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HOOFDSTUK III. 

‘S-Werelts Ruyme Keucken’: Programmatische reeksen 

van de Elementen, de Jaargetijden en de Maanden 
 

Inleiding 

Doel van dit hoofdstuk is te bepalen hoe het thema van het keukenstuk zich verhoudt tot de 

iconografie van de elementen, de jaargetijden en de maanden. Om dit vraagstuk te behandelen 

wordt bestudeerd welke plaats het keukenstuk 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 en het begin van de 17
de

 eeuw. Zoals in de inleiding 

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. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de studie van 

Christian Klemm uit 1979-80 over het stilleven en de relatie tot de vier elementen, de vier 

jaargetijden en de vijf zintuigen.
531

 

 De enorme productie in de tweede helft van de 16de eeuw van schilderijen en prenten 

met thema’s als de seizoenen, de tijden van de dag, de elementen, de zintuigen, de 

temperamenten en de planeten weerspiegelt een diep gewortelde behoefte om ordening aan te 

brengen in de natuurverschijnselen die een vergaande invloed uitoefenen op het menselijk 

denken en handelen. Aan deze ordening ligt de overtuiging ten grondslag dat God de wereld had 

geschapen volgens een rationeel plan. Tot de 18de eeuw was de algemene opvatting dat het 

universum was geordend volgens één ingewikkeld systeem, waarin de vier elementen, de vier 

jaargetijden, de vijf zintuigen en de vier temperamenten, soms aangevuld met andere reeksen, 

werden ondergebracht. Deze zienswijze stamt uit de Oudheid en werd in de middeleeuwen door 

het Christendom geassimileerd. Aan de basis van deze wereldbeschouwing ligt de overtuiging 

dat zowel het heelal (de macrokosmos) als de aarde met haar bewoners (de microkosmos) een 

samenhangend geheel vormen, die onderworpen is aan dezelfde structuur.
532

 Om te begrijpen 

hoe keukenstukken en aanverwante voorstellingen van voedsel gerelateerd zijn met de 

iconografie van de elementen, de jaargetijden en de maanden is het van wezenlijk belang de 

toenmalige ‘gewoonte om te denken in termen van universele analogieën’, zoals Marjorie Hope 

Nicolson dat noemde, te doorgronden en bij de interpretatie te betrekken.
533
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I. Programmatische reeksen van de Vier elementen 

 1. De reeks van Joachim Beuckelaer uit 1569-1570 

In de National Gallery in Londen worden vier schilderijen bewaard van Joachim Beuckelaer uit 

1569 en 1570. De imposante werken tonen een Keukentafereel met in de achtergrond Christus in 

het huis van Martha en Maria (afb. 87), een Groenten- en fruitmarkt met de Vlucht naar Egypte 

(afb. 88), een Vismarkt met de Wonderbare Visvangst (afb. 89), en een Vogelmarkt (afb. 90)
 
.
534

 

Het leidt geen twijfel dat de vier werken een reeks vormen, gezien de thematiek, de identieke 

afmetingen en de homogene, consistente stijl waarin zij zijn uitgevoerd. Samen verbeelden zij de 

Vier elementen: respectievelijk Vuur, Aarde, Water en Lucht. 

 Het thema van de Vier elementen staat in een vitale picturale traditie die teruggaat tot de 

vroege middeleeuwen.
535

 Vóórdat Beuckelaer zijn serie vervaardigde, werd het onderwerp in de 

16de eeuw vooral in Duitsland en Italië uitgebeeld.
536

 Het is dan ook opvallend dat de vroegst 

bekende zelfstandige voorstellingen van Elementen in de Nederlandse grafiek juist verschenen in 

de jaren zestig van de 16de eeuw, slechts enkele jaren voordat Beuckelaer zijn reeks schilderde: 

zij werden achtereenvolgend uitgegeven in 1564 (Philips Galle), in 1567 (Pieter van der Heyden 

in een ornamentboek van Jacob Floris), en in 1568 (Pieter van der Heyden naar Frans Floris). 

Getuige de vele prenten die sindsdien verschenen, genoot het thema in de tweede helft van de 

16de eeuw een grote populariteit bij met name de Antwerpse kunstenaars en hun publiek.
537

 De 

reeks van Beuckelaer vertoont echter weinig verwantschap met deze vroege uitbeeldingen van 

het onderwerp: in de prentkunst worden de elementen aanvankelijk meestal aanschouwelijk 

gemaakt door antieke goden of klassieke personificaties met attributen. Zoals we hieronder 

zullen zien sluit de iconografie van de schilderijen eerder aan bij prenten van de Vier elementen 

die pas in het laatste decennium van de eeuw werden uitgegeven en die worden gekenmerkt door 

een meer genrematig idioom. De serie van Beuckelaer is dus buitengewoon innovatief.
538

  

 

Het is goed mogelijk dat de reeks van Beuckelaer, die in 1884 werd bewaard in de galerij van 

het Palazzo Panciatichi in Florence, oorspronkelijk een Italiaanse bestemming had.
539

 Karel 

van Mander bericht dat Beuckelaer aan het einde van zijn leven schilderde in opdracht van 

Chiappino Vitelli, de generaal van Alessandro Farnese en tweede bevelhebber in het Vlaamse 

leger van de hertog van Alva.
540

 De kans is groot dat hij, of iemand uit zijn naaste omgeving, 

de opdrachtgever was van de reeks,
541

 temeer omdat een groot aantal markt- en 

keukenstukken van Beuckelaer, tegenwoordig in het Museo Capodimonte in Napels, 

oorspronkelijk deel uitmaakte van de collectie Farnese in Parma.
542

 Keuken- en 
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markttaferelen van Aertsen en Beuckelaer moeten in de jaren zeventig, of mogelijk al eerder, 

ook diepe indruk hebben gemaakt op de Venetiaanse kunstenaar Jacopo Bassano (ca. 1510-

1592), die in de jaren zeventig keukenstukken schilderde met bijbelse onderwerpen en 

allegorische taferelen met stillevenelementen. De roem van Aertsen werd in Italië al verspreid 

in 1567 door Ludovico Guicciardini die hem noemt in zijn Descrittione di tutti i Paesi Bassi 

en in 1568 door Vasari in zijn Vite; Lomazzo vermeldt Aertsen en Beuckelaer samen in zijn 

schilderstraktaat uit 1584 en Van Mander schrijft dat Aertsen in Italië ‘Pietro Lungo’ wordt 

genoemd, omdat hij wijd en zijd vermaard is.
543

 Het genre van het markt- en keukenstuk sloeg 

in Italië enorm aan, want in de voetsporen van Jacopo Bassano traden zijn zoons Francesco 

(1549-1592) en Leandro (1557-1622) en in het begin van de jaren tachtig vervaardigden 

Vincenzo Campi (1536-1591) in Cremona en Bartolomeo Passarotti (1529-1592) in Bologna 

keuken- en marktstukken, of voorstellingen met een verwante thematiek. Ook in de 

genretaferelen van Annibale Carracci (1560-1609) uit de jaren tachtig nemen geschilderde 

etenswaren vaak een belangrijke plaats in. Terwijl de keukenstukken van Jacopo Bassano 

meestal een bijbels onderwerp tonen, creëerden Campi, Passarotti en Carracci nieuwe typen 

voorstellingen met een uitsluitend profaan karakter.
544

 We zullen zien dat vernieuwingen in 

Italiaanse keukenstukken op hun beurt worden opgepakt door Nederlandse beoefenaars van 

het genre. 

