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Geef je ogen de kost, kijk. 

JULES VERNE Michel Strogoff 

 

Inleiding 

De zogeheten Vleeskraam van Pieter Aertsen (Amsterdam 1508/9-Amsterdam 1575) uit het 

begin van de jaren vijftig van de zestiende eeuw markeert het ontstaan van een heel nieuw type 

voorstellingen (afb. 1). De schilder van dit buitengewoon innovatieve tafereel breekt met alle 

iconografische conventies door zijn onderwerpskeuze en de wijze waarop hij deze thematiek 

heeft uitgebeeld. De monumentale voorstelling toont prominent op de voorgrond een weelde aan 

voedsel, die vrijwel levensgroot en met oog voor het kleinste detail is weergegeven, zodat een 

sterk illusionistisch effect wordt bereikt, terwijl op de achtergrond, op een veel kleinere schaal, 

twee taferelen in een schetsmatiger penseelvoering zijn uitgebeeld; rechts op de compositie een 

losbandig gezelschap, en links een bijbelse gebeurtenis, de Vlucht naar Egypte. 

 Dat dit soort thematiek kennelijk veel succes oogstte, blijkt uit het grote aantal verwante 

voorstellingen dat sindsdien werd geproduceerd. Kenmerkend voor deze schilderijen is dat zij, 

evenals het hierboven aangehaalde voorbeeld, vaak een combinatie van stillevenelementen, tafe-

relen met eigentijdse figuurtypen en religieuze scènes tonen. Tot deze groep behoren vooral de 

schilderijen waarvan de ambiance wordt gevormd door een keuken en waarop handelingen en 

motieven zijn uitgebeeld die samenhangen met de bereiding van voedsel. De belangrijkste 16de-

eeuwse schilders van deze themagroep, die ondanks een grote diversiteit kan worden aangeduid 

met de term ‘keukenstuk’, zijn de reeds genoemde Pieter Aertsen en zijn neef en leerling 

Joachim Beuckelaer (Antwerpen ca. 1530- ca. 1574). 

 Terwijl schilders van keukenstukken uit grofweg het derde kwart van de 16de eeuw 

vrijwel op één hand zijn te tellen, waren er in de Noordelijke Nederlanden in de eerste helft van 

de 17de eeuw vrij veel schilders werkzaam die zich ook met het thema bezighielden. Wie in het 

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) de mappen met de vele reproducties 

van keukentaferelen uit deze periode inziet, of de vele vermeldingen van keukenstukken in 

boedelinventarissen uit dezelfde periode turft, moet wel concluderen dat schilderijen met dit 

onderwerp in de laatste jaren van de 16
de

 eeuw en in de eerste helft van de 17de eeuw een grote 

populariteit genoten.  

 Wat bij nadere bestudering sterk opvalt, is de enorme verscheidenheid aan typen 

voorstellingen en hun verschillende stijlen, formaten, uitbeeldingswijzen, motieven, figuurtypen 
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en handelingen. Binnen de themagroep kunnen we zeer uiteenlopende categorieën beeldtypen 

onderscheiden, variërend van keukens met bijbelse scènes tot louter profane voorstellingen, van 

kluchtige taferelen tot idealiserende uitbeeldingen, van keukenstukken met genrefiguren en 

keukens zonder figuren tot keukenstukken met portretten. Maar ook kunnen allerlei mengvormen 

voorkomen. 

 Dezelfde diversiteit kenmerkt het vrij grote aantal kunstenaars dat verspreid over 

verschillende centra in de Noordelijke Nederlanden keukenstukken produceerde: deze variëren 

van zeer ambitieuze historieschilders met een vooraanstaande reputatie tot laag betaalde 

ambachtslieden. Daaronder bevonden zich specialisten die vele keukentaferelen 

vervaardigden, terwijl anderen het thema, voorzover bekend, slechts éénmalig in beeld 

brachten. Keukenstukken werden ondermeer geschilderd in Utrecht (door Abraham Bloemaert, 

Hendrick Bloemaert, Joachim Wtewael, Peter Wtewael en Andries van Bochhoven), Haarlem 

(Cornelis Cornelisz. van Haarlem, Cornelis Engelsz., Pieter Cornelisz. van Rijck, Floris van 

Schooten en Jan Miense Molenaer), Delft (Michiel Jansz. van Mierevelt, Cornelis Jacobsz. Delff, 

Anthonie Palamedesz, Christiaan van Couwenbergh en Willem Gijsbrechtsz. van Odekercken), 

Leiden (David Bailly), Amsterdam (David Vinckboons, Frans Badens II, Adriaen van Nieulandt 

en mogelijk Jeremias van Winghe), Dordrecht (Jacob Gerritsz. Cuyp en Jan Olis), Rotterdam 

(Pieter de Bloot en Hendrick Martensz. Sorgh), Gorcum (Dirck Govertsz. van Heel), Goes 

(Cornelis Willemsz. Eversdijck), Middelburg (Willem Cornelisz. Eversdijck, Jasper Becx 

(Beckx) en Philips Angel), Leeuwarden (Jan Willemsz. de Wilde) en in Hoorn (Jan Albertsz. 

Rootius). 

 Met deze studie wil ik recht doen aan deze verscheidenheid, en ingaan op de vraag hoe 

deze verband houdt met de verschillen in betekenis en functie van deze schilderijen en, daarmee 

samenhangend, de uiteenlopende achtergrond van het publiek waarvoor zij waren bestemd. Hoe 

verklaren we deze populariteit van het thema bij de kunstenaars en hun publiek? 

