zijn. Zoals we in paragraaf 2.2 hebben kunnen zien hoeft dit 

niet het geval te zijn en kan een gerecht ons ook een geestelijke, en zo reflectieve, ervaring geven 

door smaak, reuk en tast. Om een esthetische ervaring te hebben, moeten we volgens Telfer niet iets 

waarderen wegens het gewin dat het brengt, bijvoorbeeld omdat het geld of succes geeft, maar 

omdat we het object ansich ‘mooi’ vinden, ervan genieten of ervan onder de indruk zijn. Telfer 

(1996: 12-13) noemt deze esthetische ervaring zonder gewin een non-instrumentele ervaring en 

verduidelijkt dit met een voorbeeld van een fabriek en mozzarella:  
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“If I admire some factory chimneys because they make a marvelous pattern, my admiration is 
aesthetic, whereas if I admire them because they show the factory to be powerful, it is not. Similarly, 
if I like the way cottage cheese contrasts in flavor and texture with rye bread, my reaction is 
aesthetic, whereas if I am pleased with the combination because it is low-calorie and high-fiber, it is 
not.”  

 
Kortom, wij waarderen iets door wat het zelf is en niet door wat het teweeg brengt. Zoals we hebben 

kunnen zien in het voorbeeld kunnen we volgens Telfer ook een esthetische ervaring hebben op eten 

of een gerecht. Wij kunnen een esthetische ervaring hebben op (combinaties van) smaken, op de 

structuur van het eten, op geuren of combinaties daarvan. Bepaalde combinaties van smaken zijn erg 

geliefd, denk hierbij aan combinaties van zoet en zout zoals geitenkaas en chutney. Een variant 

hiervan, verse kaas en goiabada, wordt in Brazilië heel toepasselijk Romeo e Juliete genoemd door de 

samenkomst van smaken uit twee tegenovergestelde families van smaken. 

 Een esthetische ervaring is persoonlijk maar kent ook een soort objectiviteit. We verwachten 

dat we niet de enige zijn die een bepaald object waarderen en verwachten dat anderen onze mening 

delen. Kant stelt dat het smaakoordeel niet veranderlijk is door discussie en strikt persoonlijk is. Als 

we tomaten of een gerecht niet lekker vinden dan verandert onze smaak niet als een ander met 

goede argumenten komt waarom we dat wel lekker zouden moeten vinden. 

 
“For even if someone lists all the ingredients of a dish, pointing out that I have always found each of 
them agreeable, and goes on to praise this food – and rightly so – as wholesome, I shall be deaf to all 
these reasons: I shall try the dish on my tongue and palate, and thereby (and not by universal 
principles) make my judgment” (Kant 1987, geciteerd in Sweeney 2008: 120). 

 
Onze esthetische ervaring op smaken, geuren of tast is ook persoonlijk maar kent ook objectiviteit 

want we verwachten dat anderen dezelfde smaken zullen waarderen. Zelfs al waarderen wij op een 

bepaald moment de smaak van aardbeien niet, dan kunnen we wel inzien dat dit een smaak is die 

anderen zullen waarderen ook al doen wij dat op het moment niet (Telfer 1996: 17). Het is ook niet 

voor niets dat mensen raar opkijken als iemand niet van aardbeien houdt of zijn friet niet met zout 

lust omdat dat smaken zijn waarvan we verwachten dat anderen deze ook zullen waarderen. 

We kunnen dus een esthetische ervaring hebben op bijvoorbeeld (een combinatie) van 

smaken en structuren in een gerecht en deze ervaring kan ook objectief zijn maar dit is niet 

voldoende om de haute cuisine te classificeren als kunst.  

 

2.4 Schoonheidsoordeel 

Naast Kant heeft ook Plato betoogd dat eten geen object van kunst kan zijn. Plato stelde dat kunst 

mimetisch is, hij was daarom niet erg onder de indruk van kunst, en dat slechts door het zien of 

horen objecten als ‘mooi’ kunnen worden beschouwd omdat zo het mimetische karakter kon worden 

vast gesteld. Eten kan volgens Plato daarom geen kunst zijn omdat het geen mimetisch karakter kan 
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bezitten. Sweeney (2008: 118-121) gaat hier echter tegen in en stelt dat een gerecht ook een 

mimetisch karakter kan hebben. Hij gebruikt het voorbeeld van mock turtle soup, de naam impliceert 

het al, een ‘neppe’ schildpaddensoep. Het is een soep gemaakt van rundvlees in plaats van echt 

schildpaddenvlees om dit dure en schaarse vlees te substitueren. Het gerecht wordt zo gemaakt dat 

het rundvlees als schildpaddenvlees smaakt. Een ander voorbeeld van een gerecht met een 

mimetisch karakter is tempura; een (wat we nu kennen als) Aziatisch gerecht van gefrituurde groente 

in een luchtig deegkorstje, maar is van origine een Portugees gerecht. De Portugese zeevaarders 

mochten tijdens de vastentijd in het verre oosten geen vis eten en vervingen hun origineel 

gefrituurde vis, de zogenaamde peixinhos da horta, door gefrituurde groente, vooral snijbonen om 

ook de vorm van het originele gerecht te behouden. De tempura imiteert de peixinhos da horta en 

wekt de herinnering op aan het originele visgerecht maar herinnert ook aan culturele, sociale en 

historische en dus geestelijke aspecten.  