 

De serie van Beuckelaer werd hoe dan ook vervaardigd voor een vermogende opdrachtgever 

die in het bezit was van een woning met een vertrek dat groot genoeg was om deze monumen-

tale schilderijen in onder te brengen.
545

 De schilderijen laten een vrij bont kleurenscala zien, 

waarin roden, bruinen, geel en groen overheersen. Oorspronkelijk moet het koloriet nog veel 

intenser zijn geweest: Beuckelaer maakte veelvuldig gebruik van het blauwe pigment smalt, 

dat in de loop der tijd ingrijpend is verkleurd.
546

 Daarom moeten de schorten en de mouwen 

van de vrouwen, die er tegenwoordig grauw, lichtgrijs en lichtbruin uitzien, oorspronkelijk 

een palet van verschillende gradaties blauw en paars hebben getoond. Vooral in het 

keukenstuk zal daardoor het paars en het blauw van de voorgrond naar de achtergrond 

geleidelijk in intensiteit zijn afgenomen, om een subtiele naklank te vinden in het zachte 

azuriet, rose en grijs, waarin de religieuze scène hoofdzakelijk is uitgevoerd. Dit herinnert 

sterk aan Van Manders opmerking dat de kleuren hun oorsprong hebben in de vier 

natuurelementen en daaraan hun verschijningsvorm ontlenen.
547

 Door de religieuze scènes - 

ook in de markten - bijna zonder kleur af te beelden, benadrukt Beuckelaer de trancendentie 

van deze gebeurtenissen: Christus’s verschijning staat immers boven en buiten de wereld. 
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Tegelijk geeft Beuckelaer met de uitbeelding van de bijbelse scènes in de achtergrond aan dat 

deze religieuze hoogtepunten onlosmakelijk verbonden zijn met de vier elementen, die de 

basis vormen van de hele schepping.
548

 Honig stelde terecht dat de religieuze scènes 

waarschijnlijk werden gekozen op grond van hun associaties met de voorgrond, en niet 

andersom. De voor de hand liggende combinaties van de Wonderbare visvangst (het betreft de 

tweede Wonderbare Visvangst, zoals verhaald in Johannes 21, 2-8, waarbij Jezus als 

verschijning na zijn opstanding optreedt en Petrus gekleed in zijn mantel te water gaat) met 

een vismarkt en Christus in het huis van Martha en Maria met een keuken sluiten aan bij de 

beeldtraditie.
549

 Er lijkt echter geen specifieke aanleiding te zijn de Vlucht naar Egypte te 

combineren met een groenten- en fruitmarkt: eerder werd dit onderwerp immers uitgebeeld in 

de achtergrond van Aertsens Vleeskraam. Het is opmerkelijk dat de Vogelmarkt als enige 

voorstelling uit de serie geen bijbelse scène toont.
550

 

 Eerdere suggesties dat de reeks niet alleen de Vier elementen representeert, maar ook 

verwijst naar de Vier jaargetijden, of dat deze ook de Vier temperamenten op een 

programmatische uitbeeldt, missen een stevige grond.
551

 De reeks werd tevens summier 

besproken door Honig in haar Painting and the Market in Early Modern Antwerp uit 1998. 

Aangezien haar studie primair is gewijd aan markttaferelen, laat zij het keukenstuk van 

Beuckelaer volledig buiten beschouwing. Men mag er echter niet aan voorbij gaan dat de 

schilderijen in een reeksverband staan en daarom dient de serie als geheel te worden bestudeerd. 

Door deze werkwijze zal blijken dat juist het keukeninterieur binnen de reeks een cruciale rol 

vervult. Bovendien wordt de serie in Londen in de hierboven aangehaalde publicaties bestudeerd 

als een geïsoleerd fenomeen. Hoewel sinds de introductie van het thema door Pieter Aertsen 

omstreeks het midden van de 16de eeuw het keukentafereel en het hieraan verwante marktstuk 

doorgaans een autonoom karakter vertonen, kennen we juist uit de tweede helft van de 16de 

eeuw en het begin van de 17
de

 eeuw verscheidene werken die vergelijkbare reeksen vormen met 

een programmatische uitbeelding van de Vier elementen. Naast de schilderijen van Beuckelaer 

vormen de Vier elementen waarschijnlijk het onderwerp van een ensemble in de Accademia en 

Pinacoteca di Brera te Milaan van Vincenzo Campi. Deze serie is mede het resultaat van een 

artistieke wisselwerking met de Noordelijke traditie en werd vermoedelijk vervaardigd tussen 

1580 en 1590. Maar behalve de genoemde series van Campi en Beuckelaer kennen we uit deze 

periode nog een derde reeks van een onbekende kunstenaar uit de omgeving van Jean-Baptiste 

de Saive (ca. 1540-1624). Bovendien duidt het bestaan van een vierde geschilderd ensemble uit 

de omgeving van Frederick van Valckenborch (1566-1623), die tot nu toe niet in samenhang 

met de reeds bekende series werd bestudeerd, erop dat dit type programmatische reeksen een 
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minder incidenteel fenomeen vormde dan men op grond van het tot nu toe in de kunsthistorische 

literatuur bekende beeldmateriaal zou kunnen aannemen.
552

 Door bestudering van deze series 

kan naar mijn mening inzicht worden verkregen in de wijze waarop ook afzonderlijke schilde-

rijen betekenis overdroegen op een eigentijds beschouwer. Centraal staat daarbij vooral de vraag 

welke plaats het thema van het keukenstuk inneemt binnen de reeksen. Daarnaast hoop ik aan te 

tonen, dat deze reeksen vooral gaan over de samenhang tussen de elementen en de zintuigen. De 

zintuigen werden sinds de oudheid beschouwd als bemiddelaars tussen microkosmos en 

macrokosmos, tussen universum en mens. De mens werd dan ook gezien als een afspiegeling 

van de wereld. In de visie van ondermeer Empedokles en Aristoteles werd de samenhang tussen 

de vier elementen en de vijf zintuigen het sterkst verondersteld, omdat zij ervan overtuigd waren, 

dat de zintuigen voortkomen uit de vier elementen.
553

 Om misverstanden te vermijden, dient het 

volgende te worden opgemerkt: wanneer bij de bespreking van schilderijen gebruik wordt 

gemaakt van termen als ‘het zintuiglijke’ of ‘de zintuiglijkheid’ wordt daarmee meestal niet 

bedoeld dat deze schilderijen alle vijf zintuigen op een programmatische wijze uitbeelden.
554

 

 

Evenals in vele andere werken van Beuckelaer richten de marktkooplieden en keukenmeiden op 

de meeste schilderijen uit de reeks zich met hun libido-opwekkende waren - de producten van de 

elementen - tot de beschouwer om deze te verleiden tot consumptie. Het is opvallend dat de 

Vismarkt sterk verwante figuurtypen laat zien als de genoemde prent met Aqua van De Passe uit 

omstreeks 1600 naar De Vos, waar de producten van de visserij eveneens prominent op de voor-

grond liggen opgetast in een viskraam (afb. 54).
555

 Deze gravure maakt deel uit van een reeks 

met de Vier elementen, die, ten dele, worden verbeeld door beroepen (afb. 54, 91-93).
556

