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HOOFDSTUK I 

‘Proeft de kost en kauwtse met uw’ oogen’: over een 

schilderij van Pieter Pietersz. en het vermakelijk bedrog in 

16de- en 17de-eeuwse Noord- en Zuid-Nederlandse 

keukentaferelen 

 

Een geschilderd tafereel van de 16de-eeuwse Nederlandse kunstenaar Pieter Pietersz. (ca. 1540-

1603) toont te midden van een met wild, gevogelte en groenten overladen voorgrond een half-

naakte man, die de beschouwer direct van over zijn schouder aankijkt (afb. 2). Doordat deze man 

in zijn handen een bijzonder groot metalen braadspit heeft gevat, bestaat er geen twijfel over dat 

hij is voorgesteld als een kok. Hoewel dit uitzonderlijke schilderij doorgaans wordt aangeduid als 

een Markttafereel met de Emmaüsgangers en de ambiance waarin het tafereel is gesitueerd, doet 

denken aan een markt, wijkt de voorstelling in een aantal opzichten wezenlijk af van de 

traditionele voorstellingen in dit genre van zijn beroemde vader Pieter Aertsen en diens neef 

Joachim Beuckelaer. Noch de keukenmeid die links op de voorgrond een vogel plukt, noch de 

serveerster die rechts in de achtergrond een schaal met fruit en wortelachtige gewassen aan-

draagt, zal men op markten aantreffen. En dat geldt zeker voor de centrale figuur, wiens 

braadspit, dat over vrijwel de hele breedte van de compositie een krachtige diagonaal beschrijft, 

men immers eerder in de keuken zou verwachten. Maar hoewel het niet om een gebruikelijke 

voorstelling van een marktscène of keukeninterieur gaat, verraadt de perfecte weergave van het 

uiterlijk der dingen en de buitengewone virtuositeit waarmee het stilleven en de figuren in beeld 

zijn gebracht, dat de maker van het schilderij deze beide genres volledig beheerste. 

 

Het hierboven beschreven tafereel werd in 1571 door Pieter Pietersz. geschilderd op een groot 

paneel (118 x 155 cm.), dat zich in 1929 nog in een Duitse kunsthandel bevond, maar waarvan 

thans de verblijfplaats onbekend is.
33

 Met uitzondering van een korte bespreking door Paul 

Wescher in een artikel uit 1929 werd in de kunsthistorische literatuur nauwelijks aandacht ge-

schonken aan het schilderij. In zijn artikel opperde Wescher de mogelijkheid dat het hier zou 

kunnen gaan om een zelfportret van Pieter Pietersz., geschilderd op het moment dat hij ongeveer 

30 jaar oud was.
34

 Hoewel sindsdien niet aan deze identificatie werd getwijfeld,
35

 heeft men 

nooit serieus de vraag gesteld waarom een schilder zichzelf juist in de gedaante van een 

werkende kok presenteert, wat opmerkelijk is temeer daar het beroep van de kok in de 16de 
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eeuw werd beschouwd als buitengewoon oneervol, omdat de kok hoofdzakelijk met zinnelijk 

genot werd geassocieerd, en dan in het bijzonder dat van culinaire en seksuele aard.
36

 

 

Dat Pietersz. op zijn schilderij daadwerkelijk een zelfportret heeft weergegeven, wordt door 

meerdere argumenten ondersteund. Om te beginnen is het opvallend dat het meestermerk, 

waarmee Pietersz. zijn schilderijen gewoonlijk monogrammeert, een wolkam met aan de basis 

een dubbele, spiegelbeeldige P, nadrukkelijk is aangebracht op de stoel waarop de kok gezeten 

is.
37

 Voorts gaat het hier bij wijze van uitzondering niet om een voor keuken- of markttaferelen 

gebruikelijk anoniem figuurtype, maar doet zijn voorkomen door de karakteristieke gelaats-

trekken en de indringende blik waarmee hij de beschouwer aankijkt, zeer portretmatig aan. Het 

meest opmerkelijk is echter dat de man een houding aanneemt, waarin Nederlandse schilders 

zich vanaf de laatste decennia van de 16de eeuw frequent presenteren en die in het zelfportret 

een conventie was geworden. Het gaat om de houding waarbij men over de schouder kijkt, een 

pose die door Hans-Joachim Raupp in zijn boek over Nederlandse kunstenaarsportretten uit 1984 

werd omschreven als de ‘geniale Kopfwendung.’
38

 Enerzijds geldt deze retorische houding als 

attribuut van Pictura, en anderzijds is dit de pose die een schilder aanneemt, wanneer hij in een 

spiegel kijkt om een zelfportret te maken. Eén van de vroegste Nederlandse voorbeelden van een 

schilder die zich in deze houding presenteert, is het Zelfportret van Maerten van Heemskerck 

voor het Colosseum uit 1553.
39

 Vooral een voorstelling met een personificatie van Pictura, die 

Frans Floris aanbracht op de gevel van zijn nieuwe woning in Antwerpen, en die bekend is uit 

een in 1576 uitgegeven prent (afb. 3), vormde een belangrijke antecedent voor vele latere 

voorstellingen van schilders die in deze conventionele pose zijn weergegeven. Het betreft hier 

namelijk de eerste uitbeelding in het Noorden van Pictura - die hier links voor de ezel zit - met 

de ‘geniale Kopfwendung’ als attribuut.’
40

 Het zelfportret van Pietersz. behoort daarmee tot de 

vroege Nederlandse uitbeeldingen van deze houding. Maar terwijl zijn positie overeenkomt met 

die van een schilder voor zijn schildersezel, is het opmerkelijk dat hij in plaats van een penseel 

een braadspit hanteert, dat hij met zijn rechterhand echter onmiskenbaar vasthoudt alsof het een 

penseel betreft.
41

 Tegelijk maakt Pietersz. een scabreuze grap doordat zijn greep met de 

rechterhand om het spit een variant is op het obscene gebaar waarbij men een duim opsteekt 

tussen de wijs- en middelvinger (het zogeheten ficusgebaar); de plaats van de duim wordt hier 

ingenomen door het braadspit, dat dan ook kan worden gezien als een metafoor van het manne-

lijk voortplantingsorgaan.
42
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In dit hoofdstuk zal ik ingaan op de vraag welke bedoeling Pietersz. had met deze ambitieuze, 

op groot formaat geschilderde compositie waarmee hij niet alleen refereert aan zijn specia-

lisme als schilder van markt- en keukenstukken, maar waarmee hij zich tevens een 

begenadigd portretschilder toont, een genre dat hij eveneens met succes beoefende.
43