 

In het onderhavige boek staat het thema van het keukenstuk in de periode van ongeveer 1590 tot 

omstreeks 1650 in de Noordelijke Nederlanden centraal. Voor deze afbakening van het 

onderwerp, de tijd en het gebied werd mede gekozen, omdat ik ervan overtuigd ben dat het 

volgens deze opzet mogelijk wordt inzicht te krijgen in het referentiekader en de 

belevingswereld waarbinnen de voorstellingen door het toenmalige publiek werden bekeken en 

begrepen. Deze aanpak biedt de mogelijkheid ontwikkelingen binnen de themagroep te volgen 

over een relatief lange, maar toch overzichtelijke periode en vast te stellen hoe kunstenaars op 

elkaar reageren en omgaan met verwachtingen van het publiek. 
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 Ik concentreer mij in deze studie op de periode vanaf omstreeks 1590, omdat dan vrij 

plotseling een krachtige impuls wordt gegeven aan het onderwerp door een nieuwe generatie 

kunstenaars die behoren tot een specifieke groep van Noord-Nederlandse "late maniëristen". Het 

onderzoek eindigt omstreeks 1650, enerzijds omdat dan hele nieuwe beeldtypen tot ontwikkeling 

komen, zoals het jachtstuk, waarmee het keukenstuk ten dele assimileert, en anderzijds omdat het 

keukenstuk dan zulke ingrijpende transformaties ondergaat in de handen van de Leidse 

fijnschilder Gerrit Dou en de vele schilders die door zijn voorbeelden werden geïnspireerd, dat 

de verdere ontwikkeling een aparte studie zou vergen. 

 

Het thema van het Noord-Nederlandse keukenstuk uit de eerste helft van de 17de eeuw werd nog 

weinig bestudeerd. Dit is opmerkelijk omdat aan het 16de-eeuwse keukenstuk daarentegen wél 

een overvloed aan studies werd gewijd (zie Appendix I). Afgezien van geïsoleerde besprekingen 

in bestands- en tentoonstellingscatalogi en kunstenaarsmonografieën zijn er tot op heden slechts 

twee noemenswaardige publicaties verschenen waarin wat uitvoeriger wordt stilgestaan bij het 

Noord-Nederlandse keukenstuk uit de eerste helft van de 17de eeuw.
1
 De eerste studie is The 

Dutch Game Piece uit 1984 van Scott A. Sullivan. Omdat Sullivan de 16de- en 17de-eeuwse 

keuken- en marktstukken beschouwt als de belangrijkste voorlopers van het Hollandse 

jachtstilleven heeft hij in het eerste hoofdstuk van zijn dissertatie een vrij beknopt overzicht 

opgenomen van vooral de stilistische ontwikkeling van de themagroep. Over de betekenis en 

functie van deze voorstellingen merkt hij slechts op dat vele daarvan bedoeld zijn als een 

‘condemnation of man’s excessive concern for the material pleasures of life, especially food and 

drink’ en dat ‘in many kitchen scenes the viewer is presented with an obvious moral choice 

between good and evil’.
2
 Sullivan geeft de indruk dat het 17de-eeuwse profane keukentafereel 

zich lijnrecht heeft ontwikkeld vanuit het 16de-eeuwse religieuze keukenstuk. Hij laat daarbij ten 

onrechte het 16de-eeuwse profane keukentafereel, maar ook andere iconografisch nauw 

verwante voorstellingen met thema’s waarin de verbeelding van voedsel centraal staat, zoals de 

Maanden, Seizoenen en de Elementen, buiten beschouwing. 

 De tweede studie is een artikel van Christiane Stukenbrock uit 1994 over de ontwikkeling 

van het keuken- en marktstuk in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden in de 17de eeuw.
3
 

Hierin wordt slechts een kort en gefragmenteerd beeld geschetst en Stukenbrock slaagt er niet in 

de werken in een onderlinge samenhang te bespreken. Ook zij legt in haar interpretaties een zeer 

eenzijdige nadruk op de moraliserende functie van de voorstellingen en bovendien stelt zij 

herhaaldelijk dat deze werken de vanitas verbeelden. Het is typerend voor beide publicaties dat 

niet één keer wordt uitgesproken dat de keukentaferelen ook vermakelijk, kluchtig of 
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lachwekkend kunnen zijn, terwijl evenmin wordt ingegaan op het zintuiglijk genot dat zij de 

toeschouwer bieden, of de aard en werking van het illusionisme dat voor de kunstenaars en hun 

publiek zo’n belangrijke rol moet hebben gespeeld. Juist deze eigenschappen vormen, zoals in 

deze studie zal worden betoogd, het wezen van deze werken en staan in een directe relatie tot 

hun betekenis en functie. 