 Hoewel 

het expliciet scabreuze gebaar, dat de visverkoopster op de prent maakt door haar ene hand op 

een zalmmoot te houden (terwijl zij in de buidel van de visser tast), ontbreekt op de Vismarkt is 

het ophouden van de dikke vis door de ons betekenisvol aankijkende visverkoper en de plaasting 

van zijn hand naast de zalmmoten niet mis te verstaan; de zalmmoten, ongekaakte haringen en 

een grote rog zijn motieven die, zoals we al vaak hebben gezien, een nadrukkelijk seksuele 

context suggereren. Dat de vis garant staat voor de vruchtbaarheid benadrukt Beuckelaer door 

een in de achtergrond staande meid, die eveneens uit het schilderij kijkt en wijst op haar dikke 

buik; met dit gebaar - het betreft een motief, dat we verderop nogmaals tegenkomen - maakt zij 

ons waarschijnlijk duidelijk dat zij zwanger is (van de visverkoper?). In tegenstelling tot de 

figuren in de prent richten de visverkopers op Beuckelaers Vismarkt zich met hun 

lustopwekkende producten direct tot de beschouwer. 
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 Expliciet scabreuze handelingen worden wél in beeld gebracht op de Hoendermarkt, 

waar zoals gezegd een religieus onderwerp ontbreekt. Links op de hoendermarkt kijkt een jonge 

meid ons direct aan; waarschijnlijk maakt zij kenbaar dat zij voor ons beschikbaar is door de 

grote haan die zij bij de poten vastpakt. De hoenderverkoper rechts, die wijdbeens op een ton zit, 

trekt de aandacht van geïnteresseerde marktgangsters door demonstratief twee hoenders te 

presenteren. De seksuele implicaties van dit gebaar worden bevestigd in de scène in de 

achtergrond, waar een koopman eveneens een vogel ophoudt, terwijl hij tussen de benen tast van 

een naast hem zittende marktmeid. De dubbelzinnigheid van het gevogelte speelt eveneens een 

prominente rol in de prent met Aer van De Vos, die de Lucht echter verbeeld als een chique 

liefdespaar. Evenals op de hoendermarkt zijn de producten van de (vogel)jacht op de voorgrond 

opgetast. 

 Dergelijke seksuele toespelingen komen ook voor in het keukenstuk, en worden, behalve 

door de meid met het gevogelte en het braadspit, verbeeld door de meid die ons provocerend 

aankijkt, terwijl ze een haan bij de strot vasthoudt. Ook de scène bij het haardvuur op de 

achtergrond, waar een man zich te buiten gaat aan excessief drankgebruik, maakt duidelijk dat 

deze figuren gepreoccupeerd zijn met zinnelijk genot. 

 Alleen de meiden op de groenten- en fruitmarkt zoeken geen direct oogcontact met de 

beschouwer; twee onmiskenbaar vruchtbare vrouwen staan hier achter een opstapeling van 

manden met kolen, wortels, pompoenen, artisjokken, etc., waaraan één van deze vrouwen een 

enorme kool toevoegt. Naast haar staat een zwaarbeladen kruiwagen die lijkt te wankelen onder 

het gewicht van manden en kommen vol vruchten, bonen en bloemkool. De oogst van 

verschillende seizoenen wordt in een zo groot mogelijke overdaad en verscheidenheid 

gepresenteerd aan de beschouwer. 

 

Hoewel het Vuur in de reeks van De Vos niet wordt gerepresenteerd door een keukenvoorstel-

ling, maar door een alchemist, en de Aarde niet aanschouwelijk wordt gemaakt door een 

groenten- en fruitmarkt, maar door een musicerende man en vrouw, zijn vooral de Latijnse 

onderschriften bij de prenten (van een onbekende auteur) zeer opmerkelijk. In vertaling luidt de 

tekst bij Aqua als volgt: 

 

Niet alleen wast het heldere water vieze vuiligheid af, 

Of is het geschikt voor de scheepvaart, of regelt het de 

regen;  

Ook herbergt het verscheidene lekkernijen, die in de rijke keuken 

Thuishoren en copieuze maaltijden opsieren. 

Zie hoe de geschubde volkeren over de heldere wateren 
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Opspringen en hoeveel geweldige beesten angstaanjagend 

Rond de zeilschepen zwemmen, en hoe de grote vissen 

In het doorzichtige marmer hun zoete spel spelen.
557

 

 

Zoals we zullen zien vormen de vier onderschriften tezamen een lofzang op de schepping. De lof 

geldt hier het element Water; vooral in de eerste helft van de tekst wordt beschreven tot welk nut 

het de mens dient. Vrij uitvoerig wordt daarbij aan de orde gesteld hoe het element de 

bestandelen levert voor de ‘verscheidene lekkernijen, die in de rijke keuken thuishoren en 

copieuze maaltijden opsieren.’ Het materiële nut voor de mens komt ook tot uitdrukking in de 

laatste regel van de tekst bij Aer: 

 

‘De Geest daalde af en verspreidde zich in de lichte lucht, 

En spande de tussengelegen lucht uit over de leegte van de wereld. 

En zoals geen enkele streek verstoken is van dieren 

(De wateren hebben plaats geboden aan de blinkende vissen, 

De aarde brengt dieren voort), zo herbergt de wolkenlucht  

Alle vogelsoorten, die met hun hoge gezang de lucht 

Vullen en de eenzame oorden betoveren met hun verre klachten: 

Uit de lucht komen de heerlijkste gerechten van onze maaltijd.’
558

 

 

Ook het onderschrift bij Terra vermeldt dat dit element de mens van voedsel voorziet, ‘waardoor 

ieder zijn lichaam te goed doet.’
559

 En ofschoon bij Ignis een alchemist is afgebeeld, die niets 

met eten uitstaande heeft, komt in de bijbehorende tekst naar voren dat het vuur ‘de zinnen 

voedt,’ het ‘eten verhit, en, wonderlijk genoeg, aan dingen een smaak geeft.’
560

 

   Blijkens de onderschriften vormt het materieel nut tevens een religieuze factor: de 

waardering van het genot, mits met mate, is een goddelijke opdracht. Deze lofzang lijkt niet 

geheel te rijmen met de manier waarop de elementen worden verbeeld; evenals op de reeks in 

Londen worden zij immers (het meest expliciet bij Aqua) ten dele gerepresenteerd door 

komische figuren die zich overgeven aan zinnelijk genot. De onderschriften moeten dan ook 

worden beschouwd als een aanvulling op de prenten. Evenals voor de serie van De Vos geldt 

voor de reeks van Beuckelaer dat een lofzang op de schepping en het materieel nut van de natuur 

samengaan met een komische presentatie, waarbij het accent ligt op de seksuele preoccupaties en 

de zotheid van de figuren. 