 Blumenthal en Adrià gebruiken zelf vaak dit mimetisch karakter van eten in hun werken. 

Sterker nog, ook Blumenthal is bezig geweest met het concept van mock turtle soup en heeft daar 

een eigen variant van gemaakt: Mock turtle soup with Mad Hatter tea, deze zal ik verder uitwerken in 

de analyse in hoofdstuk 4. 

 

2.5 Functionele rol van eten  

Een ander argument tegen de haute cuisine als kunst is dat eten te functioneel is om kunst te kunnen 

zijn. De mens moet eten om haar lichaam te voeden en het feit dat eten noodzakelijk is voor de mens 

om te overleven geeft deze functionele rol aan. Zo zien we in het overzicht van de voor- en 

tegenargumenten op de stelling of eten kunst kan zijn van Gopnik (2009) ook het tegenargument 

met betrekking tot functionaliteit: 

 
“Can't: Its goal is to feed people, so it's too functional to count as serious art. 
Can So: Paintings, photos and videos have their "functional" versions, too. The function is just the 
scaffold that food-art is built around. ElBulli's "art" goes way beyond the calories it delivers”.  
 

Het verschil ligt in de houding naar eten toe. Ook andere kunstdisciplines hebben functionele rollen. 

Schilderijen en sculpturen kunnen educatieve of historische functies hebben of status en macht over 

moeten brengen. Foto’s en video’s kunnen een politieke of sociaalkritische boodschap dragen. 

Muziek en theater vertellen al vanaf de klassieke oudheid verhalen met morele boodschappen ter 

educatie of historische taferelen. Maar als we ieder van deze kunstdisciplines als kunst willen 

beschouwen moeten we hun functionele rol los laten. Zoals we hebben gezien in paragraaf 2.3 

kunnen we geen esthetische ervaring hebben op iets als we dat beschouwen op basis van gewin. Als 

we kijken naar een portret van Napoleon Bonaparte en we beschouwen dit op basis van haar 

historische en educatieve functie beschouwen we dit als iets wat ons gewin brengt, namelijk kennis 
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en beschouwen niet het object an sich. Kijken we naar ditzelfde portret om het portret zelf, om haar 

kleuren, penseelstreken en compositie dan kunnen we wel een esthetische ervaring hebben. Dit 

zelfde geldt voor een gerecht; als we de focus leggen op de voedingswaarde of welke vitamines we 

binnen krijgen en wat deze voor ons lichaam zullen doen dan zullen we geen esthetische ervaring 

kunnen hebben op dit gerecht, de voeding is gewin voor ons lichaam. Als we het gerecht 

beschouwen op basis van de smaken, de geuren, de texturen en zelfs het visuele van het gerecht dan 

zullen we wel een esthetische ervaring kunnen ondervinden. Waarom we eten niet als kunst 

beschouwen ligt dus veelal in de houding naar eten toe. Door de functionele rol aan de zijkant te 

leggen kunnen we een gerecht beschouwen op wat het meer is. Zoals we in paragraaf 2.3 hebben 

kunnen zien hoeft de waarneming door middel van smaak, reuk of tast een esthetische ervaring niet 

te belemmeren. 

Een ander belangrijk punt tegen dit punt van kritiek is dat functionaliteit geen belemmering 

zou moeten zijn om iets te classificeren als kunst. Al vanaf de Egyptische kunst classificeren wij 

objecten als kunst die in eerste instantie niet deze functie hadden. Vazen uit de klassieke oudheid 

waren niet bedoeld als kunstobjecten maar om dingen in te bewaren of voor water. Kerken waren 

slechts gebouwen voor godsdienst. Telfer (1996: 14-15) stelt dan ook het volgende: 

 
“There are, however, objects such as ethnological objects, or religious buildings, which were not 
intended by their makers as works of art but which are now treated as such”. 

 
Maar doordat grote sociale groepen dit door de tijd heen zijn gaan beschouwen als kunst verandert 

de classificering en worden deze objecten ook als kunstwerken beschouwd (Telfer 1996: 14-16). Dat 

eten niet als kunst zou kunnen worden beschouwd ligt dus niet aan het hebben van een functie 

omdat ook andere kunstwerken een functie kunnen hebben. Alleen is de houding daar naar toe door 

de tijd heen veranderd. Al valt dit niet geheel binnen de normen van de definities van kunst die ik in 

dit eindwerkstuk behandel, laat dit wel zien dat als de houding in dit geval naar eten en gerechten 

ook zal veranderen, en we het los kunnen zien van de functionele rol van voeding voor het lichaam, 

het beter mogelijk wordt om deze ook als kunst te beschouwen. Zoals we hebben kunnen zien 

moeten we voor een esthetische ervaring hetgeen wat we beschouwen los zien van haar functie 

maar het object ansich beschouwen. Ook de haute cuisine bied vandaag de dag genoeg om deze los 

van haar originele functie, het lichaam te voeden, te beschouwen.  