 Voor 

Pietersz. moeten schilderijen met markt- en keukentaferelen een zeer persoonlijke betekenis 

hebben gehad: hij was de oudste zoon van Pieter Aertsen die deze thematiek als eerste 

introduceerde in de Nederlandse schilderkunst en daarmee al tijdens zijn leven een grote roem 

verwierf. In het atelier van zijn vader ontving Pietersz. zijn opleiding, eerst in Antwerpen, en 

vermoedelijk kort na 1555 in Amsterdam.
44

 

Ik zal demonstreren hoe Pietersz. in deze voorstelling, waarbij sprake is van een 

kluchtig gehanteerde zelfportrettering, bepaalde gedachten heeft gevisualiseerd die te maken 

hebben met het vermogen van de schilder het oog te verleiden en de begeerte op te wekken 

van de beschouwer en deze door middel van illusies te manipuleren en te misleiden. Juist het 

gegeven dát de schilder zich voorstelt in de rol van een kok en daarmee een direct verband 

legt tussen schilderen en koken vormt daarbij het uitgangspunt. Voorts zal ik naar aanleiding 

van dit intrigerende schilderij uitvoeriger stilstaan bij een aantal keukentaferelen, aangezien 

gedachten over illusionisme en bedrog van cruciaal belang zijn voor deze themagroep en 

omdat in de voorstelling van Pietersz. opvattingen tot uitdrukking komen die nauw 

gerelateerd zijn aan deze specifieke karakteristieken van het genre. Bovendien zal ik hier en in 

het vervolg van deze studie laten zien dat de illusionistische kwaliteiten van deze groep 

schilderijen een bijzondere fusie aangaan met de inhoud van de voorstellingen die opvallend 

vaak scènes van verleiding, misleiding en andere vormen van bedrog aanschouwelijk maken. 

 

Pieter Pietersz. als rhyparographos 

Met de constatering dat Pietersz. zich nadrukkelijk presenteert in de Pictura-houding dient de 

vraag zich aan hoe we deze voorstelling moeten duiden. Door zijn naaktheid roept hij 

onmiddellijk een associatie op met de Oudheid, een associatie die nog eens wordt versterkt 

door de klassieke kleding van de meid ter linkerzijde, en de uitbeelding, meer in de 

achtergrond, van een serverende dienster met een fruitschaal, een motief dat vooral 

voorstellingen van Godenmaaltijden in herinnering brengt.
45

 

 Waarschijnlijk refereert Pietersz. met dit schilderij aan de reputatie van Piraeicus, de 

legendarische Griekse schilder die zich volgens Plinius toelegde op het schilderen van kappers- 

en schoenmakerswinkels, ezels, eetwaren en soortgelijke zaken.
46

 In 1588 werd Pieter Aertsen 

vergeleken met Piraeicus door Hadrianus Junius, die in zijn Batavia een aantal Nederlandse 
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schilders roemt als ‘hollandica ingenia’ en hun reputatie legitimeert met verwijzingen naar 

vermaarde schilders uit de Oudheid, zoals Apelles, Zeuxis en Parrhasius:  

 

‘Naar mijn mening kan men hem [d.w.z. Aertsen] terecht vergelijken met Piraeicus, die 

bij Plinius wordt vermeld, als men hem al niet de voorkeur mag geven. Welbewust, zo 

blijkt uit zijn werk, legde hij zich toe op het schilderen van geringe dingen, en heeft hij, 

naar ieders overtuiging, de hoogste roem bereikt in deze eenvoudige zaken. Zodoende 

kan hij, naar mijn mening althans, evenals die andere [d.w.z. Piraeicus], onderscheiden 

worden met de bijnaam rhyparographos.’
47

  

 

De term rhyparographos, een schilder van triviale, alledaagse, maar ook vieze en vettige
48

 

zaken, werd eerder al gebruikt door de grootmeester van de humor François Rabelais: in de 

proloog van het Vijfde Boek van zijn Gargantua en Pantagruel schrijft deze met de voor hem 

typerende combinatie van zelfspot én geveinsde bescheidenheid dat het zijn hoogste aspiratie is 

om te worden beschouwd als een ‘petit riparographe,’ als ‘een aanhanger van Piraeicus.’
49

  Het is 

in dit verband opvallend dat zowel in Rabelais’ boeken, als op de schilderijen van Pieter Aertsen 

en Pieter Pietersz, voedsel en handelingen met een scabreus karakter een prominente plaats in-

nemen en dat Pietersz. zich in de uitbeelding van dergelijke onderwerpen een opvolger toont van 

zijn vader. Aangezien Pieter Pietersz. zich op zijn schilderij uitdost in antieke stijl en zich daarbij 

nadrukkelijk afficheert als een schilder van triviale zaken, lijkt er geen twijfel dat hij zich 

presenteert als een rhyparographos uit de Oudheid en is het bovendien aannemelijk dat hij de 

gedaante van Piraeicus zelf aanneemt. Het is zelfs denkbaar dat Pietersz. met zijn monogram, de 

spiegelbeeldige ‘P’, verwijst naar de naam van Piraeicus en zodoende suggereert dat deze het 

schilderij heeft gesigneerd; de associatie met Piraeicus wordt nog eens versterkt doordat de 

voornaam van Aertsen en Pietersz. - beiden stonden bekend als ‘Pier’ - overeenkomt met het 

begin van de naam Piraeicus. 

 

De verleiding van het oog 

Het is frappant dat Hadrianus Junius schrijft dat Pieter Aertsen ondanks de uitbeelding van 

triviale zaken de hoogste roem heeft verworven. Er is sprake van een grote tegenstelling tussen 

de ‘hoogste roem’ die hij heeft verkregen en het lage, triviale karakter van zijn onderwerpen. 