 

De gedachte dat de elementen de bestandelen leveren voor de maaltijd, zoals de onderschriften 

van De Vos’ reeks dit aan de orde stellen, komen we ondermeer tegen in het geneeskundige 

handboek De Schat der gesontheyt uit 1636 van de medicus Johan van Beverwijck (1594-1647), 
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dat bekendheid genoot onder een zeer breed publiek: opmerkelijk is dat deze schrijft dat ‘ons 

voedsel, [...] - of het nu om vlees, vis of aardvruchten gaat - zelf eens is ontstaan uit een 

mengeling van de vier elementen.’
561

 Medische handboeken als die van Van Beverwijck 

bevatten vaak - temidden van medische adviezen - aanbevelingen over de samenstelling van het 

menu, terwijl men de vroegste culinaire recepten aantreft in door artsen geschreven medicijnboe-

ken. Ook in echte kookboeken, die pas in de 16de eeuw ontstonden, worden nog altijd medische 

voorschriften opgenomen. De medische oorsprong van culinaire literatuur moet worden 

verklaard vanuit de antieke en middeleeuwse humoraalpathologische conceptie van de 

geneeskunde die is terug te voeren op de Hippocratische school.
562

 Deze visie berustte op de 

Galenische geneeskunde, volgens welke al het bestaande voortkomt uit de vier elementen water, 

aarde, lucht en vuur, die corresponderen met de vier vochten of sappen van het lichaam.
563

 Van 

Beverwijck beschouwde het als een fysiologische realiteit dat niet alleen de grote wereld of 

macrokosmos uit de vier elementen was opgebouwd, maar ook de kleine of microkosmos, de 

mens.
564

 

 

2. Vier Noord-Nederlandse prentenreeksen met de Vier elementen  

Zoals wij hierboven constateerden, bezingen de onderschriften de rol van aarde, water, lucht en 

vuur bij de voedselvoorziening; daarbij vormde de keuken, en daarmee samenhangend, een 

culinaire terminologie, een verbindende schakel: de keuken is bij uitstek de plaats waar de 

elementen samenkomen. Middels het vuur en door tussenkomst van de mens worden de 

producten van de natuur, de ingrediënten, getransformeerd tot voltooide gerechten. 

 Hetzelfde proces wordt aanschouwelijk gemaakt in een prentenreeks met de Vier 

elementen van Jacques de Gheyn II (ca. 1565-1629) uit omstreeks 1597 (afb. 94-97)
565

 en in 

een serie met hetzelfde onderwerp naar inventies van Hendrick Goltzius (1558-1616), die 

werd uitgegeven door Jan Theodoor en Jan Israel de Bry (afb. 98-101).
566

 De serie van 

Goltzius werd vermoedelijk vervaardigd vóór 1611, maar zoals Veldman terecht opmerkte, is 

het niet onwaarschijnlijk dat de ontwerpen van Goltzius, evenals de prenten van De Gheyn, 

dateren van ongeveer 1597.
567

 In tegenstelling tot de hierboven behandelde prentenreeks van 

Crispijn de Passe naar Maarten de Vos wordt elk van de Vier elementen in deze voorbeelden 

uitgebeeld door een beoefenaar van een beroep. Het is zeer aannemelijk dat De Gheyn en 

Goltzius elkaar in deze uitbeeldingswijze stimuleerden: De Gheyn was tot ongeveer 1588 als 

assistent werkzaam in het atelier van Goltzius in Haarlem en al rond 1588 had De Gheyn de 

jacht, de visvangst en kookactiviteiten als kleine nevenscènes weergegeven in de achtergrond 

van de prentenreeks met elementen, die hij graveerde naar inventies van Karel van Mander.
568
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 In de series van De Gheyn en Goltzius worden de Aarde, het Water en de Lucht 

vertegenwoordigd door respectievelijk een jager, een visser en een valkenier; in de achtergrond 

zijn jachtscènes en de visvangst weergegeven. Hun producten keren terug in de vierde prent uit 

de reeks die het Vuur verbeeldt. De Gheyn heeft dit kernachtig gevisualiseerd door een 

keukenmeid, die een groot braadspit omklemt waaraan zij een vogel en een haas heeft gestoken, 

terwijl voor haar op tafel een vis ligt. Deze in hun weergave sterk gestileerde schepselen zijn 

bestemd voor de haard in de achtergrond, waar een tweede meid een ketel boven het vuur hangt. 

De inventie van Goltzius verbeeldt het Vuur als een corpulente kok; aan zijn voeten liggen 

vissen en een haas gereed om op het komfoor naast hem te worden gebraden.
569

 Reeds voltooid 

is het gerecht dat hij op een groot bord draagt: een pastei waarop een complete zwanenhals is 

aangebracht. Zoals we zullen zien, komen in keukentaferelen, waar doorgaans uitsluitend 

ingrediënten zijn uitgebeeld en geen voltooide gerechten, wél regelmatig allerlei soorten pasteien 

voor, waarin gevogelte als patrijzen, pauwen en zwanen is verwerkt. Deze pasteien zijn soms 

versierd met vrijwel volledig opgezette vogels die nauwelijks van levende exemplaren zijn te 

onderscheiden. Zo wordt in één beeld het overgangsproces van natuur naar cultuur aanschou-

welijk gemaakt, waarbij nog eens wordt benadrukt, dat het voedsel direct voortkomt uit de Vier 

elementen.  

 Terwijl de onderschriften in de reeks naar Goltzius, die ditmaal zijn gesteld in het 

Nederlands, ook hier het materieel nut bezingen van de natuur voor de mens, is het opvallend 

hoe de tekst bij Vuur de drie overige elementen beschrijft:  

 

‘Visch voghels en dier, bereijdick op t’ vier 

 Een yder wel noodich, om leuen hier’
570

   

 

Ook hier komt zowel in de tekst als in het beeld naar voren dat de producten uit de 

voorafgaande prenten terugkeren bij het element Vuur, zodat de voorstelling als een pars pro 

toto fungeert; zij representeert zowel het element Vuur, als de Vier elementen samen. 

Dezelfde onderschriften treft men aan bij een reeks etsen met de Vier elementen van Jacob 

Savery I (ca. 1565/67-1603), die een sterke verwantschap vertonen met de series van De 

Gheyn en Goltzius.
571

 Deze Zuid-Nederlandse immigrant werd in Kortrijk geboren en had zich 

in Haarlem gevestigd, waar hij sinds 1587 ingeschreven stond als lid van het St. Lucas-gilde. In 

1591 werd hij inwoner van Amsterdam, waar hij overleed in 1603.
572

 Ook Savery heeft er voor 

gekozen de Lucht en het Vuur te verbeelden als een valkenier en een kok; het Water wordt 

vertegenwoordigd door een vrouw met vissersattributen, maar de Aarde sluit aan bij een 

traditionele uitbeeldingswijze, doordat deze wordt gedomineerd door de figuur van de 
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jachtgodin Diana (afb. 102-105). De gedaante van de dikke kok in de prent met het Vuur (het 

tweede blad in de reeks en dus niet het sluitstuk) lijkt door een kookboekillustratie te zijn 

geïnspireerd uit Marx Rumpolts Ein new Kochbuch..., dat in Frankfurt am Main verscheen in 

1581 (afb. 106).
573

 Daar zien wij op de titelhoutsnede een zeer vergelijkbare dikke kok, die in 

zijn keuken staat te bakken, terwijl hij zich eveneens van voren gezien, ten voeten uit vertoont, 

waarbij hij losjes steunt op een elegant naar voren geplaatst been. 

 Het valt op dat De Gheyn, anders dan Goltzius en Savery, de uitbeeldingen van de 

valkenier, de visser en de keukenmeid duidelijk een seksuele lading heeft gegeven. Zo is het 

dode gevogelte in de prent met de Lucht ongeveer ter hoogte van het geslacht van de 

valkenier geplaatst en verbeeldt de prent met het Water een oude baas die een enorme vis in 

zijn schoot houdt waarvan hij de kieuw aan de binnenzijde betast (zoals dit ook wordt gedaan 

door de visverkoper op de vismarkt van Beuckelaer); de knots over de schouder van de jager 

en het braadspit in de handen van de keukenmeid, die ons in Ignis lachend aankijkt, laten ook 

weinig te raden over. 