 

2.6 Vergankelijkheid van het gerecht 

Een ander punt wat speelt in de discussie of de haute cuisine als kunst kan worden beschouwd is, wat 

ik noem, de ‘vergankelijkheid’ van het gerecht. We kunnen geen goede beoordeling geven over de 

haute cuisine als we het eindproduct niet eten. Het probleem is echter dat als we de haute cuisine 
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volledig willen beschouwen we het gerecht moeten vernietigen. Maar kunnen we wel spreken van 

kunst als er niets over blijft? Als we het werk vernietigen om het te beoordelen, kunnen we dat dan 

nog kunst noemen? 

 De eerste reactie binnen deze discussie is dat door de vernietiging van het werk er niets 

overblijft en dit dus niet kan worden beschouwd als kunst. De ervaring kan niet herhaalt worden 

omdat een persoon het gerecht consumeert, feitelijk vernietigd, en ook hij noch een ander kan het 

gerecht niet nogmaals rechtstreeks ervaren. Onder andere Hegel stelde dat eten geen kunst kon zijn 

omdat het werd geconsumeerd.  

Monroe (2008: 136) gaat hier op in en omdat hij stelt dat ook andere kunstdisciplines eindig 

zijn en dat dat geen criterium kan zijn om iets te diskwalificeren als kunst. Hij maakt de vergelijking 

tussen eten en muziek en theater. Zowel bij muziek als bij theater blijft er na de performance niets 

over om als kunst te beoordelen, maar toch blijven wij dit classificeren als kunst en is het eindige in 

deze gevallen geen tegenargument. Een performance is later opnieuw uitvoerbaar aan de hand van 

partituren of scripts, welke de performance leiden zodat deze hetzelfde effect kunnen bereiken. De 

intentie en de reflectieve ervaring zijn van groter belang dan de ‘vernietiging’ van de performance. 

Ook gerechten zijn opnieuw uitvoerbaar en moeten telkens hetzelfde effect hebben op haar publiek 

als het eerst gemaakte gerecht. Een ander punt is dat een gerecht nu uit één bord bestaat voor één 

persoon, we eten niet samen van hetzelfde bord en al zouden we dat doen dan is het ene hapje het 

andere niet. Zo zou je denken dat de ervaring die we hebben bij een gerecht zo persoonlijk is en dus 

zeer moeilijk te vergelijken. Maar gerechten worden volgens een recept gemaakt en horen niet te 

variëren op welk gebied dan ook omdat het anders een ander gerecht zou zijn. In grote restaurants 

worden gerechten op grote schaal gemaakt waardoor de kans op verschil in de gerechten nog kleiner 

wordt.  

Ook Gopnik (2009) verwerpt dit punt van kritiek door een vergelijking te maken met 

performance en muziek:  

 
“Can't: There's no object left over when a meal is finished. 
Can So: Music doesn't last, either. Each time a dish is prepared, it's a "performance" of a 
recipe that will survive over time. At elBulli, the artistic experience is ultra-intense, 
concentrated into the few seconds it takes to taste, chew and swallow”.  
 

Er blijft niets over na het eten van een gerecht maar, volgens Gopnik, is dat ook het geval bij muziek. 

Een gerecht is een performance van een recept en dat recept zal blijven bestaan net als de partituur 

van een stuk zal blijven bestaan waardoor het opnieuw uitvoerbaar is. Het gerecht Frozen vanilla air: 

tin loaf (2001) van Ferran Adrià neemt dit tot het extreme (zie bijlage IV). Dit is een dessert en ziet er 

uit als een soort pudding in een cakevorm maar zodra men een hap plaatst in de mond verdwijnt het 

totaal. Er blijft in de mond geen enkel spoor over van het geconsumeerde dessert. Is dit dan ook 
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geen eten meer? Nee, het eindigen van een gerecht of van kunst is geen geldig argument om iets te 

diskwalificeren als kunst. Kwaliteiten als een reflectieve ervaring, de intentie van de kunstenaar of de 

kunsthistorische intentie (zie paragraaf 2.1 en 2.2) zijn van veel groter belang in deze classificering. 

 

2.7 Conclusie tweede gang 

Een gerecht kan voldoen aan veel aspecten van de definitie van kunst, denk hierbij aan tempura. 

Tempura kan ons een reflectieve ervaring geven door de geschiedenis en culturele waarde van het 

gerecht en is tevens mimetisch door het imiteren van de originele peixinhos da horta. Maar wat het 

mist is de artistieke inhoud en de intentie om als kunstwerk te worden beschouwd. Dat is het verschil 

tussen eten en de haute cuisine.  

De haute cuisine is, net als een kunstwerk, een bewerking door de mens van iets materieels 

maar in tegenstelling tot ‘gewoon’ eten heeft het de intentie meer als alleen voeding te zijn. Het is 

vooral de houding naar eten toe wat een groot punt is binnen deze discussie. Het is gewoonweg niet 

mogelijk eten te classificeren als kunst als we het beschouwen als voeding voor het lichaam. Door 

een beschouwing zonder gewin, een non-instrumentele ervaring, kunnen we de haute cuisine pas 

proberen te classificeren als kunst. De functionele rol van eten hoeft geen barrière te zijn om de 

haute cuisine als kunst te beschouwen. Door dit los te laten hebben we besproken hoe een gerecht 

meerdere als niet alle zintuigen prikkelt en de reflectieve ervaring ook mogelijk is door smaak, tast en 

geur en zo dus mogelijk is in een gerecht. Een gerecht kan herinneringen en emoties oproepen met 

behulp van deze zintuigen. Ook is de beoordeling van de een gerecht uit de haute cuisine persoonlijk 

maar toch verwachten we een soort objectiviteit, dat anderen onze mening zullen delen en het 

gerecht erkennen voor wat het is. De haute cuisine kan ook een mimetisch karakter hebben wat niet 

alleen bijdraagt aan een reflectieve ervaring maar ook aan de beschouwing als kunstwerk. De 

vergankelijkheid van het gerecht is geen criterium om de haute cuisine te diskwalificeren als kunst. 