Junius schrijft verder dat ‘zijn schilderijen, behalve door het volkomen genot dat zij bieden, zelfs 

door hun eindeloze variëteit, de ogen nooit verzadigen’, terwijl hij zijn lofbetuiging bovendien 

besluit met de opmerking dat Aertsens schilderijen voor een hogere prijs werden verkocht dan 

zorgvuldig geschilderde en zeer grote werken van vele andere meesters. Dat zijn schilderijen 

ondanks de triviale en soms opzettelijk vieze inhoud ‘volkomen genot’ verschaften en Aertsen de 
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‘hoogste roem’ opleverden, moet vooral worden verklaard door de bedrieglijke en 

illusionistische manier waarop deze onderwerpen zijn gepresenteerd. 

 Dat de bedrieglijke kwaliteiten werden beschouwd als de meest wezenlijke kenmerken 

van deze schilderijen, blijkt heel duidelijk uit een passage die Karel van Mander in Den Grondt 

der Edel vry Schilder-const uit 1604 wijdde aan een keukenstuk van Pieter Aertsen. In dit 

fragment prijst Van Mander hoe Aertsen in de uitbeelding van een grote verscheidenheid aan 

materialen en objecten een ongekende beheersing van de stofuitdrukking aan de dag legt en de 

suggestie geeft dat men alles wat op zo’n keukenstuk is te zien, met de handen kan grijpen. Hij 

vervolgt zijn gedicht over Aertsen met de woorden: 

 

 ‘[...], in Const was hy een overvliegher, 

 Om de Reflexy aerdich by te bringhen, 

 Jae een groot behendich listich bedriegher 

 Van s’Menschen ooghen, oock een cluchtich liegher: 

 Want men meent te sien alderhande dinghen, 

 Doch ist maer verwe, die hy wist te minghen, 

 Dat t’effen schijnt rondt, en t’platte verheven, 

 T’stomme te spreken, en t’doode te leven.’
50

 

 

Het bedrog van het oog neemt in deze passage een prominente plaats in, waarbij Aertsen wordt 

geroemd als een ‘listich bedriegher’ en als een ‘cluchtich liegher’; opvallend is tevens dat het 

illusionisme met het kluchtige wordt geassocieerd.
51

  

Mogelijk had Van Mander een schilderij in gedachten zoals Pieter Aertsens 

monumentale Boerenkeuken in Kopenhagen uit omstreeks 1560 (afb. 4).
52

 Deze voorstelling 

toont op de voorgrond een aan een staak opgehangen streng met ingewanden die ostentatief in 

de richting van de beschouwer is geprojecteerd waarbij een slokdarm, pens en andere organen 

met een grote nauwgezetheid en op een grote schaal zijn weergegeven zodat een sterke 

suggestie van echtheid ontstaat. De groteske uitvergroting en de zeer nadrukkelijke plaatsing 

op de voorgrond van dit soort met veel acribie weergegeven vulgaire onderwerpen vertoont 

overeenkomsten met de toepassing van hyperbolen en groteske overdrijvingen door Rabelais, in 

wiens werk ingewanden en organen eveneens regelmatig voorkomende motieven zijn.
53

 

Vooral de presentatie van deze motieven ad absurdum getuigt van veel ironie en zal evenals bij 

Rabelais een bron van vermaak hebben gevormd. 

Het schilderij van Pieter Aertsen biedt een blik in een interieur met een verdeling in 

twee compartimenten. De linkerzijde toont in de achtergrond een haardvuur waar vier mensen 

zich omheen hebben geschaard. Eén van hen is een keukenmeid die wordt betast door een 
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uitbundig lachende jongeman die het gebaar maakt van de ‘kannekijker’, de spreekwoordelij-

ke dronkaard. Tegenover hen zitten een lusteloze oudere man en vrouw die eveneens verkeren 

in een dronken toestand. Dit gezelschap verbeeldt hoe losbandigheid en luiheid - dat laatste 

gevisualiseerd door de spinrokken in de hand van de vrouw - wordt veroorzaakt door 

overmatig eten en drinken.
54

  

Op de rechterhelft van de compositie zijn - meer in close-up - een boer met zijn vrouw 

en een kind weergegeven. De boer reikt naar de prominent op de voorgrond uitgestalde waren 

en maakt tegelijk een uitnodigend gebaar naar de beschouwer om toe te tasten.
55

 Achter de 

man en vrouw is een grote uil voorgesteld, een motief dat ondermeer de dwaasheid 

aanschouwelijk maakt van het boerenechtpaar en de overige figuren die in het tafereel zijn 

weergegeven.
56

 Dit motief heeft tevens implicaties voor de beschouwer die zijn ogen laat 

weiden over de opgetaste goederen op de voorgrond: deze wordt immers evenals de 

uitgebeelde personages verleid tot zinnelijk genot door de ostentatieve uitstalling van het 

voedsel in diens richting. Wanneer zijn oog zich verlustigt in de levensecht weergegeven 

victualiën en hij deze met zijn blikken aftast, stelt hij zich open voor het libido-opwekkende 

effect van de aangeboden waren. En ook al staat de beschouwer ver van het milieu en het 

gedrag van de boeren en de keukenmeid verwijderd, hij laat zich in wezen evenzeer als zij 

verleiden tot zintuiglijk genot. Vanuit dit besef kan het motief van de uil - die de beschouwer 

direct aankijkt - ook worden beschouwd als een spottend commentaar op zijn eigen gedrag. 

 

De gedachte dat de ogen zich laten verleiden tot consumptie van het geschilderde wordt door 

Van Mander meerdere keren onder woorden gebracht in Den Grondt.
57

 Het is opvallend dat hij 

spreekt van een onverzadigbare honger naar voedsel voor de ogen wanneer hij ingaat op de 

macht van de kleur in de schilderkunst: deze 

 

  ‘Sticht en blust oock dat hongherighe loeren 

 Der ooghen/ die in s’Weerelts ruyme keucken 

Nae t’voedtsel van meer sien eenparich jeucken.’
58

 

 