 Dergelijke dubbelzinnigheden zijn ook kenmerkend voor de fraaie serie elementen die 

Claes Jansz. Clock, die tussen 1589 en 1602 werkzaam was in Haarlem, eveneens in 1597 

graveerde (afb. 107-110). In deze reeks correspondeert Terra met een boer, Aqua met een 

visser en Aer met een jager; Ignis wordt echter door een smid verbeeld.
574

 In het onderschrift 

bij Aqua wordt erotische beeldspraak gebruikt wanneer de vermoeide oude visser klaagt over 

zijn vrouw, omdat zij wil dat hij ook nog ‘t’voghel net sal stellen.’
575

 Het onvermogen van de 

oude visser bij Clock om de behoefte van zijn vrouw te bevredigen, hangt zeker samen met 

zijn leeftijd, maar mogelijk ook met de opvatting dat Aqua in verbinding staat met het 

flegmatische temperament. De flegmaticus heette over een koude natuur te beschikken en 

dientengevolge geen hartstocht voor vrouwen te voelen.
576

 Deze eigenschap is echter niet van 

toepassing op de vissers van De Gheyn en De Vos, die juist als wellustig zijn getypeerd. Een 

dubbelzinnige toespeling treffen we ook aan in het onderschrift bij de karikaturale 

voorstelling van de jonge valkenier in Aer, die met een potsierlijke kraag is weergegeven. 

Anders dan de oude visser heeft hij juist wel een groot liefdesverlangen: ‘Mijn hart is beducht 

- hoe mijn valck in der lucht De voghels sal betrapen / moghen Ist dat ick vangh - daer ick na 

verlangh/ Van blydschap sal ick niet slapen / moghen’. Dit soort schuine grappen ontbreken in 

Terra, waar een dronken boerenpummel klaagt over de bestaande vooroordelen over boeren, 

maar deze bevestigt door zijn eigen dwaze verschijning.
577

 De zotheid van een smid in Ignis 

wordt onderstreept doordat hij als oude man wordt getoond, terwijl hij uitspreekt dat men het 

ijzer moet smeden als het nog heet is - wanneer je nog jong bent. 



 143 

 

Uit het bovenstaande blijkt dat de gedachten en associaties die hetzelfde thema oproept,  

kunnen variëren door accentverschillen in de voorstellingen en in de onderschriften. Goltzius 

en Savery leggen de nadruk op het materieel nut van de natuur voor de mens, terwijl De 

Gheyn en Clock kiezen voor een komische presentatie, waarbij het accent ligt op de seksuele 

preoccupaties en de zotheid van de figuren. De reeks van De Vos laat een combinatie zien van 

beide benaderingen. 

 Het is hoogst opmerkelijk dat deze vier Hollandse prentenreeksen, die op zeer 

innovatieve wijze de elementen als beroepen verbeelden, waarschijnlijk alle omstreeks 1597 

ontstonden en dat hun makers zonder uitzondering in Haarlem werkzaam waren. Er moet een 

verband bestaan tussen het plotseling verschijnen van deze prenten en de sterke bloei die het  

Noord-Nederlandse, en vooral Haarlemse, keukenstuk ongeveer vanaf deze tijd beleeft: in 

hoofdstuk IV zullen wij zien dat schilders dan dikwijls dezelfde typen in hun keukenstukken 

laten figureren, waardoor het publiek voor wie de schilderijen werden gemaakt sterke 

associaties moet hebben gehad met de iconografie van de Vier elementen. 

 

Een direct verband tussen de Vier elementen en de zinnelijke liefde werd ook in beeld gebracht 

op een gravure van Jan Saenredam naar Hendrick Goltzius (afb. 111).
578

 In tegenstelling tot de 

genoemde prentenreeksen die de Elementen verdeeld over vier prenten tonen, zijn de 

Elementen hier samen in één voorstelling afgebeeld. Deze prent toont een vrijwel naakte Venus 

achterover liggend op een bed in het gezelschap van Cupido met zijn pijlen. Zij is weergegeven 

in een cartouche en in de vier hoeken van de voorstelling zijn de Vier elementen te zien, die 

worden gepersonifieerd door putti met het bij elk Element passende attribuut. Uit het Latijnse 

onderschrift van Schonaeus blijkt, dat zij de Cyprische Venus voorstelt; zij werd als de Venus 

van de aardse, zinnelijke liefde gezien die de voortplanting garandeert en alle goden en mensen 

onderwerpt aan haar almacht.
579

 De tekst vermeldt haar dan ook als degene ‘die de macht heeft 

over de hemel en aan wie alle elementen [mijn curs.] dienstbaar zijn.’
580

 

 Deze samenhang tussen de elementen en de zinnelijke liefde werd voorts op een zeer 

opmerkelijke, geestige manier verbeeld door de Anwerpenaar Johannes Wierix (1549-1618) in 

een kopergravure uit 1601 (afb. 112).
581

 De prent toont een landschap met personificaties van de 

Vier elementen: een valkenier, een landarbeider of boer, een visser en een alchemist. Hun 

begeerte is blijkbaar opgewekt door in aarde, water, lucht en vuur verborgen schatten. In hun 

midden staat een naakte vrouw (Venus?), die op haar onderbuik wijst en tegen de mannen zegt: 

‘Graeft vist voghelt En soeckt int vier / Tis niet om vinden dan recht alhier.’
582

 Een variant op dit 
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thema treffen we aan op een prent uit de door Jacob van der Heyden (1573-1645) in 1608 te 

Straatsburg uitgegeven bundel Pugillus Facetarum,
583

 en op een gravure uit de dichtbundel Den 

nieuwen ieucht spieghel uit 1617. Deze laatste versies tonen de vrouw als een chique geklede 

courtisane en het is nu duidelijker verwoord dat zij met de vier mannen de spot drijft: ‘O ihr 

narren alle vier / Was ihr sucht das fint ihr hier’.
584

 Het gebaar waarbij de vrouw op haar buik 

wijst herkennen we van de Vismarkt (Water) van Beuckelaer, waar de meid hetzelfde gebaar 

maakt, maar daarmee waarschijnlijk aangeeft dat zij zwanger is. 

 Aan de samenhang tussen de zinnelijke liefde en de natuurelementen wordt ook 

gerefereerd in Bredero’s Klucht van de Meulenaer uit 1613 (gedrukt in 1619), waar de molenaar 

Slimme Piet spreekt over de mogelijkheid dat een heer des huizes tijdens de afwezigheid van zijn 

echtgenote zich weleens aangetrokken zou kunnen voelen tot de mooie dienstmeid, omdat ‘onse 

natuur altijt [dorst] na wat vars’, ‘Verandering van spijs’ ‘wel [doet] eten’ en ‘een gestolen beetie 

[wel] smaeckt.’ De erotische beeldspraak wordt achtereenvolgens betrokken op de elementen 

lucht, water en aarde: ‘Wat schaedt de lucht datter altemet ien veugheltje deur keylt?/ Wat 

schaedt de zee datter altemet ien scheepje deur seylt?/ Wat schaedt de aerd datse van velen werdt 

betreden?’
585

  

 

Het aantal prenten van de Vier elementen neemt in Holland omstreeks 1630 aanzienlijk af.
586

 De 

reeks van Jan van de Velde II (ca. 1593-1641) naar Willem Buytewech (1591/92-1624), die 

waarschijnlijk dateert uit 1622, vertegenwoordigt een laatste fase in de ontwikkeling van het 

thema.
587

 Gekozen werd voor een uitbeelding van landschappen, waarin de vissers, vogelvangers 

en boeren niet meer individueel, maar in een groepsverband terugkeren. Terra is verbeeld als 

groenten- en veemarkt; het Water toont vissers op het strand, het Vuur wordt echter niet meer 

voorgesteld door een keuken of kok, maar door vuurspuwende kanonnen; de onderschriften van 

een onbekende auteur bezingen de vruchtbaarheid en het nut van de Elementen voor mens en 

dier. 