Net als een gerecht is ook muziek of theater eindig maar dit eindige is niet de hoofdzaak. 

Ferran en Albert Adrià van het restaurant elBulli en Heston Blumenthal van The fat duck 

hebben de haute cuisine tot een nieuw niveau verheven door de vernieuwende technieken die zij 

gebruiken onder andere in de moleculaire keuken. Hun intentie is niet een gerecht te maken om hun 

gasten slechts te voeden maar meer uit de gerechten te halen. Hun gerechten prikkelen meestal alle 

zintuigen, geven hun publiek een reflectieve en esthetische ervaring en hebben vaak een mimetisch 

karakter. Dit zal ik aantonen in de analyses van Fall landscape (2008) van Albert Adrià, Snow (2003) 

en Cucumber snow (2004) van Ferran Adrià en Sound of the sea (2007) en Mock turtle soup with Mad 

Hatter tea (2009) van Heston Blumenthal in de volgende hoofdstukken. 
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3. Derde gang - Analyse van Fall landscape (2003) van Albert Adrià, Snow (2003) en Cucumber snow  

(2003) van Ferran Adrià 

Fall landscape (zie bijlage V) is een dessert van Albert Adrià gemaakt van gekruide brood 

crisps met kersensorbet, muscovado suikercake, gezouten yoghurt, eucalyptus vruchten van cocoa 

en Crumiel schraapsels. De mimetische kwaliteit die Plato toekent aan kunst komt hier niet alleen 

aan bod in het visuele aspect van het gerecht, wat het meer maakt dan een sculptuur gemaakt van 

eetbare producten, maar ook in de structuur. De korrelige, zandachtige structuur van het 

cacaopoeder doet ons denken aan de half vochtige aarde in de herfst na een kleine regenbui. Dit 

gebeurt niet alleen door de visuele overeenkomsten, de kleur bruin en zandstructuur, maar als we 

cacao poeder in de mond nemen voelen we eenzelfde structuur als dat van aarde – de korreltjes – en 

droogt het onze tong uit omdat het vocht onttrekt – net als aarde – waarna het bindt en later oplost. 

Zo zegt Adrià (2008) zelf: 

 
“It’s dead leaves are almost perfect reproductions of the real ones; the salted yogurt representes the 
minerals of the earth; the amarena cherry emulates fallen fruit; the muscovado sugar cake imitates 
the damp soil; while the frozen chocolate powder becomes sand”. 

 
Fall landscape geeft dus ook een reflectieve ervaring wegens de imiterende elementen van het 

gerecht. Bij de eerste blik wordt je herinnert aan een mooie herfstdag waar de zon schijnt tussen de 

felgekleurde natte bladeren. Tijdens het eten van de eetbare bladeren en takjes hoor je het gekraak 

net als het gekraak onder je voeten tijdens een boswandeling en het zompige van de suiker cake doet 

denken aan het zachte, natte mos. De intentie van dit dessert is niet alleen een heerlijk, smaakvol en 

zoet toetje maar een ode aan moeder natuur (Adrià: 2008). 

 Een ander voorbeeld van gerechten gebaseerd op natuurlijke elementen van elBulli zijn de op 

sneeuw geïnspireerde gerechten. Snow (zie bijlage VI en VII) is een dessert in de vorm van een 

sneeuwbal. Het is een bal gemaakt van de schraapsels van het ijs van citroen-, aardbeien- en 

rozenwater met een rozen- en aardbeienvulling. Bourdain vertelt over zijn ervaring van het eten van 

dit gerecht: 

 
“And finally snow balls, shavings of lemon ice with the consistency of new snow with the surprise 
filling of strawberries, lemon and roses. A delightful remembrance of a snowy day (…) It has the 
same consistency of the snowballs of my youth, if a bully ever threw a snowball and it hit you right in 
the mouth, the consistency is just like this only this is much more delicious (…) it makes sense”. 
 

Cucumber snow (zie bijlage VIII) is een hartige variant van dit dessert en wordt geserveerd als tapas. 

Een sneeuwbal gemaakt van komkommerwater met een vulling van komkommerbloesem.  

Voor beide gerechten doet de verrassing een sneeuwbal geserveerd te krijgen in een restaurant ons 

denken naar het uit de lucht vallende sneeuwvlokken en niet aan zien komen sneeuwballen. 