In dit fragment komt tevens naar voren dat de ogen zich vooral laten verleiden en behagen door 

een grote verscheidenheid aan uitgebeelde zaken, hetgeen Van Mander benadrukt doordat hij het 

beeld van een grote keuken gebruikt als metafoor van de wereld. Het is opvallend dat deze 

variatie tegelijk wordt aangeduid als voedsel voor de ogen. De nadruk op een grote 

verscheidenheid, die, zoals we hierboven zagen, eveneens door Hadrianus Junius werd geprezen 

als een belangrijke kwaliteit in de schilderijen van Pieter Aertsen, komt tevens naar voren in een 
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passage van Van Mander waarin hij de ogen vergelijkt met bijen die houden van velden met een 

grote verscheidenheid aan bloemen. Evenals de bijen weiden de ogen graag in alle schoonheden 

van de tuinen van Pictura: zij  

 

 ‘Soecken veel plaetsen om hen te vermeyden/ 

 Al waer hen lust met behaghen gheleyden/ 

 Behonghert om meer sien onder en boven/ 

 Als lecker Gasten/ nae veelderley proven’
59

 

 

Ook hier treffen we de beeldspraak aan waarbij hongerige ogen proeven van een rijkdom aan 

voedsel. Vergelijkbaar is tevens de manier waarop Van Mander een nette schilderwijze 

aanprijst omdat deze: ‘...den ghesichte, Soet voedtsel ghevende doet langhe merren’.
60

  

De gedachte dat de ogen worden verleid tot het consumeren van het uitgebeelde is des 

te meer van toepassing op voorstellingen die ook werkelijk voedsel weergeven, zoals het 

schilderij van Pietersz. en de Boerenkeuken van Aertsen die beiden een beeld van overdaad 

evoceren en de vraatzucht aanschouwelijk maken. Doordat Pietersz. zich presenteert in de 

gedaante van een kok die geschilderd voedsel opdist waarmee hij de begeerte van de 

beschouwer opwekt, toont hij zich, net als zijn vader, als een ‘listich bedriegher’ en ‘cluchtich 

liegher.’ 

 

Kluchtig gehanteerde zelfportrettering 

Het zelfportret van Pietersz. sluit daarmee aan bij een traditie, waarbij de auteur (zowel door 

anderen als door hemzelf) wordt vereenzelvigd met zijn werk. Hierboven werd reeds opge-

merkt dat Rabelais zijn werk vergeleek met dat van Piraeicus. Daarnaast is het opvallend dat 

hij zich in de prologen van zijn boeken presenteert als een uitbundige, rondborstige pretmaker 

en levensgenieter die zich door de drank laat inspireren. Ook in de beroemde Epitafe de 

François Rabelais van Ronsard uit 1554 wordt het karikaturale beeld geschetst van een 

dronken, gulzige en clowneske auteur die is gereduceerd tot een gapende muil en een 

vraatzuchtige buik.
61

 Op een vergelijkbare ironiserende manier associeert Pietersz. zich met 

zijn werk en daarmee kan zijn compositie worden beschouwd als een belangrijk antecedent 

van vele 17de-eeuwse voorbeelden van schilders die zelfportretten opnemen in hun werk, 

waaronder die van Jan Steen de beroemdste zijn.
62

 

 Het verwerken van zelfportretten van schilders in hun (genrematige) composities en de 

presentatie in een komische rol is echter ook in de 16de eeuw niet zo’n uitzonderlijk verschijnsel. 

Een prachtig vroeg voorbeeld vormt het beroemde schilderij met de Verloren Zoon van Jan 
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Sanders van Hemessen (ca. 1500-1556) te Brussel uit 1536 (afb. 5). Het schilderij werd in 1610 

uitvoerig besproken door Carolus Scribanius (1561-1629) in zijn Antwerpia, een stadsbeschrij-

ving, waarin hij de loftrompet steekt over de stad en haar roemrijke verleden. In de pagina’s die 

zijn gewijd aan de illustere schilders die Antwerpen haar roem hebben bezorgd, komt een vrij 

uitgebreide passage voor over het schilderij van Hemessen, dat Scribanius hoogst waarschijnlijk 

uit eigen waarneming kende. Evenals bij de overige schilderijen die Scribanius de revue laat 

passeren, maakt hij vergelijkingen met schilderijen uit de Oudheid, waarbij het hem er om gaat 

aan te tonen dat de kunstenaars uit zijn stad in staat zijn te wedijveren met hun voorgangers uit 

de Oudheid. Overtuigend is Scribanius’ identificatie van de "blinde" doedelzakspelende figuur, 

die met komische bolle wangen is weergegeven, als een zelfportret van de schilder. Op een 

vergelijkbare wijze als Pieter Pietersz. laat Hemessen een ware staalkaart van zijn creatieve 

vermogens zien en het is mogelijk dat het schilderij voor een breder publiek toegankelijk was in 

de collectie van een Antwerpse verzamelaar, zodat het tevens diende tot reclame voor de 

kunstenaar. Hoewel geen gegevens bekend zijn over de herkomst van het schilderij van Pietersz., 

is het niet ondenkbaar dat hij met zijn ambitieuze compositie een soortgelijk doel voor ogen 

had.
63

 De kunstliefhebbers moeten dit schilderij hebben herkend als een karakteristiek werk van 

Pietersz. en de aanwezigheid van diens gelaat zal het schilderij extra aantrekkelijk en 

begerenswaardig hebben gemaakt.
64

     

 Daarmee is de betekenis en de functie van zijn zelfportret echter nog niet volkomen 

blootgelegd. Het opeisen door schilders van rollen in het eigen werk kan worden omschreven als 

een typisch kluchtig procédé, waarbij geestigheid, wendbaarheid, virtuositeit en beheersing van 

illusies belangrijke elementen zijn; deze voorliefde voor maskerades en andere vormen van 

verhulling hangt nauw samen met de bedrieglijke eigenschappen van de schilder. Het zelfportret 

van Pietersz. is een vroeg voorbeeld van een kluchtige zelfpresentatie, maar om beter te 

begrijpen waarom hij zich juist presenteert in de rol van een kok, moeten we ingaan op de 

reputatie van de kok en de kookkunst. 