 Hoewel het keukenstuk uit de eerste helft van de 17de eeuw hierin nauwelijks aan bod 

komt, dient bijzondere melding te worden gemaakt van Jochen Beckers inspirerende artikel ‘Are 

These Girls Really So Neat? On Kitchen Scenes and Method’ uit 1991.
4
 Aan de hand van een 

motief dat frequent in keukenstukken voorkomt, de panschurende meid, stelt Becker de 

bruikbaarheid ter discussie van de zogeheten "emblematische" interpretatiemethode, die Eddy de 

Jongh sinds de jaren zestig ontwikkelde, zoals deze wordt toepast op Nederlandse genrestukken 

en stillevens.
5
 De grote verdienste van de invloedrijke iconologische werkwijze van De Jongh is 

dat zij onze ogen heeft geopend voor “codes” of “signalen” op schilderijen door deze te relateren 

aan teksten en in een historische context te plaatsen.
6
 Een naar mijn mening belangrijk bezwaar 

dat Becker aanvoert tegen deze methode, die zich richt op het ontcijferen van in beelden 

verborgen lagen van betekenis, is dat men bij de interpretatie van motieven op schilderijen 

gebruik maakt van ondermeer emblemen, waarbij de betekenis van de hele voorstelling dreigt te 

worden gereduceerd tot de enkele betekenis van het motief in het embleem. Terecht stelt Becker 

dat men vaak vergeet dat het discours van een embleem heel anders is dan dat van een schilderij 

en men bij de hantering van deze methode dikwijls de fout maakt het schilderij als een 

geschilderde tekst te benaderen.
7
 

 Andere waardevolle inzichten in Beckers betoog zijn dat de interpretatie van motieven 

alleen zin heeft wanneer deze in een bepaalde context worden beschouwd (namelijk in 

samenhang met de overige motieven in dezelfde voorstelling of met motieven in een groep 

voorstellingen of teksten met een gemeenschappelijke oorsprong of vergelijkbare functie) en de 

overtuiging dat veel 17de-eeuwse stillevens en genrevoorstellingen worden gekenmerkt door 

ambiguitas, hetgeen wil zeggen dat ‘de betekenis’ van deze voorstellingen open kan staan voor 

verschillende duidingen. De leidende gedachte in Beckers zienswijze is dat veel schilderijen 

immers waren bedoeld voor een breed en zeer gevarieerd publiek en de schilders aan 

verschillende wensen moesten tegemoetkomen.
8
 Terwijl Sullivan en Stukenbrock de inhoud van 

keukentaferelen reducerend bestempelen als religieus-moralistisch, laat Becker zien dat 

keukenstukken ook hele andere waarden kunnen vertegenwoordigen. Zoals aangeduid, behandelt 

Becker echter nauwelijks keukenstukken uit de eerste helft van de 17de eeuw en beperkt hij zich 

tot de bespreking van één motief. 
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 Over het algemeen heeft men het Noord-Nederlandse keukenstuk uit de eerste helft van de 

17de eeuw tot op heden sterk tekortgedaan door schilders uit deze periode te behandelen als 

klakkeloze navolgers van Aertsen en Beuckelaer en ongunstig te oordelen over de kwaliteit van 

hun werken.
9
 

 

De term keukenstuk 

In de 16de en de 17de eeuw werd de term ‘keuken’ gebruikt voor schilderijen waarop verse 

groenten en fruit waren weergegeven en voedingswaren die meestal nog moesten worden 

klaargemaakt, maar dit woord kon evenzeer betrekking hebben op voorstellingen van 

voorraadkamers en markttaferelen en schilderijen met gedekte tafels. Er konden personages in 

voorkomen die deel uitmaakten van genretaferelen of van historiële of religieuze scènes, maar 

figuren konden ook ontbreken.
10

 Keukens tonen een decor dat al dan niet kan worden 

gevormd door een keukeninterieur (sommige, zoals voorbeelden van Jacopo Bassano, zijn in 

de buitenlucht gesitueerd). In het Nederlands taalgebruik komen we ondermeer de volgende 

varianten tegen: een enkele keer ‘keucke schilderie’, ‘koockenbort’ (een keuken geschilderd 

op paneel), maar vaker ‘keucken’, ‘coocken’, ‘koocken’, ‘keukenstuk’ en, om een kleiner 

formaat schilderijen aan te duiden: ‘keukentien’, ‘keukenstukje’ of ‘keukentje’.
11

 Ook duidde 

men keukenstukken aan met beschrijvingen als een ‘schilderij wesende een kockin’ of een 

‘Wortelschrappertje’.
12

 De term ‘keuken’ kon worden gebruikt om de voorstelling van de 

plaats waar men kookt aan te duiden, maar dat is lang niet altijd het geval.
13

 Zoals Lydia De 

Pauw-De Veen opmerkte, staan er dan ook verschillende mogelijkheden open bij deze vaak 

summiere beschrijvingen.
14

 

 Dat de term in de 16de en 17de eeuw een veel ruimere toepassing had dan 

tegenwoordig, blijkt duidelijk uit de wijze waarop Van Mander schrijft in de biografie van 

Joachim Beuckelaer dat ‘Twee seer heerlijcke keuckens oft stucken zijn van hem tot d’Heer 

Zion Luz tot Amsterdam/ d’een een Visch-marct/ en d’ander een Fruyt-marct/ met alderley 

goet nae t’leven/ seer aerdigh ghehandelt: met oock eenighe keucken-meyten/ en ander 

beelden/ alles seer eygentlijck ghedaen en ghecoloreert.’
15

 Het is opvallend dat Van Mander 

de term ‘keucken’ hanteert voor twee markttaferelen, en beide termen in dezelfde regel als 

synoniemen gebruikt. Voor ons wordt de verwarring nog groter als hij vervolgens schrijft dat, 

ofschoon er koopwaar op de schilderijen te zien is, hetgeen kenmerkend is voor veel 

markttaferelen, er volgens hem ook enige keukenmeiden en andere figuren op voorkomen. 