Misschien herinnert het wel terug aan een gelukkige jeugd want wie heeft er niet geprobeerd 
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sneeuwvlokjes te eten. Deze drie gerechten hebben de intentie meer te zijn dan voeding, willen een 

emotie los maken bij de eter en zijn vooruitstrevend in hun stijl. Misschien zijn ze (tot op heden) niet 

direct te plaatsen in een kunsthistorische lijn en is het moeilijk, niet onmogelijk, ze te beschouwen op 

dezelfde wijze als eerder gemaakte kunstwerken. De intentie van de maker is in ieder geval het 

gerecht als meer te beschouwen dan ‘slechts’ eten en de nieuwe manier van koken van elBulli 

bereikt een relatie met de kunstwereld en de taal van kunst (elBulli syntheses 2012).  
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4. Vierde gang - Analyse van Sound of the sea (2007) en Mock turtle soup with Mad Hatter tea  

(2009) van Heston Blumenthal 

De gerechten van Heston Blumenthal staan bekend om het prikkelen van meerdere zintuigen 

en de vernieuwende technieken die hij gebruikt. Sound of the sea (zie bijlage IX, X en XI) uit 2007 is 

een voorbeeld van het stimuleren van meerdere zintuigen in een gerecht. Het is een gerecht wat 

bestaat uit ‘zand’, ‘zee’ en ‘schelpen’. Een hartig gerecht van zeevruchten, zeewier en ‘zand’ en 

symboliseert en imiteert de zee en het strand. De ‘zee’ is een schuim van verschillende groente en 

heeft dezelfde structuur als het schuim wat aanspoelt op het strand. Het ‘zand’ imiteert het losse, 

vochtige zand van het strand met dezelfde vastheid en structuur. De smaak, de geur en het visuele 

herinnert ons aan het strand, maar Blumenthal doet hier nog een schepje bovenop. Bij aanvang 

wordt de gast gevraagd of hij deel wil nemen aan een sound course, in dat geval biedt Blumenthal 

zijn gasten tijdens deze gang een ipod aan, verborgen in een schep, met geluiden van het strand. De 

gast wordt geïnstrueerd tijdens het gerecht de iPod op te zetten en naar de geluiden van het strand 

te luisteren om een zo volledig mogelijke ervaring te hebben. Blumenthal zegt hierover zelf:  

 
“It’s about creating a framework and canvas upon which each person paints their own images, 
memories and emotions. (…) The sights, sounds, smells, textures and tastes of a dish can work in 
concert to trigger the feelings that help make that picture” (2008: 212). 
 

Sound of the sea is meer dan voeding. De intentie van de maker is dat het als meer dan voeding 

wordt beschouwd, dat het op dezelfde wijze wordt beschouwd als andere kunstwerken eerder zijn 

beschouwd en een reflectieve ervaring teweeg te brengen door het waarnemen met alle zintuigen.  

 Een ander bekend gerecht van Blumenthal is zijn Mock turtle soup with Mad Hatter tea uit 

2009 (zie bijlage XII t/m XV). Geïnspireerd op het boek Alice in wonderland van Lewis Caroll, maakt 

Blumenthal een neppe schildpaddensoep van een consomméhorloge van de de ‘gekke 

hoedenmaker’ met een mock turtle egg gemaakt van knolraap en koolrabi gel met enoki 

paddenstoelen en het gestripte lijfje van de rups gemaakt van geperste ossentong en lardo. Net als 

dat het horloge in de thee wordt gedoopt in Alice in wonderland wordt ook het horloge van 

Blumenthal ondergedompeld in heet water wat de bouillon maakt. De inhoud van het theekopje 

wordt dan bij het ei en vlees geschonken wat samen de mock turtle soup maakt. Ieder aspect van het 

gerecht neemt ons mee naar Alice in Wonderland, bijna alsof we het zelf beleven zoals Alice beleefd 

zou hebben. De verassing van het horloge in het theekopje wat uiteindelijk bouillon wordt, wie voelt 

zich nu niet gek als de hoedenmaker om water bij een horloge te schenken, met een ei wat toch geen 

ei blijkt te zijn, de paddenstoelen van de rups en zijn lichaampje ter zijde; een wonderlijk gerecht dus. 

Ook dit is weer een gerecht wat inspeelt op meerdere zintuigen, die ons een reflectieve ervaring 

geeft en zeker veel om over te discussiëren met als intentie niet te voeden maar ons te verwonderen 

en mee te nemen naar Alice haar Wonderland.  



27 
 

Dessert 

In dit eindwerkstuk heb ik geprobeerd antwoord te geven op de vraag ‘Kan de haute cuisine 

als kunst worden beschouwd?’. Daarbij heb ik als eerst gekeken naar de gastronomie- en de 

kunstwereld en in hoeverre deze overeenkomen. In de kunstwereld is er een kunstenaar die met 

bepaalde intenties een kunstwerk maakt, hij heeft genoten van een opleiding, maakt zijn werk in een 

atelier en deze wordt vervolgens beoordeeld door critici en een publiek. In de gastronomie maakt de 

kok zijn gerecht in zijn keuken en ook hij heeft genoten van een opleiding en zijn werk wordt, net als 

in de kunstwereld, beoordeeld door critici en een publiek. Deze vergelijking is niet voldoende om te 

kunnen stellen dat de haute cuisine kunst kan zijn. Daarom ben ik bepaalde kritiekpunten gaan 

onderzoeken.  