 

Gezien het bovenstaande is het zeer aannemelijk dat ook veel op zichzelf staande 

keukentaferelen waarin keukenmeiden, vogelaars, vissers of jagers figureren, gaan over de 

samenhang tussen de elementen en de zinnelijke liefde (en de daarmee verbonden  

zintuiglijkheid). Dit zou kunnen gelden voor Bloemaerts Keukenstuk met een ongelijk 

liefdespaar (afb. 161),
588

 want hoewel daar geen vis wordt getoond, stelt het oude boerse 

personage, dat de keukenmeid vastpakt, mogelijk een visser voor. Dit lijkt te worden bevestigd 

doordat hij sterk verwant is met het type van de wellustige oude visser op De Gheyns prent met 
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het element Water van ongeveer 1597 (afb. 95); vanwege de overeenkomsten in de houding van 

het hoofd, de blikrichting en de fysionomie - met de typerende donkere oogkassen en bolle neus 

- is het aannemelijk dat diens voorstelling naar het voorbeeld van Bloemaert werd gemodelleerd. 

Bijvoorbeeld ook in het geval van Delffs keukenstuk uit 1597 (afb. 183) kan men zich 

voorstellen dat de poelier en de keukenmeid (in combinatie met het haardvuur in de achtergrond) 

representanten zijn van de Lucht en het Vuur en dat het uitgestalde voedsel - vlees, vis, gevogelte 

en fruit - naar de Vier elementen verwijst. Ook wanneer zelfstandige keukenstukken de vier 

elementen niet op een programmatische wijze verbeelden, zal, gezien de toenmalige ‘gewoonte 

om te denken in termen van universele analogieën’, een algemene associatie met de elementen 

en de zintuigen van toepassing zijn. 

 

3. De reeks van een kunstenaar uit de omgeving van Jean-Baptiste De Saive (ca. 1540-1624) 

De geschilderde reeks van Joachim Beuckelaer vormde zeker geen incidenteel verschijnsel, want 

er werden in de 16
de

 en 17
de

 eeuw verscheidene van deze programmatische reeksen vervaardigd. 

Meerdere series moeten in de loop der jaren verspreid zijn geraakt over verschillende collecties 

of gingen ten dele verloren.
589

 In 2013 verscheen op een veiling in Neuilly een complete reeks 

van de Vier elementen, die - evenals het ensemble van Beuckelaer - worden verbeeld door een 

Groenten- en fruitmarkt (Aarde), een Vismarkt (Water), een Hoendermarkt (Lucht) en een 

Keukeninterieur (Vuur) (afb. 113a en b en 114a en b).
590

 Vermoedelijk werd deze serie kort na 

1600 geschilderd door een onbekende kunstenaar uit de omgeving van de in Namen geboren 

Jean-Baptiste De Saive I (Sayve of Jean de Namur), die in 1590 werd benoemd tot hofschilder 

in Brussel. Dat de reeks in diens omgeving ontstond, blijkt ondermeer uit de verwantschap 

tussen de figuren op de Hoendermarkt (Lucht) met die op een door Honig omstreeks 1595-1600 

gedateerd markttafereel (afb. 115)
591

 dat eveneens duidelijk aansluit bij voorbeelden van 

Beuckelaer.
592

 Vier tekeningen in Museum Boijmans- Van Beuningen komen in hoge mate 

overeen met de schilderijen en kunnen vanwege een vlotte, schetsmatige lijnvoering wellicht 

worden beschouwd als de inventies waarop de geschilderde reeks werd gebaseerd (afb. 116-

119).
593

 Dat de reeks een zekere populariteit heeft genoten, kan worden afgeleid uit het bestaan 

van een groot aantal kopieën en varianten die van de Groenten- en fruitmarkt, de Hoendermarkt 

en het Keukeninterieur circuleren.
594

  

 Het vertrekpunt voor de reeks met de Vier elementen werd onmiskenbaar vooral 

gevormd door Beuckelaers ensemble in Londen (of kopieën daarvan). Net als diens 

hoendermarkt en vismarkt in Londen tonen de drie markten een uitstalling van waren in een 

overwegend stedelijke entourage. Het voedsel wordt daarbij met zo’n overdaad gepresenteerd 
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dat het uit het beeld lijkt te puilen. Evenals op de schilderijen van Beuckelaer worden tot hun 

middel met voedsel omgeven figuren getoond, die vaak een direct contact zoeken met de 

beschouwer. Maar terwijl bij Beuckelaer de figuren op de voorgrond vrij gelaten, onaangedane 

gezichten laten zien, zijn de protagonisten in deze reeks weergegeven met meer expressieve 

gelaatsuitdrukkingen en veel uitbundiger gebaren. De losbandigheid van de figuren wordt hier 

explicieter verbeeld dan in de voorstellingen in Londen en de schilderijen onderscheiden zich 

daarvan door een meer lichtvoetige, komische toon, die we ook bij De Saive’s marktstuk 

aantreffen. Een ander cruciaal verschil ten opzichte van het ensemble in Londen is dat hier geen 

bijbelse achtergrondtaferelen zijn uitgebeeld en de serie volkomen is geprofaniseerd.
595

 

 Dat Beuckelaers werk model stond treedt niettemin heel duidelijk aan het licht in 

bijvoorbeeld de verbeelding van de Hoendermarkt (Lucht) (afb. 90 en 114a). Beide composities 

worden gedomineerd door een grote, centraal in het beeldvlak geplaatste rieten mand. Deze 

mand is op beide schilderijen vrijwel identiek en verleent structuur aan het stilleven, dat is 

samengesteld uit verschillende waren die op schijnbaar willekeurige wijze over de voorgrond 

zijn verspreid. Ook de geraffineerde manier waarop dit stilleven een geleidelijke opstapeling 

vertoont in de richting van de randen van het beeldvlak, en de wijze waarop de figuren zijn 

geïntegreerd in het stilleven, duidt erop dat de schilder bewust door middel van imitatio 

wedijvert met het werk van Beuckelaer. Ondanks vrijwel letterlijke ontleningen aan Beuckelaer - 

zoals de gekantelde kaas, de houten ton, of de houten constructie die geheel links in beide voor-

stellingen dienst doet als repoussoir - gaat het hier niet om een klakkeloze nabootsing. 

 De schilderijen tonen komische scènes, soms met een verhalend karakter, waarin steeds 

amoureuze ontmoetingen tussen stereotiepe figuren plaatsvinden (of nog zullen plaatsvinden). 

De figuren richten zich vaak tot de beschouwer, als om hem te laten deelnemen aan het vermaak. 