 

De reputatie van de kok en de kookkunst 

Regelmatig figureert het type van de komische kok in de Griekse en Romeinse komedies en 

satires. In deze werken wordt de kok, wiens beroep geldt als de meest vulgaire van alle, 

gekarakteriseerd als een onbetrouwbare opschepper die leugenachtige praatjes verkoopt en die 

volledig is gericht op zinnelijk genot.
65

 Emily Gowers heeft in haar in 1993 verschenen studie 

over de representatie van voedsel in de Romeinse literatuur overtuigend aangetoond, dat de kok 

in de antieke komedie, en vooral in het werk van de Romeinse auteur Plautus, zo’n prominente 
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rol vervult, mede omdat de figuur van de kok overeenkomsten vertoont met, en tegelijk een 

parodie vormt op de schrijver van de komedies zelf: zijn geheimzinnige activiteiten in de keuken 

en de transformatie van ingrediënten in voltooide gerechten (kortom het hele kookproces), 

vertoont sterke overeenkomsten met de productie van komische teksten.
66

 Vandaar dat volgens 

Gowers ‘...all those Greek and Latin texts, comic or literary-critical, from Aristophanes to Petro-

nius, [...] draw analogies between the production of drama and poetry and the processes of 

cooking. The cook, an entertainer of dubious worth, was an obvious parallel for the poet, and the 

comic poet in particular: cooks, with their ambitious claims for their untrustworthy art, deliver 

the same mixture of inane boasting and ironic self-depreciation.’
67

 Een voorbeeld daarvan is 

Euphrons verhaal over koning Niceratus en zijn kok, die een bedrieglijk echt lijkende ansjovis 

bereidt door kunstig in stukjes gesneden rapen te kruiden. Tot besluit wordt de uitspraak gedaan 

dat er geen verschil bestaat tussen een kok en een dichter: zij creëren beiden immers illusies.
68

  

 De notie dat de kookkunst bedrieglijk is, kan uiteindelijk worden teruggevoerd op Plato. 

In een beroemde passage in de Gorgias, vaart deze bij monde van Socrates uit tegen de retorica: 

de retorica is in staat om mensen te misleiden door haar overtuigingskracht en die eigenschap 

heeft zij gemeen met de kookkunst; zowel de kookkunst als de welsprekendheid hebben slechts 

het doel mensen te behagen en te misleiden door opsmuk, te bedriegen door illusie.
69

 Plato’s 

opvatting over de kookkunst had niet alleen een neerslag in veel komische teksten uit de 

Oudheid
70

, maar oefende tevens een vergaande invloed uit op een literaire traditie die weer volop 

aanwezig is in de 16de eeuw.
71

 Geregeld wordt de gedachte verwoord - ondermeer door Petrarca 

en Erasmus - dat de begeerte naar voedsel een gevaar vormt voor de rede en dat de 

keukendampen een vertroebelende werking hebben op het beoordelingsvermogen,
72

 terwijl 

talrijke dichters en redenaars het bedrog van de kookkunst met veel ironie prijzen en gebruiken 

als metafoor van hun eigen kunst.
73

 Het zelfportret van Pietersz., dat zeer nadrukkelijk naast het 

hoofd van de kok een gigantische pompoen toont, zodat diens leeghoofdige, opschepperige 

karakter nog eens met de nodige zelfspot wordt benadrukt, moet duidelijk tegen deze 

achtergrond worden bekeken.
74

 

  

Koks en ander keukenpersoneel worden verder als diefachtig en onbetrouwbaar gekarakteriseerd 

in ondermeer Sebastian Brants Narrenschiff uit 1494, waar in het hoofdstuk ‘Von Köchen und 

Kellermeistern’ wordt beschreven dat het keukenpersoneel de drank- en voedselvoorraden 

van haar meester plundert en zich overgeeft aan vraat- en drankzucht, losbandigheid en 

onkuisheid.
75

 Een begeleidende prent toont een keukeninterieur met een kok, een meid, een 

keukenhulp en een keldermeester die zijn uitgerust met braadspitten en andere 
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keukenparafernalia, terwijl ieder van hen is vastgebonden aan de leiband van een nar (afb. 

6).
76

 

 In de volgende hoofdstukken zullen we zien dat koks verder vooral voorkomen in 

uiteenlopende beeldtradities binnen het komische genre zoals vastenavondvoorstellingen en 

bordeelscènes waarbij zij meestal de aardse verleiding representeren.
77

 Dat een mannelijke kok 

zo’n centrale plaats inneemt als op de voorstelling van Pietersz. is in de 16de eeuw echter 

uitzonderlijk. Het motief van de kok komen we daarnaast wel tegen op uitbeeldingen van de 

gula, maar de mannelijke kok lijkt in deze iconografie slechts een marginale rol te spelen. 

Meestal wordt de gula door een vrouwelijke gedaante gepersonifieerd. Een uitzondering vormt 

een Brussels tapijt uit omstreeks 1550 dat onderdeel uitmaakt van een naar ontwerp van Pieter 

Coecke van Aelst geweven reeks met de zeven hoofdzonden.
78

 Gula wordt hier gerepresenteerd 

door een gevleugelde Bacchusfiguur die zich bevindt op een met gevogelte en drinkkannen 

behangen triomfwagen. Behalve door een keukenmeid en een schenker wordt gula begeleid door 

een kok die een goedgevuld braadspit met zich meedraagt. Hoewel de kok op dit tapijt een 

ondergeschikte rol vervult en niet meer is dan een ‘attribuut’ van gula, moet de voorstelling van 

Pietersz. met deze traditie in verband worden gebracht, zoals bovendien wordt bevestigd door de 

vrij prominente aanwezigheid op diens schilderij van een reiger, waarvan de scherpe snavel 

parallel aan het braadspit van de kok is geplaatst. Deze vogel stond bekend als zeer vraatzuchtig 

en komt voor als attribuut op uitbeeldingen van gula.
79

 Een ander element op de voorstelling dat 

waarschijnlijk de vraat- en drankzucht van de kok visualiseert, is het doek dat om zijn hoofd is 

gebonden: Cesare Ripa beschrijft onder Crapula (gulzigheid) dat de brasser wordt verbeeld met 

een verbonden hoofd ‘alwaer de dampen opstijgen en ’t hoofd beswaeren’.
80

 