Om vast te kunnen stellen dat de haute cuisine als kunst kan beschouwd worden heb ik eerst 

het begrip kunst moeten definiëren. Aan de hand van de historische definitie van kunst van Levinson 

(1979; 1989) en de definitie van van Gerwen (2008) heb ik geprobeerd antwoord te geven op de 

hoofdvraag maar ook andere punten van kritiek kwamen naar boven. Zo hebben we gezien dat een 

gerecht, ook door smaak, tast en geur, een reflectieve ervaring kan geven aan haar publiek en dat dat 

ruimte geeft voor discussie of het delen van meningen, emoties en ervaringen. Ook is een 

esthetische ervaring mogelijk op smaak, tast en geur en dus op een gerecht. Van belang is dat een 

esthetische ervaring zonder gewin en dus non-instrumenteel is. Deze ervaring is strikt persoonlijk 

maar wij verwachten ook een bepaalde objectiviteit dat anderen onze mening delen. Doordat 

gerechten ook een mimetisch karakter kunnen hebben zowel als geestelijke eigenschappen door alle 

zintuigen is het ook mogelijk een gerecht ‘mooi’ of ‘interessant’ te vinden. Eten kan een mimetisch 

karakter hebben, maar de intentie die de kok in het gerecht legt maakt het verschil tussen eten en 

haute cuisine. Als deze intentie artistiek is en de kok zijn gerecht gemaakt heeft met de bedoeling dat 

dit als kunst te beschouwen kan de haute cuisine, of dat gerecht, als kunst worden beschouwd. Om 

de haute cuisine als kunst ge beschouwen is het echter van essentieel belang dat we de functionele 

rol van eten los laten in deze beschouwing. Een gerecht is niet alleen bereid om ons lichaam te 

voeden maar ook om een bepaalde emotie op te roepen of ervaring op te doen en dit te delen met 

anderen. De vergankelijkheid van het gerecht hoeft geen belemmering te zijn voor de beschouwing 

hiervan en is geen norm om dit te diskwalificeren als kunst. Er zijn meerdere kunstwerken die eindig 

zijn maar, net als een gerecht, zijn die opnieuw uitvoerbaar en is de intentie en de boodschap veel 

belangrijker. 

Aan de hand analyses van de gerechten Fall landscape (2008) van Albert Adrià, Snow (2003) 

en Cucumber snow (2004) van Ferran Adrià en Sound of the sea (2007) en Mock turtle soup with Mad 

Hatter tea (2009) van Heston Blumenthal heb ik geprobeerd de besproken theorie toe te passen. In 

deze gerechten is het de intentie van de kok geweest meer dan slechts voeding voor het lichaam te 
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maken en bepaalde emoties, ervaringen en herinneringen op te wekken bij het publiek. In de 

besproken voorbeelden van Ferran en Albert Adrià en Heston Blumenthal ben ik van mening dat hun 

gerechten kunst zijn maar dit wil niet zeggen dat alle gerechten uit de haute cuisine kunst zijn. Het 

verschil ligt in de intentie van de kunstenaar, in dit geval van de kok. De bovengenoemde koks 

hebben als intentie een gerecht te maken wat meer is dan louter voeding, dat iets teweeg brengt bij 

haar publiek. Zij proberen binnen hun medium kunst te maken maar dat geld niet voor alle koks of 

voor de gehele haute cuisine.  

 Dit brengt ons bij andere interessante maar in dit eindwerkstuk niet besproken 

onderwerpen. Zou de haute cuisine als nieuwe kunstdiscipline kunnen worden beschouwd? En hoe 

zit dat met vervalsing in de gastronomie? Als we het hebben over de kookboeken en het bereiden 

van die gerechten, kunnen we dan spreken van vervalsing? Wat is het verschil tussen het maken van 

een gerecht van een chef-kok als Ferran Adrià en het namaken van een kunstwerk van een bekende 

kunstenaar als Mondriaan? En van wie is het werk in de gastronomie? Van de chef-kok, van het team 

waarmee hij werkt of misschien van de restauranteigenaar? Dit zijn wellicht interessante vragen voor 

toekomstig onderzoek. 
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Bijlage I: The Big Debate: Can Food Be Serious Art? (Gopnik 2009). 

 

 
'Guernica' in the Kitchen’ 

Can radical food be a form of radical art? Art critic Blake Gopnik and chef Jose Andres spend an 
afternoon at minibar to taste and explore. Video by Jennifer Carpenter for The Washington 

PostVideo by Jennifer Carpenter/The Washington Post

 
 

Wednesday, September 23, 2009  

Can't: There's no object left over when a meal is finished. 
Can So: Music doesn't last, either. Each time a dish is prepared, it's a "performance" of a recipe that 
will survive over time. At elBulli, the artistic experience is ultra-intense, concentrated into the few 
seconds it takes to taste, chew and swallow.  

Can't: It can't go beyond immediate sensory pleasures. 
Can So: It can talk about history, culture, ethnicity, politics, the body. In fact, it almost always does. 
Eating an elBulli rabbit ear is not about flavor and mouth feel.  