Ook uit andere bronnen blijkt dat de term ‘keuken’ kennelijk zowel voor keukenstukken 

als voor markttaferelen werd gebruikt: in een brief van 24 april 1596 schrijft Jacques Razet aan 
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Aernout van Berestijn dat hij in het bezit is van ‘een Cooken van Bloemaert, ende twee van 

Gerrit Pietersz d’een een vismerckt ende d’ander een vleijschmerckt’
16

; in 1638 werd de 

‘binnenheert’ van de Amsterdamse woning van Judith Jans, de weduwe van Michiel Persoy, 

gesierd door ‘Een keucken van een vismarckt’.
17

 Een ‘keucke schilderij sijnde een hammetie 

met een beker’, zoals beschreven in een boedelinventaris uit 1681 van de Haarlemse 

opperbrouwer Hendrick Barentsz, zouden wij eerder als een gedekte tafel aanduiden.
18

 Deze 

voorbeelden maken duidelijk dat de term ‘keucken’ kon worden gebruikt voor schilderijen die 

al het voedsel tonen dat voor menselijke consumptie is bestemd, maar dat meestal nog moet 

worden bewerkt. Omdat de term ‘keuken’ een ruimere inhoud had dan het huidige equivalent 

‘keukenstuk’ is er vaak voorzichtigheid geboden bij de duiding van vermeldingen in 16de- en 

17de-eeuwse bronnen - zeker wanneer een schildersnaam of context ontbreekt. 

Wellicht omdat de term ‘stilleven’ pas in de tweede helft van de 17de eeuw 

gebruikelijk is, hanteert men het woord keuken voordien vaak als een algemenere benaming 

van voorstellingen met eetwaren, zoals De Pauw-De Veen suggereerde. In Samuel van 

Hoogstraetens Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst[...] uit 1678 worden de oudere 

en de nieuwere term als volgt gecombineerd: ‘Of zy bestellen keukens met allerley kost, van 

Vlees en Visch, en bekoorlijk Wiltbraet, en al wat onder den naem van stil leven begreepen 

is.’
19

 

Ook in recentere kunsthistorische literatuur is het lang niet altijd duidelijk wat men 

precies onder een ‘keuken’ of ‘keukenstuk’ verstaat, hetgeen soms tot misverstanden leidt. In 

zijn studie over het Hollandse stilleven uit 1933 plaatste Alphonsus Vorenkamp het keukenstuk 

tegenover het zelfstandige stilleven: uit zijn tekst blijkt dat hij er voltooide gerechten in 

verwacht en de keukenstukken die hij bespreekt bevatten steeds figuren.
20

 Wilhelm Martin 

onderscheidt in 1935-36 het keukenstuk - ‘waarin de voorwerpen (potten, pannen, vleesch, 

visch en andere eetwaren) hoofdzaak zijn, de figuren (vaak een bijbels tafereel) bijzaak’- van 

zelfstandige stillevens zonder figuren.
21

 Vreemd genoeg situeert Vorenkamp het einde van het 

thema in de Noordelijke Provinciën, omstreeks 1625; De Pauw-De Veen lijkt met hem in te 

stemmen wanneer zij in 1969 stelt dat het ‘genre’ in de tweede helft van de 17de eeuw niet 

meer wordt beoefend.
22

 Dit is zondermeer een onjuiste voorstelling van zaken, omdat het 

thema weliswaar transformaties onderging, maar niet ophield te bestaan. 

 Ik gebruik de termen ‘keuken’, ‘keukenstuk’, ‘keukentafereel’ en, als het duidelijk 

gaat om de verbeelding van een kookruimte, ‘keukeninterieur’; als er geen figuren voorkomen 

op de voorgrond heb ik het over ‘keukenstilleven’. In een aantal gevallen is het discutabel of 

sprake is van een keukenstuk of een marktstuk (bijvoorbeeld wanneer een scène met 
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marktkooplui in een interieur is gesitueerd) of een gedekte tafel met figuren. Dat schilderijen 

behorend tot dit ‘genre’ zich lang niet altijd eenduidig laten classificeren, toont al de rijke 

variatie binnen de themagroep aan. 

 

Uitgangspunten van het onderzoek  

In deze studie wordt onderzocht hoe de schilders in de late 16
de

 eeuw en in de eerste helft van de 

17de eeuw omgingen met de beeldtraditie, waarbij zal blijken dat zij bewust en op een actieve 

manier op hun voorgangers en elkaar reageerden. Ik hoop duidelijk te maken dat dit mechanisme 

van onderlinge wedijver een proces op gang bracht waarin steeds weer nieuwe beeldtypen 

werden ontwikkeld om daarmee de aandacht te trekken van een steeds groter en breder wordend 

publiek. Behalve door het ontstaan en de ontwikkeling van de themagroep te bestuderen, gebeurt 

dit door de plaats van individuele kunstwerken daarin te bepalen en deze voortdurend af te zetten 

tegen de voorafgaande beeldtraditie.  