 Vooral de komische reputatie van de kok komt naar voren in het motto van de Antwerpse 

prentuitgever Hiëronymus Cock: ‘Laet de Kock koken om t’volcx wille’, waarin op een vrij 

spitsvondige wijze wordt gespeeld met de naam Cock (kok) en de naam van zijn vrouw, Volck, 

dat tevens het volk betekent.
81

 Humor en ironie spelen eveneens een grote rol in een rebus van 

Cock waarin de woorden ‘hout die cock in eeren’ zijn geïllustreerd in een cartouche waarin een 

kok (cock) is afgebeeld die met zijn beide benen in kookpotten (=eeren) staat, terwijl hij wordt 

geflankeerd door een stuk hout (=hout) en een vogelpoot (=die). In een begeleidend gedicht 

vergelijkt Cock zijn werk met dat van de kok, maar maant hij tot besluit aan tot bescheidenheid, 

een karaktereigenschap waarover de kok bepaald niet beschikt.
82

 

 

‘Wel ghecoockte rapen is goe pottage.’ 
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Er bestaat echter nog een andere overeenkomst tussen schilderen en koken waaraan Pietersz. 

direct refereert door zijn braadspit als een penseel te hanteren. Het wrijven van pigmenten, het 

mengen van verfstoffen en het samenstellen van composities door een schilder in zijn atelier 

lijkt heel sterk op de bewerking van ingrediënten door te hakken, snijden, mengen, kneden, 

kruiden en braden door een kok in zijn keuken. Dat men zich in de 17de eeuw zeer bewust 

was van deze parallel blijkt uit verschillende teksten waarin vergelijkingen worden gemaakt 

tussen de kookkunst en de schilderkunst. Wilhelmus Beurs maakt bij voorbeeld een 

vergelijking tussen koken en schilderen in zijn in 1692 verschenen schildertraktaat De Groote 

Waereld in 't Kleen Geschildert, wanneer hij uitlegt hoe belangrijk het is de juiste kleuren te 

combineren, omdat de schilder evenals de kok ‘[...] met de kostelijkste specerijen en 

ingredienten, qualijk gemengt, de spijs en sauce [kan] bederven...’
83

 

Daar waar Petrus Gheschier, pastoor op het Begijnhof in Brugge, in zijn streng 

moralistische geschrift Des Wereldts Proef-steen, dat in 1643 te Antwerpen verscheen, zijn 

pijlen richt op ‘gheschildert eten’, verwijt hij schilders dat zij met hun verfpot slechts illusies 

koken, waarmee zij de ogen willen behagen, maar geen honger kunnen stillen: ‘Soudt ghy wel 

soo kluchtigh wesen, Dat ghy soudt (ghelijck wy lesen Van een Prins) tot onsen spot Koken 

met u kladder-pot [=verfpot], En ons ooghen willen paeyen, Maer de maghe laeten kraeyen, 

Iuyst en op ghelijcker wijs Als den Prins ded’ met sijn spijs? Seker dese beusel-saken Sullen 

gheven kleyn vermaken, En alleen wat ooghe-lust, Die den hongher niet en blust.’
84

 

 De kookmetafoor wordt ook gebruikt door Karel van Mander in Den Grondt wanneer hij 

de jonge leerling-schilders aanbevelingen doet over de te hanteren werkwijze bij het ontlenen aan 

anderen, hetgeen hij omschrijft als ‘rapen’. Daarbij wordt gespeeld met de dubbele betekenis van 

het woord ‘rapen’, dat hier zowel in de zin van ‘stelen’ als ‘knollen’ wordt gebruikt:  

 ‘Steelt armen, beenen, lijven, handen, voeten, 

 T’is hier niet verboden, die willen, moeten 

 Wel spelen Rapiamus personnage, 

 Wel ghecoockte rapen is goe pottage.’ 
85

 

 

Voorts wordt het samenstellen van composities vergeleken met de kookkunst door Franciscus 

Junius in De Schilder-Konst der Oude uit 1641, dat voor het eerst werd gepubliceerd in 1637 

onder de titel De Pictura Veterum. In dit geval wordt echter de onverantwoorde wijze waarop 

sommige schilders daarbij te werk gaan scherp bekritiseerd: 

‘Daer worden overal uytdermaten veele Schilders ghevonden, die de quaede Kocks slachten: 

Want ghelijck dese laffe keucken-vlieghen, ghewaer wordende datse ’t eten niet en konnen 

leckerlick toebereyden, haeren toevlught nemen tot eenen vreemden onsmaeckelicken 

compost die van hun uyt verscheyden quaelick over een komende spijsen in eenen pot t’ 
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saemen ghehutst en op een nieuwe maniere ghestovet wordt; insghelijcks soecken oock 

dieghene, dewelcke meer nae den ydelen waen der Konste dan nae de Konste selver trachten, 

de ghebreckelickheyd van haere schaerdighe verhackelde Schicking-konst te verheelen en ’t 

oversalven met een groote menighte van bondel-loose stucken en brocken die van hun uyt 

verscheyden Historien onschaemelick by een gheschraept en daer nae onkonstighlick ende 

ongheluckighlick aen malkander gheklampt sijn.’
86

 

 

De beschreven methode doet sterk denken aan een veelvuldig toegepaste werkwijze in het 

atelier van Pieter Aertsen, Pieter Pietersz. en Joachim Beuckelaer waarbij hele delen van 

bestaande composities werden hergebruikt en waarmee vervolgens nieuwe composities 

werden geassembleerd.
87

 De vele herhalingen van motieven en stillevenelementen, die uit een 

vast repertoire werden geput, maar steeds op een andere manier zijn gegroepeerd, 

onderstrepen nog eens dat de keukentaferelen artificiële konstrukties zijn. Datzelfde geldt 

voor Pietersz’ voorstelling die weliswaar veel wegheeft van een heterogene ratjetoe, - die 

sterk doet denken aan de beschrijving van Franciscus Junius -, maar waarbij sprake is van een 

zorgvuldig geënsceneerde compositorische chaos.  

 

Het motief van de Emmaüsgangers: picturale strategie 

Deze weloverwogen compositorische wanorde staat trouwens geheel ten dienste van de in het 

schilderij toegepaste strategie die tot doel heeft de beschouwer te manipuleren en te verleiden. 

Ongetwijfeld is het ook deze eigenschap van de schilder waaraan Van Mander refereert in zijn 

typering van Aertsen als een ‘listich bedriegher’ en een ‘cluchtich liegher’.  