Can't: It can be experienced by only a tiny number of people. 
Can So: You don't measure an art form by the size of its audience. Way fewer than 8,000 of their 
contemporaries ever heard most of what Bach or Mozart wrote; almost no one looked at Vermeer in 
his own day.  

Can't: Its goal is to feed people, so it's too functional to count as serious art. 
Can So: Paintings, photos and videos have their "functional" versions, too. The function is just the 
scaffold that food-art is built around. ElBulli's "art" goes way beyond the calories it delivers.  

Can't: Restaurants are businesses, and the bottom line always rules. 
Can So: All art has issues around the money that's required to make it. A great chef like Adrià finds 
ways to subsidize the needs of his artmaking. As ultra-deluxe meals go, elBulli's 200-Euro prix-fixe is 
cheaper than most. And it's way cheaper than most original visual art, even by near-total unknowns.  

Can't: Fancy restaurants are about status and money, not art. 
Can So: Some, maybe, but elBulli feels more friendly than fancy. The decor is banal, waiters are 
young and cheerful, service is never obsequious. And it's clear that, while you're consuming it, Adrià's 
art matters far more than any big-shot guest. Few ties or gems are seen among diners, who seem 
more cultured than crass. As we down our rabbit brains, there's a spirit that says "we're all in this 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/video/2009/08/21/VI2009082102178.html
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together." And, since reservations are said to be first-come, first served, all but the poorest art lover 
could save and scrimp for a visit.  

Can't: A meal is just one thing after another. 
Can So: Yes, and at elBulli, you're gripped for five hours, without any plot or narrative to keep you in 
your seat. It succeeds where non-narrative film or theater or literature has had a much harder time. 
Even most music calls on a tonal "plot" to keep us involved. The polyphony served up at elBulli makes 
Bach's seem like a jingle.  

Can't: Food never manages to be disruptive or critical. 
Can So: Does any other art form threaten its audience quite as cooking does? People may turn away 
in disgust from a dance or a painting, but they'll retch and weep at certain elBulli dishes. (Waiters 
warn you about the most challenging ones and let you opt out.) An elBulli meal is about a tense 
balance of enjoyment and disgust, satiation and excess. Along with a bit of fear.  

Can't: Contemporary art is way more complex and conceptual than food could ever be. 
Can So: An elBulli meal is "site-specific" -- it wouldn't be the same eaten anywhere else. It's 
"relational" -- it's about the social experience of eating it. It's "performative" -- there's theater in the 
cooking, the serving, the eating. It's "political" -- it's about the coercion of a dictator-chef and our 
willingness or not to go along. It's "anti-market" -- there's no collectible left over to make a profit on. 
It's "anti-material" -- it's as much about the labor that goes into inventing, making and serving the 
food as about the material objects consumed.  

Can't: Food never manages to be profound. 
Can So: So far, maybe not as much as it could be. But let's see where Adriànism heads next.  

-- Blake Gopnik  

 

Bron:  

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/09/22/AR2009092203137.html 

 

  

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/09/22/AR2009092203137.html
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Bijlage II: elBulli syntheses. 

1. Cooking is a language through which all the 
following properties may be expressed: harmony, 
creativity, happiness, beauty, poetry, complexity, 
magic, humor, provocation and culture. 
 
2. The use of top quality products and technical 
knowledge to prepare them properly are taken for 
granted. 
 
3. All products have the same gastronomic value, 
regardless of their price. 
 
4. Preference is given to vegetables and seafood, with 
a key role also being played by dairy products, nuts 
and other products that make up a light form of 
cooking. In recent years red meat and large cuts of 
poultry have been very sparingly used. 
 
5. Although the characteristics of the products may be 
modified (temperature, texture, shape, etc.), the aim is 
always to preserve the purity of their original flavor, 
except for processes that call for long cooking or seek 
the nuances of particular reactions such as the 
Maillard reaction. 
 
6. Cooking techniques, both classic and modern, are a 
heritage that the cook has to know how to exploit to 
the maximum. 
 
7. As has occurred in most fields of human evolution 
down the ages, new technologies are a resource for 
the progress of cooking. 
 
8. The family of stocks is being extended. Together 
with the classic ones, lighter stocks performing an 
identical function are now being used (waters, broths, 
consommés, clarified vegetable juses, nut milk, etc.). 
 
9. The information given off by a dish is enjoyed 
through the senses; it is also enjoyed and interpreted 
by reflection. 
 
10. Taste is not the only sense that can be stimulated: 
touch can also be played with (contrasts of 
temperatures and textures), as well as smell, sight 
(colors, shapes, trompe d’oeil, etc.), whereby the five 
senses become one of the main points of reference in 
the creative cooking process. 
 
11. The technique-concept search is the apex of the 
creative pyramid. 
 
12. Creation involves teamwork. In addition, research 
has become consolidated as a new feature of the 
culinary creative process. 
 
13. The barriers between the sweet and savoury world 
are being broken down. Importance is being given to a 
new cold cuisine, particularly in the creation of the 
frozen savoury world. 
 

14. The classical structure of dishes is being broken 
down: a veritable revolution is underway in first 
courses and desserts, closely bound up with the 
concept of symbiosis between the sweet and savoury 
world; in main dishes the "product-garnish-sauce" 
hierarchy is being broken down. 
 