 De bestudering van de beeldtraditie staat centraal, omdat ik ervan overtuigd ben dat we 

inzicht verkrijgen in het referentiekader en het verwachtingspatroon van de toenmalige 

beschouwer door de picturale context te bestuderen waarin motieven verschijnen. Daardoor 

kunnen wij veel beter begrijpen hoe kunstenaars omgingen met conventies en verwachtingen van 

het publiek en waarom zij ervoor kozen het motievenrepertoire en de presentatiewijze al dan niet 

te vernieuwen; het biedt de mogelijkheid beter te doorgronden hoe veranderingen in het 

motievenrepertoire gevolgen hadden voor de gedachten en associaties die de schilderijen 

opriepen bij het publiek waarvoor zij bestemd waren. Aan de hand van deze werkwijze zal ik 

proberen de vraag te beantwoorden waarom de schilderijen werden gemaakt en trachten te 

bepalen hoe zij in hun oorspronkelijke context functioneerden. Om dat doel te verwezenlijken 

wordt een classificatie gemaakt van de diversiteit aan beeldtypen binnen de themagroep, waarbij 

wordt onderzocht hoe het thema is ontstaan en evolueerde. Daarbij zal duidelijk worden dat 

binnen de themagroep veel verschillende typen voorstellingen zijn te onderscheiden, waarvan de 

betekenis en functie zeer kan verschillen. Bij de bestudering van de ontwikkeling van de 

themagroep wordt nadrukkelijk geanalyseerd welke rol voor de beschouwer is weggelegd en hoe 

dit in de loop der tijd verandert, een aspect dat mijns inziens tot nu toe werd verwaarloosd bij de 

beeldanalyse. Om inzicht te krijgen in de werking van dit proces werd bij de opzet van deze 

studie gekozen voor een mix van een chronologische en een thematische benadering. 

 Een belangrijk aandachtspunt betreft het spanningsveld tussen humor en moraal, dat als een 

rode draad door dit boek loopt. Door voorgaande auteurs en vooral in studies over het 16de-

eeuwse markt- en keukenstuk werd de morele instructie als doel van deze schilderijen eenzijdig 
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benadrukt. Als alternatief wordt hier sterk de aandacht gevestigd op de humor die in veel van 

deze schilderijen zo’n prominente rol speelt en de humormechanismen die daaraan ten grondslag 

liggen. Om te begrijpen hoe de humor functioneerde, wat deze schilderijen komisch maakte en 

hoe het komische zich verhoudt tot morele waarden en moralisatie worden picturale motieven in 

nauwe samenhang bestudeerd met zeer uiteenlopende komische beelden en teksten. Daarbij 

maak ik veel gebruik van bronnen waarin de iconografie van carnaval en vasten tot 

uitdrukking komt, omdat de beeldtaal van de keuken en de gastronomie daarin een 

vooraanstaande rol speelt en het keukenstuk nauw gerelateerd lijkt met het ‘carnavaleske’. Bij 

voorkeur hanteer ik de term ‘carnavalesk’, omdat daarmee cultuuruitingen worden aangeduid 

die zich niet beperken tot het feest van carnaval en vasten, maar een veel breder bereik 

hebben. Centraal staat hierbij de vraag hoe het motievenrepertoire van keukenstukken zich 

verhoudt tot teksten en voorstellingen met een carnavaleske iconografie en hoe voedsel daarin 

fungeert als komisch motief. Daarnaast zal ik ook aan de hand van stichtelijke literatuur, ge-

dragsboeken, emblemata en kluchten bestuderen hoe metaforen werden gebruikt met betrekking 

tot voedsel en de bereiding daarvan, en welke beeldvorming bestond omtrent de victualiën-

thematiek, de plaats van de keuken en het keukenpersoneel. 

De term ‘humor’ wordt hier gebruikt als het meest neutrale, algemene begrip, ondanks 

het gegeven dat men het woord ‘humor’ in deze betekenis pas vanaf de 18de eeuw hanteert; in 

de 16de en 17de eeuw had de term hoofdzakelijk een medische betekenis. In navolging van 

wat Jan Bremmer en Herman Roodenburg schrijven in de inleiding van de bundel A Cultural 

History of Humour, wordt het hier gebruikt in de betekenis van: elke communicatie, door 

handeling, spraak, tekst, uitbeelding of muziek overgebracht, die de bedoeling heeft een 

glimlach of lach te produceren (dit kan variëren van een uitbundig schaterlachen tot een 

beschaafde glimlach of inwendig gegrinnik).
23

 In de 16de en 17de eeuw kunnen daar veel 

termen onder vallen, zoals boert, klucht, jok, mommerij, maar ook het klassieke urbanitas - of 

fijnzinnige scherts. Iets grappigs werd in het Nederlands meestal ‘kluchtig’, ‘boertig’ of 

‘drollig’ genoemd.
24

 

 Ook de begrippen ‘vermaak’ en ‘vermakelijk’ zijn nogal problematisch, omdat wij 

daarbij direct aan amusante grappen denken. Maar in de 16de en 17de eeuw doelde men 

daarmee allereerst op al datgene wat de geest kon verzetten om een gevoel van welbehagen te 

verkrijgen; vermaken betekent ook letterlijk ‘hernieuwen’ of ‘helen’ van de geest. Komisch 

amusement - het lachen om humoristische zaken - viel daar ook onder, omdat lachen van 

groot belang werd geacht als geneesmiddel om de melancholie te verdrijven en de geest te 
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verlichten; ‘vermaak’ en ‘vermakelijk’ hadden daarom een veel bredere betekenis dan 

tegenwoordig.
25

 

 

Hoe waren deze schilderijen vermakelijk? Om deze vraag te beantwoorden worden de 

onderwerpen en motieven in keukenstukken bestudeerd tegen de achtergrond van komische 

tradities in de literatuur en de mechanismen van de 16de - en 17de-eeuwse "lachcultuur", een 

werkwijze die rijke inzichten heeft opgeleverd in Mariët Westermanns The Amusements of Jan 

Steen. Comic Painting in the Seventeenth Century (1997).
26

 We zullen zien dat het zeer zelden 

gaat om directe relaties tussen schilderijen en kluchten of blijspelen, maar dat de banden 

tussen de blijspel- en kluchtcultuur en het markt- en keukenstuk op een algemeen niveau des 

te talrijker zijn. Dit blijkt alleen al uit het gegeven dat de vaste typen, de stock-characters 

(boeren, hoeren, keukenmeiden, koppelaarsters, geile oude mannen, etc.), en bepaalde 

thema’s en motieven voor een groot deel overeenkomen. 