 Pieter Pietersz. heeft in de achtergrond van zijn schilderij een scène met de Emmaüsgan-

gers weergegeven die op een veel kleinere schaal is weergegeven. In een terloopse bespreking 

van het tafereel door Van den Brink legt deze een eenzijdige nadruk op de moraliserende functie 

van de voorstelling en daarmee sluit zijn interpretatie aan bij een benadering die de 

kunsthistorische literatuur over 16de-eeuwse keukenstukken domineert.
88

 Volgens dit 

interpretatiemodel ligt een antithese aan de basis van keukenstukken die een bijbelse scène 

tonen, een antithese tussen de voorgrond, die de aardse zaken representeert, en de achtergrond 

waar de geestelijke waarden aanschouwelijk worden gemaakt. Kern van deze zienswijze is, dat 

de beschouwer op de proef wordt gesteld en geplaatst wordt voor een keuze tussen aardse zaken 

en geestelijke waarden, tussen ondeugdzaamheid en deugdzaamheid.
89

 Doordat bij deze 

benadering de moraliserende boodschap die deze schilderijen uitdragen als de essentie wordt 

gezien, sluit men niet alleen de ogen voor de sterk humoristische elementen die zo kenmerkend 

zijn voor veel van deze voorstellingen, maar wordt ook het hele spel dat de beschouwer 
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ondergaat - waarbij eerder sprake is van een spanning tussen aangenaam kijkgenot en morele 

waarden - buiten beschouwing gelaten. 

 De scène in de achtergrond van Pietersz.’ schilderij toont de twee leerlingen van Jezus 

van wie Lucas (24: 13-35) verhaalt dat zij hem op de weg naar Emmaüs ontmoetten op de dag 

van zijn verrijzenis. Zij herkenden hun reisgenoot niet, totdat deze, eenmaal aangekomen in 

Emmaüs, tijdens de maaltijd het brood zegende, brak en uitdeelde, waarop hij uit hun gezelschap 

verdween. 

 Dat het spel met illusies de kern vormt van deze en aanverwante voorstellingen kan 

worden geïllustreerd aan de hand van een studietekening van Pieter Cornelisz. van Rijck 

(1567/1568-na febr. 1635) uit 1605 waarop een groot keukeninterieur is uitgebeeld met 

verscheidene figuren die, omgeven door een overdaad aan verschillende victualiën, 

kookwerkzaamheden verrichten (afb. 7).
90

 Deze ruimte is gekarakteriseerd als een bordeel, of 

een oord met een vergelijkbaar allooi, zoals men kan opmaken uit de aanwezigheid van een 

vogelkooi en een aan de muur bevestigde lei, waarop consumpties worden aangegeven. Geheel 

rechts in de achtergrond is in een nevenvertrek de Maaltijd te Emmaüs te zien. Opmerkelijk is 

dat boven een opening in de wand ter linkerzijde van de keuken een tekst is aangebracht, die 

luidt: ‘wie weet oft waer is’. Deze woorden verwijzen naar de illusie die de beschouwer wordt 

voorgeschoteld en hebben zowel betrekking op het rijke keukeninterieur op de voorgrond die het 

oog van de beschouwer volledig in beslag neemt, en daarbij een vertroebelende werking heeft op 

diens oordelingsvermogen, als op de transcendente verschijning van Christus in de achtergrond, 

die men pas bij nadere beschouwing gewaar wordt. Daarbij is het opvallend dat de personages in 

de voorgrond zich kennelijk niet bewust zijn van diens aanwezigheid. 

 Eenzelfde distantie tussen de voorgrond en het bijbelse tafereel wordt geaccentueerd in 

een prent van Jacob Matham (1571-1631) uit 1603 waar in het verschiet eveneens de Maaltijd te 

Emmaüs voorkomt (afb. 8).
91

 Doordat een koksknecht hier een gordijn wegschuift, krijgt men, 

net als in een toneelvoorstelling, zicht op een ruimte waar Christus en zijn leerlingen aan de 

Maaltijd zitten. Enerzijds schermt het doek deze ruimte af van de voorgrond en anderzijds 

benadrukt het de verschillende lagen van illusionisme in de voorstelling; de bovenzinnelijke 

verschijning van Christus is uiteindelijk ook een illusie. 

 Terwijl in het schilderij van Pietersz. de heidense, zintuiglijke wereld op de voorgrond 

door de presentatie op een monumentale schaal en een illusionistische schildertrant de aandacht 

van de beschouwer volledig opeist, wordt de scène met de Emmaüsgangers op een kleine schaal 

uitgevoerd, zodat men dit achtergrondtafereel pas bij nadere beschouwing waarneemt. Deze 

manier van presenteren, waarbij het moment dat men niet ziet wat echt relevant is - en men nog 
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onwetendheid is door zinsbegoocheling - wordt afgewisseld met zien, heeft een echo in het 

thema van de Emmaüsgangers, dat immers - in tegenstelling tot de hierboven genoemde tekening 

en prent - het moment toont waarop de twee leerlingen hun metgezel nog niet herkennen. 

 Tegelijkertijd wordt op dit schilderij een contrast aanschouwelijk gemaakt tussen de 

aardse weelde op de voorgrond en de christelijke waarden die door het motief van de Em-

maüsgangers in de achtergrond worden belichaamd én laat de ambitieuze schilder zijn 

bijzondere capaciteiten zien in het behagen en verleiden van het oog. Zodoende maakt hij op 

een buitengewoon humoristische, ironiserende manier reclame voor zijn eigen werk, 

waardoor luchtige scherts en ernstiger bespiegelingen hier hand in hand gaan. 

 

We zullen zien hoe vaak op keukentaferelen uit zowel de 16
de

 als de 17
de

 eeuw onderwerpen 

worden getoond, waarbij verleiding en bedrog een centrale rol spelen. De illusionistische 

kwaliteiten van deze schilderijen hangen ten nauwste samen met het bedrog en de verleiding die 

aanschouwelijk worden gemaakt, zodat de beschouwer op een vermakelijke manier bij de 

voorstelling wordt betrokken. Geregeld figureren op deze schilderijen vissers, jagers en poeliers 

die zich door keukenmeiden laten verleiden tot zintuigelijk genot. 