15. A new way of serving food is being promoted. The 
dishes are finished in the dining room by the serving 
staff. In other cases the diners themselves participate 
in this process. 
 
16. Regional cuisine as a style is an expression of its 
own geographical and cultural context as well as its 
culinary traditions. Its bond with nature complements 
and enriches this relationship with its environment. 
 
17. Products and preparations from other countries 
are subjected to one's particular style of cooking. 
 
18. There are two main paths towards attaining 
harmony of products and flavors: through memory 
(connection with regional cooking traditions, 
adaptation, deconstruction, former modern recipes), 
or through new combinations. 
 
19. A culinary language is being created which is 
becoming more and more ordered, that on some 
occasions establishes a relationship with the world and 
language of art. 
 
20. Recipes are designed to ensure that harmony is to 
be found in small servings. 
 
21. Decontextualisation, irony, spectacle, performance 
are completely legitimate, as long as they are not 
superficial but respond to, or are closely bound up 
with, a process of gastronomic reflection. 
 
22. The menu de dégustation is the finest expression 
of avant-garde cooking. The structure is alive and 
subject to changes. Concepts such as snacks, tapas, 
pre-desserts, morphs, etc., are coming into their own. 
 
23. Knowledge and/or collaboration with experts from 
different fields (gastronomic culture, history, industrial 
design, etc.,) is essential for progress in cooking. In 
particular collaboration with the food industry and the 
scientific world has brought about fundamental 
advances. Sharing this knowledge among cooking 
professionals has contributed to this evolution. 
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Bijlage III: Golden egg (2001) van Ferran Adrià. 
 

 
 

Eierdooier gehuld in gecarameliseerd goud met zoutkristallen. 
 
 

 
 
Bijlage IV: Frozen vanilla air: Tin loaf (2003) van Ferran Adrià. 
 

 
 

Dessert van bevroren vanilla lucht.  
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Bijlage V: Fall landscape (2008) van Albert Adrià.  
 

 
 

Dessert van gekruide brood crisps met kersensorbet, muscovado suikercake, gezouten 
yoghurt, eucalyptus vruchten van cocoa en Crumiel schraapsels. 
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Bijlage VI: Snow (2003) van Ferran Adrià. 
 

   
 
 
Bijlage VII: Snow (2003) van Ferran Adrià. 
 

 
 

Sneeuwbal van aardbeienwater met aardbeien, rozen en citroen. 
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Bijlage VIII: Cucumber snow (2004) van Ferran Adrià. 
 

 
 

Sneeuwbal van komkommerwater met komkommerbloesemvulling. 
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Bijlage IX: Sound of the sea (2007) van Heston Blumenthal - met iPod in zeeschelp.  
 

 
 
 
Bijlage X: Sound of the sea (2007) van Heston Blumenthal. 
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Bijlage XI: Sound of the sea (2007) van Heston Blumenthal - detail. 
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Bijlage XII: Mock turtle soup with Mad Hatter tea (2009) van Heston Blumenthal.  
 

 
 

Van links naar rechts: mock turtle egg van knolraap en koolrabi gel met enoki paddenstoelen 
en het gestripte lijfje van de rups gemaakt van geperste ossentong en lardo, het consomméhorloge 
in bladgoud, de bouillon in het theekopje en de uiteindelijke mock turtle soup. 
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Bijlage XIII: Mock turtle soup with Mad Hatter tea (2009) van Heston Blumenthal - overzicht. 
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Bijlage XIV: Mock turtle soup with Mad Hatter tea (2009) van Heston Blumenthal – detail. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bijlage XV: Mock turtle soup with Mad Hatter tea (2009) van Heston Blumenthal  
 

   
 
Detail consomméhorloge met en zonder bladgoud (van links naar rechts). 
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Summary 

Food has been a reoccurring theme in the arts but could food be art as well? More 

importantly, can the haute cuisine be art? This will be the main problem in this thesis. In both the 

artworld as in the world of gastronomy there is an artist, a work of art, critics and an audience but 

this comparison cannot be enough to classify food as art. The question if food can be art brings a lot 

of different questions such as can food give us a reflective experience? Can we enjoy food 

aesthetically? Can something which we destroy be art? And what about our senses, can taste, smell 

and touch be more than just physical senses? By researching different dishes of well renown chefs 

such as Ferran Adrià and Heston Blumenthal I will try to answer these questions.  

The main problem in this case is the attitude towards food. By regarding food as a functional 

thing to give nutrition to our body we are regarding its function instead of the food or the dishes by 

themselves. By letting go of this functional oriented view we will be able to distinguish the multi-

sensory approach the haute cuisine, Ferran and Albert Adrià and Heston Blumenthal have to offer us. 

Their intention is not to give us a nutrition but they try to evoke emotions, memories and images and 

giving us the opportunity to compare and discuss this with others. Our taste is very personal but still 

we expect a certain objectivity that others will share our taste. 

By analyzing the dishes Fall landscape (2008) by Albert Adrià, Snow (2003) and Cucumber 

snow (2004) by Ferran Adrià and last but certainly not least Sound of the sea (2007) and Mock turtle 

soup with Mad Hatter tea (2009) by Heston Blumenthal I expect to be able to proof that the haute 

cuisine can, at least some dishes, be art.  