 Behalve door de keuze van specifieke thema’s, motieven en figuurtypen zijn vele 

keukentaferelen komisch door bepaalde "signalen". Dat er kluchtigheden te zien zijn, wordt 

direct duidelijk door de lachende figuren; lachende gezichten fungeren, zoals Westermann dat 

noemde, als laughing prompt, als aangevers dat er wat te lachen valt.
27

 Zij worden ook geacht 

aanstekelijk op de beschouwer te werken. Zoals Horatius in zijn poetica opmerkte: ‘een lachend 

gezicht maakt ons ook aan het lachen’.
28

 De aanwezigheid van dergelijke lachende figuren - 

vaak bevinden zij zich aan de rand van de voorstelling - draagt bovendien bij aan de suggestie 

van echtheid, doordat zij, zoals dit gebeurt in het toneel, optreden in de rol van ooggetuigen. 

Leon Battista Alberti gaf in 1435 schilders het advies in een historiële voorstelling een figuur 

weer te geven die onze aandacht vestigt op de gebeurtenis en ons uitnodigt met hem mee te 

lachen of te huilen.
29

 Daarnaast blijkt het duidelijk een picturale conventie dat figuren die 

openlijk lachend zijn weergegeven, zeker als zij daarbij de mond geopend hebben, tot de 

onnozelen of lichtzinnigen behoren. Meestal betreft het boeren en kinderen, of oude vrouwen en 

jonge vrouwen van bedenkelijk zedelijk gehalte. 

Door een vergelijkende analyse van bepaalde typen en motieven zal worden 

gedemonstreerd dat een vermakelijk spel met illusies en zinsbegoocheling tot de essentie van 

veel keukenstukken behoort en dat er in dat opzicht eveneens sterke verbanden bestaan met de 

Nederlandse kluchtcultuur.
30

 Zoals Van Stipriaan in zijn boek uit 1996 over dat laatste 

onderwerp benadrukte, vormt bedrog daarin een wezenlijk element.
31

 Dit bedrog manifesteert 

zich in allerlei gedaanten, waaronder dubbelzinnigheid, gezichtsbedrog en zinsbegoocheling. 

Omgang met dubbelzinnigheid zou volgens Van Stipriaan de meest bondige beschrijving van de 
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komische cultuur kunnen zijn. Hierna zal blijken dat deze vergaande preoccupatie met illusie en 

bedrog - en het falend oordeel dat daarmee gepaard gaat – als een voortdurende bron van 

vermaak evenzeer geldt voor een aanzienlijk aantal van de hier te bespreken schilderijen. 

 

Hoewel het zwaartepunt van dit onderzoek ligt op het Noord-Nederlandse keukentafereel tussen 

omstreeks 1590 en 1650 wordt in het eerste deel van deze studie uitvoerig ingegaan op de 

iconografische en stilistische ontwikkeling van het 16de-eeuwse, voornamelijk Antwerpse 

keukenstuk. Deze aandachtige bestudering van de 16
de

-eeuwse beeldtraditie is nodig, mede 

omdat wij daardoor veel beter kunnen begrijpen hoe de volgende generaties kunstenaars 

omgingen met conventies en verwachtingen van het publiek en waarom zij ervoor kozen het 

motievenrepertoire en de presentatiewijze al dan niet te vernieuwen.  

Als introductie op de thematiek van deze studie wordt in het eerste hoofdstuk één 

specifiek schilderij centraal gesteld, waarmee de 16de-eeuwse kunstenaar Pieter Pietersz. 

mijns inziens op een bijzondere wijze opvattingen tot uitdrukking brengt die nauw 

samenhangen met de wezenlijke karakteristieken van het genre.
32

 Aan de hand van dit 

schilderij wordt uiteengezet dat een vermakelijk spel met illusies en zinsbegoocheling tot de 

essentie van veel keukenstukken behoort. Dit hoofdstuk introduceert in grote lijnen de picturale 

en schriftelijke tradities waarin de beeldtaal van het keukenstuk is geworteld. Tevens wordt in 

eerste instantie summier belicht hoe de representatie van voedsel verbonden was met het 

komische genre. 

Hoofdstuk II en III gaan over de oorsprong en de ontwikkeling van het 16de-eeuwse 

keukenstuk als themagroep. Mijn aanpak verschilt van eerdere publicaties omdat het thema 

daarin geïsoleerd werd onderzocht. Een historiografie van de vele studies over het 16
de

-eeuwse 

keukenstuk, met name over de werken van Pieter Aertsen, is te vinden in Appendix I. In 

hoofdstuk II.A. zal ik in het bijzonder aan de hand van de Vleeskraam van Aertsen bestuderen 

hoe zijn innovatieve compositie zich verhoudt tot voorafgaande picturale en tekstuele tradities 

waarin een culinaire beeldtaal wordt toegepast. Hier wordt in een caleidoscopisch opgezet 

overzicht de keukenhumor sinds de klassieke oudheid behandeld; de in hoofdstuk I geschetste 

verbanden tussen representaties van voedsel en keukenhumor worden hier nader uitgediept. Ik 

zal betogen dat de iconografie en het ontstaan van de Vleeskraam in het bijzonder en het 

thema van het keukenstuk in het algemeen vooral met twee factoren samenhangt. De eerste 

omstandigheid betreft de hernieuwde belangstelling voor de klassieke literatuur, en in het 

bijzonder de komedie en de satire. De tweede factor omvat vele uitingen van een ‘populaire’ 