 Lichtgelovigheid en zinsbegoocheling vormen eveneens het onderwerp van een schilderij 

uit 1639 van de Zuid-Nederlander Simon de Vos (1603-1676) (afb. 9).
92

 Het gaat om een 

keukentafereel met als centraal thema een scène van waarzeggerij. Het onderwerp van de waar-

zegster genoot vooral onder de navolgers van Caravaggio (1570/1571-1610) een grote 

populariteit en het is zeer aannemelijk dat de voorstelling van Simon de Vos, die zelf 

vermoedelijk enige tijd in Italië verbleef, werd geïnspireerd door Caravaggio’s twee-figurige 

compositie met een Waarzegster uit omstreeks 1594-1595. Dat schilderij, waarvan twee versies 

bestaan, toont een gesoigneerde, ijdele jongeman die zijn hand laat lezen door een zigeunerin.
93

 

De listige zigeunerin pleegt echter bedrog; haar verleidelijke glimlach is slechts geveinsd en 

terwijl de jongeman volledig in de ban is van haar schoonheid, merkt hij niet dat zij ondertussen 

de ring van zijn vinger glijdt. In 1603 wijdde de dichter Gaspare Murtola een madrigaal aan 

Caravaggio’s Waarzegster, waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen het bedrog van de 

sensuele zigeunerin en de illusionistische manier van schilderen van Caravaggio, daarmee 

implicerend dat de beschouwer, evenals de jongeman wordt bedrogen.
94

 

 Toen Simon de Vos het thema van de Waarzegster ruim veertig jaar later opnieuw 

uitbeeldde op een op koper vervaardigd schilderijtje, toonde ook hij een goedgelovige, ijdele 

jongeman die zich de toekomst laat voorspellen door een zigeunerin. Terwijl zij hem een valse 

toekomst voorspiegelt, wordt deze echter door één van haar handlangers van zijn beurs beroofd. 
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Het is niet zonder reden dat De Vos het thema ditmaal in een keukeninterieur situeert. Zoals de 

zigeunerin met haar zoete, betoverende woorden inpraat op de jongeman, hem in haar ban brengt 

en vervolgens (via verschillende zintuigen) bedriegt, wordt ook de beschouwer van het tafereel 

verleid en in verrukking gebracht door de illusionistische vormentaal waarin de keuken wordt 

gepresenteerd.  

 Op de linkerzijde van de voorstelling van De Vos bevindt zich te midden van zijn 

victualiën en keukengerei een komische kok in een theater-achtig kostuum die op parmantige 

wijze poseert voor zijn haardvuur: door zijn houding, blikrichting en plaats op de voorgrond 

vormt hij een Anzeigefigur, die direct om de aandacht van de beschouwer vraagt. Hoewel hij 

slechts een bijrol inneemt, vervult hij een meta-theatrale functie die vergelijkbaar is met die van 

de kok in de komedie die achter de schermen manipuleert en bedriegt. Hij wendt zich hier tot de 

beschouwer met de uitnodiging om het voedsel met de ogen te consumeren en vormt als zodanig 

een ‘alter ego’ van de schilder. 

 

Een kok die met zijn verleidelijke gerechten aanzette tot consumptie met de ogen figureerde 

kennelijk ook op een schilderij van Gerrit Dou (1613-1675), dat in 1662 werd berijmd door Dirk 

Traudenius. Het gedicht is opgenomen in diens Rym-bundel en steekt de loftrompet over een 

boerenkeuken, een schilderij dat ons helaas niet bekend is:  

 

OP EEN BOERE-KEUCKEN, 

Zeer aertig afgebeeldt door den Hollandschen Parrhasius 

Gerrit Dou. 

 

Dus schaft de Boere-kock als ’t op een schrantsen gaat. 

Koom’ Stee-lui, proeft de kost en kauwtse met uw’oogen. 

’t is wildbraet voor ’t gezicht al wat op taefel staet. 

Zag Zeuxis dit bancket, hy wierd al weêr bedroogen. 

Hier leit geen verf maer geest en leven op ’t paneel. 

Dou schildert niet, ô neen, hy goochelt met ’t pinceel.
95

 

 

Het is opmerkelijk dat hier sprake is van een contrast tussen een publiek van stedelingen, dat 

wordt uitgenodigd om zich te goed te doen aan een banket dat is bereid door een boerenkok 

en is bestemd voor boeren. Terwijl de stedeling zich verlustigt over het boerengerecht en 

daarbij het geschilderde ‘wildbraet voor ’t gezicht’ met de ogen consumeert en wordt verleid 

tot zintuiglijk genot, komt hij uiteindelijk zelf, net als de Griekse schilder Zeuxis, bedrogen 

uit. De verwijzing naar de legendarische competitie waarbij Zeuxis door zijn concurrent 

Parrhasius werd bedrogen toen hij diens illusionistisch geschilderde gordijn opzij wilde 
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schuiven om zijn schilderij te zien,
96

 bevestigt nog eens dat het thema van het keukenstuk een 

bron van wedijver was en voor schilders een uitdaging vormde zich als een eigentijdse 

Parrhasius of Piraeicus te meten met beroemde schilders uit de oudheid. Een in het gedicht 

eveneens terugkerende gedachte is dat de beschouwer door het zien van geschilderd voedsel 

wordt verleid, een gedachte die we ook in het zelfportret van Pieter Pietersz. tegenkwamen, 

die, zoals wij hierboven hebben gezien, de bedoeling van dit soort schilderijen op een hele 

speciale manier naar voren bracht. 

 Terwijl de koks, keukenmeiden, vissers, poeliers, potsenmakers en dronkemannen op 

keukenstukken worden gepresenteerd als voorbeeld van gedrag waarover de beschouwer - die 

doorgaans zal behoren tot de gegoede burgerij - zich met de nodige distantie kan amuseren, 

neemt het amusement alleen maar toe, wanneer hij zich van zijn actieve rol als beschouwer 

bewust wordt, en zich realiseert dat een speelse dialoog plaatsvindt met het schilderij. Dat 

schilders van keukenstukken in hun geestigheden veelvuldig grepen naar motieven die 

verwijzen naar bedrog en andere vormen van misleiding is zondermeer met schilderkunstige 

kwaliteiten in verband te brengen; en het brengt vooral tot uitdrukking wat hun schilderkunst 

in wezen is, namelijk, zoals Van Mander het in verband met Aertsens werk zo fraai 

verwoordde: listig bedriegen en kluchtig liegen. 

 