Op de Hoendermarkt (Lucht) is bijvoorbeeld een situatie geschetst waarbij een vogelverkoper 

met de hand reikt naar de boezem van een jonge marktvrouw. Het valt op dat de poelier daarbij 

één hand op de rug (voor de vrouw verborgen) houdt, terwijl hij over de schouder kijkt in de 

richting van de toeschouwer. Dit motief komen we tegen op meerdere vogelmarkttaferelen van 

Beuckelaer, waar steeds een poelier wordt getoond, die de ene hand op de rug verborgen houdt, 

terwijl hij een marktverkoopster avances maakt.
596

 Het is voor ons niet duidelijk waarom de hand 

in deze voorbeelden steeds verborgen is weergegeven, maar de eigentijdse beschouwer zal dit 

gebaar onmiddelijk hebben herkend. Deze mannelijke figuren lijken in de veronderstelling te 

verkeren hun overduidelijk amoureuze intenties te kunnen verhullen. In de Hoendermarkt is 

daardoor een komische situatie ontstaan waarbij het meisje, die de poelier natuurlijk wel degelijk 

doorheeft en kennelijk geen enkel bezwaar heeft, met een blik van verstandhouding naar de 
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beschouwer kijkt. Een grijnzende oude baas legt het er nog eens dik bovenop door een grote 

haan te presenteren. 

 Dit verhalende element is minder duidelijk aanwezig in het Keukeninterieur (Vuur), dat 

evenals de Hoendermarkt (Lucht) een schijnbaar ordeloze opstapeling van voedsel en keu-

kengerei toont dat naar de beide zijden van de voorstelling trapsgewijs oploopt (afb. 114b). 

Temidden van deze waren is een robuuste keukenmeid staand weergegeven, terwijl zij de 

beschouwer direct aankijkt; achter haar betreedt een man met een pauwenpastei de ruimte en 

links van de meid is te zien hoe een meisje een jongetje bij de arm pakt en hem probeert te 

beschermen tegen een krab die zich heeft losgemaakt uit de rijke opstapeling van nog te bereiden 

waren en keukengerei. Als uitgangspunt voor de compositie diende het bekende paneel van 

Aertsen in Brussel uit 1559 waar deze een keukenmeid voor een grote schouw had afgebeeld 

(afb. 38), maar hier werd ervoor gekozen de voorstelling aan weerszijden uit te breiden. 

Daarnaast is het duidelijk dat de schilder van dit stuk Aertsens eveneens in 1559 geschilderde 

Keukenmeid te Genua goed had bestudeerd, omdat zijn keukenmeid daarmee een zeer grote 

gelijkenis vertoont (afb. 39).
597

 Ondanks deze vergaande ontleningen, is de maker van de reeks 

er in geslaagd de voorstellingen een heel eigen karakter te verlenen, mede doordat hij ook 

gebruik maakte van heel andere voorbeelden. En deze voorbeelden hebben waarschijnlijk een 

Italiaanse oorsprong. De complexe houdingen, de verwrongen ledematen en uitbundige gebaren, 

die we vooral in de uitbeelding van figuren op de Hoendermarkt aantreffen, wijzen op een 

kennis van het moderne Italiaanse idioom, dat in die jaren bijvoorbeeld ook het werk van 

Bartholomeus Spranger kenmerkt. Vanwege deze gestileerde vormentaal en sterk gekunstelde 

houdingen en gebaren sluit de reeks tot op zekere hoogte aan bij het werk van de ‘late 

maniëristen’ die rond 1600 in de Noordelijke Nederlanden werkzaam waren. 

 De wijze waarop de kinderen met de krab in het keukentafereel zijn voorgesteld, 

herinnert sterk aan een onderwerp dat vooral in de 16de-eeuwse Noord-Italiaanse schilderkunst 

vaker in beeld werd gebracht. Het gaat om het motief van een jongetje dat wordt gebeten door 

een schaaldier. In de jaren tachtig verbeeldde Vincenzo Campi dit motief op een voorstelling met 

Visverkopers (afb. 121). Dit schilderij maakt deel uit van een reeks bestaande uit vier werken en 

het is niet onwaarschijnlijk dat ook deze Groenten- en fruitverkoopster, Visverkopers, 

Hoenderverkoopster en Keuken respectievelijk de Aarde, het Water, de Lucht en het Vuur 

representeren (afb. 120-123).
598

 Bovendien gaan deze schilderijen, evenals de reeksen van 

Beuckelaer en van de kunstenaar uit de omgeving van De Saive, over de samenhang tussen de 

elementen en het zintuiglijke.
599

 Deze schilderijen wekken eveneens de lachlust op door vrolijke 

taferelen te tonen met in de hoofdrol vissers, poeliers, boeren, slagers en keukenmeiden, omringd 
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door de producten van hun bedrijf. Campi’s keuze om de vier elementen te representeren door 

beoefenaars van beroepen, die op grote schaal en nabij het beeldvlak, te midden van hun waren 

zijn weergegeven, zal direct of indirect zijn ingegeven door voorbeelden uit het Noorden. In 

Italië schilderde Jacopo Bassano vermoedelijk al aan het einde van de jaren zeventig een reeks 

met de Vier elementen waarin genrematige motieven voorkomen, die eveneens moet zijn 

ontstaan in reactie op de Noordelijke traditie; hij beeldde de Vier elementen echter uit door land-

schappen waarin figuren in de weer zijn met de producten van het desbetreffende element.
600

 

Campi toont op de achtergrond van zijn markten werkzaamheden op het land en bij zijn 

keukenstuk heeft hij een slachtscène ingevoegd. De schilderijen laten zien dat het boerse volk 

volledig in de ban is van zinnelijk genot, een thematiek die een sterke parallel vertoont met de 

komedies die het boerenleven als onderwerp hebben, en waarin een onbeperkt verlangen om een 

voortdurende honger te stillen een steeds terugkerend topos vormt. Uitvoerig beschrijven deze 

boerensatiren hoe de buitensporige consumptie met seksueel genot gepaard kan gaan. In de 

komedie Piovana van de Paduaan Angelo Beolco, genoemd Ruzante, wordt bijvoorbeeld 

beschreven hoe de boer Garbinelo reageert op de aanwezigheid van voedsel. Daarbij worden 

opmerkelijk genoeg alle vijf zintuigen aangesproken: ‘E incominciando da un capo quando le 

orecchie sentono parlare del mangiare si drizzano, si distendono; quando gli occhi vedono il 

mangiare, si sbarrano, si aprono, si fanno più grandi; le mani anch’esse non vedono l’ora di 

adoperarsi; il naso, che sente l’odore, tira il fiato a sè, si arriccia, gode di quell’odore; le labbra, 

anch’esse si sfregano l’una con l’altra, non vedendo l’ora di diventare unte; e i denti e la lingua e 

il gargarozzo non dico. Va’più dentro, le budella si muovono, vanno brontolando per la pancia, e 

pare facciano allegria. In conclusione il mangiare è la più bella allegrezza che possa avere 

l’uomo al mondo’.
601

 

 Campi’s voorstelling met de Visverkopers toont een overdadig visstilleven, te midden 

waarvan verschillende komische figuren zijn voorgesteld: de voornaamste protagonisten zijn een 

lachwekkende visser die een bord bonen leeglepelt en een vrouw die hem gadeslaat en zich om 

hem verlustigt. Kennelijk ontgaat het haar dat het jongetje op haar schoot huilt, omdat hij onder-

tussen wordt gebeten door een kreeft.
602

 De weergave van dit motief, dat een beeld geeft van het 

Gevoel, verschilt van de jongen en het meisje in het Keukeninterieur (Vuur) van de kunstenaar 

uit De Saive’s omgeving, waar het jongetje in ieder geval nog niet wordt gebeten door de krab; 

niettemin behoren beide voorstellingen tot eenzelfde traditie, waarvan een beroemde, door 

Vasari geprezen tekening van Sofonisba Anguissola, de stadsgenote van Vincenzo Campi, geldt 

als het vroegste bekende Noord-Italiaanse voorbeeld (afb. 124).
603

 Deze variant op het thema 
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dateert uit de jaren vijftig en toont reeds een door een schaaldier gebeten jongetje, dat wordt 

getroost door een meisje.
604

 

 Nog opmerkelijker is de overeenkomst met een schilderij uit omstreeks 1584, dat wordt 

toegeschreven aan de Bolognese schilder Annibale Carracci (afb. 125).
605

 Het gaat hier om een 

uitbeelding van het onderwerp waarbij een jongen en een meisje met een kreeft een kat plagen. 