(feest) cultuur en de representatie daarvan. Het vervolg van hoofdstuk II.A. is gewijd aan de 
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vernieuwende uitbeeldingswijze van het bijbelse keukenstuk in de 16de eeuw, waarbij de nadruk 

ligt op het thema van Christus in het huis van Martha en Maria. Dit onderwerp zal ik afzetten 

tegen de beeldtraditie en bestuderen op welke wijze in het bijzonder de keukenmeiden, de 

voornaamste protagonisten van deze en vele andere keukenstukken, in beeld worden gebracht en 

hoe deze presentatiewijze zich verhoudt tot de beeldvorming van dit motief in verschillende 

tradities, zoals herberg- en bordeelvoorstellingen, de brassende Verloren Zoon en de gula-

iconografie. (Zie Appendix II voor een uiteenzetting over vele andere motieven uit 

keukenstukken die gerelateerd zijn met de iconografie van de gula, de wellust en de zintuigen; 

tevens wordt daar gedemonstreerd hoe sterk bepalend de context is voor de connotaties 

waarmee zij gepaard gaan.) 

 Hoofdstuk II.B. laat zien hoe diep de thematiek van 16de-eeuwse keukenstukken zonder 

bijbelse onderwerpen is geworteld in de boeren- en carnavalsiconografie en de zondentradities. 

Hier worden vooral de verbanden onderzocht tussen boerenkeukenstukken en carnavaleske 

keukens met de blijspel- en kluchtcultuur en wordt nagegaan of en hoe deze schilderijen 

kunnen worden beschouwd als manifestaties van een ‘verkeerde wereld’-thematiek. Ik hoop 

een antwoord te geven op de vraag of deze voorstellingen mogelijk hebben gefunctioneerd in 

de recreatieve context van de feestelijke gelegenheid, of daarnaar verwijzen. Dit gebeurt 

hoofdzakelijk door het motievenrepertoire in keukenstukken te vergelijken met dat van 

tafelspelen, de “refreinen in het zotte”, of komische gedichten, die tijdens bruiloften en andere 

feesten werden opgevoerd of voorgedragen. 

Hoe het thema van het keukenstuk zich verhoudt tot de iconografie van de Elementen, de 

Jaargetijden en de Maanden wordt onderzocht in hoofdstuk III. Om dit vraagstuk te behandelen 

bestudeer ik welke plaats keukenstukken en nauw verwante beelden van etenswaren innemen in 

programmatische reeksen van de Elementen, de Jaargetijden en de Maanden uit vooral de tweede 

helft van de 16
de

 eeuw. Zoals aangeduid, werd tot nu toe onvoldoende onderzocht of en hoe deze 

iconografie is verwerkt in autonome keukentaferelen, die niet in een reeksverband staan. De 

bestudering van de relatie met deze iconografie zal van fundamenteel belang blijken voor een 

goed begrip van keukenstukken uit zowel de 16
de

 als de 17
de

 eeuw. 

 Hoofdstuk IV, waarmee deel II opent, gaat over de stilistische en iconografische 

ontwikkeling van het Noord-Nederlandse keukenstuk in het laatste decennium van de 16
de

 

eeuw en in de eerste drie decennia van de 17de eeuw. Dit hoofdstuk begint met een paragraaf 

waarin wordt bestudeerd hoe, vooral na hun dood, de keukenstukken van Aertsen en Beuckelaer 

werden gewaardeerd. Onderzocht wordt welke reputatie zij met hun keukenstukken verwierven, 

wie hun schilderijen verzamelden en welke prijzen men daarvoor over had. Het zal blijken dat dit 
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sterk bepalend is geweest voor de manier waarop de volgende generatie kunstenaars het thema in 

het laatste decennium van de 16de eeuw oppakte en hoe in de 17
de

 eeuw werd gereageerd op de 

traditie door kunstenaars en hun publiek. In de volgende sectie staan de keukenstukken van de 

‘late maniëristen’ centraal en wordt bestudeerd in hoeverre hun werken aansluiten bij en 

verschillen van die van hun voorgangers. Een aparte sectie wordt gewijd aan keizer Rudolf II, 

omdat hij, als fervent verzamelaar van keukenstukken, een opmerkelijke stimulerende rol moet 

hebben gespeeld in deze ontwikkelingsfase van het thema.  

De volgende sectie van hoofdstuk IV gaat ondermeer over de vraag welke bijbelse en 

historiële onderwerpen in keukenstukken werden uitgebeeld, hoe het repertoire aan thema’s 

zich verhoudt tot dat van keukenstukken met bijbelse thema’s uit de 16de eeuw en welke 

veranderingen in de uitbeeldingswijze zich voordoen.  

In het daarop volgende Intermezzo en in hoofdstuk IV.4. zal ik onderzoeken of en zo ja, 

hoe in het begin van de 17de eeuw het keukenstilleven zich uit het keukenstuk afsplitst en hoe de 

ontwikkeling van de gedekte tafels - de ‘ontbijtjes’ en ‘banketjes’ - eraan gerelateerd is. Om het 

ontstaan en functioneren van deze nieuwe beeldtypen, waarin menselijke figuren ontbreken, te 

begrijpen zet ik deze voorstellingen om te beginnen af tegen de beeldtraditie. Vervolgens wordt 

ingegaan op de vraag of hun ontwikkeling samenhing met de belangstelling voor heel andere 

typen geschreven bronnen dan tot dusverre behandeld, als teksten uit de oudheid (xenia) en 

buitenlevenliteratuur (hofdichten). Onderzocht wordt in hoeverre er overeenkomsten en 

verschillen bestaan tussen deze teksten en de voorstellingen in het motievenrepertoire. Hier zal ik 

vooral de bevindingen uit hoofdstuk III opnieuw in stelling brengen en een verband leggen met 

de beeldtraditie van de Elementen, Maanden en Seizoenen, óók met het doel om stilistische en 

iconografische ontwikkelingen van het Noord-Nederlandse keukentafereel, zoals geschetst in de 

eerdere secties van hoofdstuk IV, beter te begrijpen. 

In hoofdstuk IV.5. wordt onderzocht welke transformaties er tussen omstreeks 1615 en 

1630 optreden in vooral het profane keukenstuk en er wordt een zorgvuldige typologische 

classificatie aangebracht. Geanalyseerd wordt welke motieven en motiefcombinaties, 

figuurtypen, handelingen en gebaren zijn uitgebeeld en er wordt nagegaan hoe deze gerelateerd 

kunnen worden aan overige eigentijdse voorstellingen waarop zij voorkomen, om zodoende 

beter te doorgronden hoe de toenmalige beschouwer deze kan hebben begrepen. Daarbij wordt 

tevens veel aandacht besteed aan de, ook in de 17de eeuw voortgaande wisselwerking met het 

Zuid-Nederlandse - zowel eigentijdse, als 16de-eeuwse keukenstuk. Hoewel de raakvlakken 

tussen keuken- en marktstukken groot zijn en de beide onderwerpen soms in samenhang 

worden besproken, is het in dit bestek onmogelijk om uitvoerig stil te staan bij de ontwikke-
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ling van het thema van het marktstuk. Het marktstuk uit de eerste helft van de 17de eeuw 

wordt daarom beknopt behandeld in Appendix III. 

Hoofdstuk V gaat over de stilistische en iconografische ontwikkeling van het 

keukenstuk tussen ca. 1630 en 1650. Het doel van de eerste paragraaf is te bestuderen hoe 

motieven en figuurtypen van bepaalde keukenstukken zijn gerelateerd aan gedekte tafels met 

genrefiguren, een beeldtype dat in het bijzonder in Utrecht werd beoefend en dat nauw 

aanknoopt bij de oudere tradities van de vastenavondiconografie en narreniconografie. Deze 

sectie sluit in het bijzonder aan bij de discussie van hoofdstuk II.B. en stelt opnieuw de vraag 

centraal of de gedekte tafels met genrefiguren mogelijk hebben gefunctioneerd in de recreatieve 

context van de feestelijke gelegenheid, of daaraan refereren. Vervolgens wordt onderzocht hoe 

het nieuwe specialisme van de boerenkeuken in de jaren dertig opkomt en al spoedig door een 

groot aantal schilders werd beoefend. Daarna volgt een schets van ontwikkelingen rond 1640-

1650, waarin uitvoeriger wordt stilgestaan bij het voorkomen van keukenstukken als pendanten 

en een categorie keukenstukken wordt bestudeerd waarin portretten zijn opgenomen van 

bestaande personen. Tenslotte wordt beknopt aangegeven hoe de ‘keuken’ vooral bij de Leidse 

fijnschilders - en van daaruit bij vele andere genreschilders rond het midden van de eeuw - een 

geheel ander karakter krijgt, maar vele motieven uit de voorafgaande traditie behoudt. 

 Om inzicht te krijgen in het verzamelen, de waardering en de receptie van keukenstukken 

wordt in hoofdstuk VI op basis van ondermeer boedelinventarissen uit de 17de eeuw onderzocht 

voor welke locaties deze schilderijen waren bestemd, welke prijzen voor de werken worden 

genoemd en wie hun eigenaars waren. Daardoor valt beter te begrijpen hoe de schilderijen 

functioneerden in hun oorspronkelijke context en wordt licht geworpen op het referentiekader 

van het toenmalige publiek. Met dat laatste oogmerk wordt aan het eind van hoofdstuk VI het 

profiel van het publiek voor keukenstukken vergeleken met dat van kluchten, kluchtboeken en 

andere uitingen van de "lachcultuur". 

 Om de hierboven gestelde doelstellingen te verwezenlijken, combineer ik, kortom, een 

kunsthistorische methode met een brede cultuurhistorische benadering. Het onderwerp van dit 

boek is daardoor ruim opgevat en gaat over geschilderd eten en andere representaties van 

voedsel. Alleen op deze wijze zullen wij de hoge kwaliteit, kwantiteit en verscheidenheid aan 

beeldtypen binnen deze themagroep kunnen begrijpen. In de Slotbeschouwing wordt dit 

fenomeen verklaard door het mechanisme dat aan het onstaansproces ten grondslag ligt, en de 

impulsen die het proces hebben “aangejaagd”, centraal te stellen. Daar zullen we zien dat het 

wezen van veel keukenstukken kernachtig tot uitdrukking komt in een gedicht waarnaar de titel 

van deze studie verwijst: ‘Proeft de kost en kauwtse met uw’ oogen’.