Ongetwijfeld gaat deze voorstelling over de zinnelijke begeerte, waarmee de kat bij uitstek wordt 

geassocieerd.
606

 Doordat de prikkeling van de zintuigen hier aanschouwelijk wordt gemaakt door 

(nog onschuldige) kinderen wordt aan de voorstelling een speelse dimensie toegevoegd. De 

gelijkenis met het meisje in het Keukeninterieur (Vuur) van de kunstenaar uit De Saive’s 

omgeving is opmerkelijk; ofschoon zij in het keukentafereel à trois quarts wordt getoond, zijn de 

gelaatstrekken, de haardracht en de wijze waarop haar gestalte door middel van lichte en donkere 

partijen is gemodelleerd zeer verwant met Carracci’s uitbeelding, die haar meer en profil 

presenteert. Maar ook de manier waarop zij het jongetje bij de arm pakt, komt zodanig overeen 

met het voorbeeld van Carracci, dat deze parallel onmiskenbaar duidt op een artistieke 

wisselwerking tussen het Noorden en Italië. 

 Ook de kunstenaar uit de omgeving van De Saive heeft in zijn keukeninterieur een bege-

rig loerende kat verscholen afgebeeld tussen het aan de lardeerpriem gespietste gevogelte in de 

handen van de keukenmeid en een met veel acribie weergegeven stuk vlees. Enerzijds fungeert 

de kat als ‘attribuut’ van de verleidelijke keukenmeid; doordat de kat direct naast haar is 

weergegeven, wordt de zinnelijke verleiding en de wellust die zij vertegenwoordigt, geaccentu-

eerd. Maar anderzijds verwijst de kat naar de verleiding die het beeld als geheel uitoefent op het 

oog. Zoals we zullen zien, komt de kat geregeld voor als attribuut van het Gezicht in uitbeeldin-

gen van de Vijf zintuigen en het is waarschijnlijk dat ondermeer het motief van de kat en de 

kinderen refereren aan de Vijf zintuigen zonder dat de schilderijen deze op een systematische 

manier uitbeelden.
607

 

 De uitbeelding van de kinderen naast deze grote verleidster moet tevens als een komisch 

commentaar worden opgevat. Wij zullen zien dat het motief terugkeert in 17de-eeuwse 

keukentaferelen, zoals Simon de Vos’ Keukenstuk met de waarzegster (afb. 9); de kinderen 

maken daarbij niet alleen de zintuiglijkheid aanschouwelijk, maar ridiculiseren tevens het gedrag 

van volwassenen. De ernst waarmee de keukenmeid wordt gepresenteerd in de rol van grote 

verleidster wordt in deze voorbeelden volkomen in het belachelijke getrokken. 
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4. De reeks van een kunstenaar uit de omgeving van Frederick van Valckenborch (1566-1623) 

We stelden hierboven vast dat de prentenreeksen die de elementen als beroepen uitbeelden alle 

omstreeks 1597 ontstonden. Ongeveer gelijktijdig moeten de vier schilderijen zijn ontstaan, die 

in de Bayerischen Staatsgemäldesammlungen te München worden bewaard en vermoedelijk 

werden vervaardigd in het atelier van Frederick van Valckenborch (afb. 126-129).
608

 Deze 

toeschrijving is ondermeer gebaseerd op een vergelijking met een verderop te bespreken serie 

met de Vier jaargetijden, die eveneens in deze omgeving zal zijn geschilderd. 

 Ofschoon de schilderijen - die ongetwijfeld de Vier elementen uitbeelden -, evenals de 

hierboven behandelde reeks van Beuckelaer op de voorgrond steeds de producten tonen die elk 

van de vier elementen voortbrengt, en de beroepen die wij in de prentenreeksen van De Gheyn, 

Goltzius, Savery en (de meeste van) Clock tegenkwamen ook hier de elementen belichamen, 

vertoont dit ensemble een aantal saillante verschillen. Water wordt bijvoorbeeld verbeeld door 

vissers die zijn gekarakteriseerd als lompe lieden met rauwe, bespottelijke gelaatstrekken. Zij 

zijn omgeven door een verscheidenheid aan zoet- en zoutwatervis en schaal- en schelpdieren. 

Enerzijds gaat het hier om figuurtypen die zeer genrematig aandoen, maar anderzijds zijn hier 

nog allerlei reminiscenties aan een traditioneel-allegorische uitbeelding te bespeuren: zo is 

geheel links in de achtergrond een praalwagen met zeegoden te onderscheiden, terwijl de visser 

geheel links op de voorgrond is getooid met een lauwerenkrans. 

 Opvallend is voorts dat de vier composities uit deze reeks - die zijn opgebouwd langs 

krachtige diagonalen - in de achtergrond steeds een vrolijk gezelschap tonen, dat is geschaard 

rondom een rijkelijk van voedsel voorziene tafel. Het gaat hier om goedgeklede dames en heren 

die de maaltijd genieten, het glas heffen, met elkaar musiceren of vrijen - handelingen waarbij 

het zintuiglijk genot centraal staat. Het is typerend dat deze voorname, gracieuze figuren in een 

schril contrast staan met de meer grofgebouwde gedaanten die in het bijzonder bij Water en Vuur 

de voorgrond innemen. Dat contrast ontbreekt echter bij de Aarde; dit Element wordt belichaamd 

door een fraai geklede dame die een bloemstuk schikt en een haar naderende gelauwerde jonge-

man, terwijl verschillende soorten groenten en fruit op de voorgrond liggen opgetast. Blikvanger 

bij de Lucht is eveneens een bevallige dame die in het centrum van de compositie zetelt temidden 

van uiteenlopende soorten dode en levende vogels. De komische inhoud wordt versterkt doordat 

zij in buitengewoon kostbare kleding bezig is een vogel in haar schoot te plukken. (Zij herinnert 

sterk aan de courtisane-typen die in de keukenstukken van Bassano vergelijkbare kluchtige 

handelingen verrichten). Mede door haar kroontje en de vogel op de rug van haar stoel leidt het 

geen twijfel dat zij de "centrale" personificatie is van de voorstelling. Ook hier komen de 
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komische, grofgebouwde figuren voor, zoals een poelier die twee eenden ophoudt terwijl hij de 

beschouwer ostentatief aankijkt. 

 Het element Vuur, ten slotte, wordt verbeeld door een keukeninterieur. Meest in het oog-

springend zijn hier de gestalten van een jager of knecht die een enorme haas aandraagt en een 

keukenmeid die een schotel met gevogelte ophoudt.
609

 Met uitzondering van de vogelpastei, 

waarvan op de tafel achter hen een gedeelte zichtbaar is, wordt dit keukenpersoneel omringd 

door nog volledig onbewerkte ingrediënten: de producten van de Aarde, het Water en de Lucht. 

Op het tweede plan is een monumentale haard zichtbaar, waar een lachwekkende kok in een 

theater-achtig kostuum een braadspit rondwentelt boven het vuur, dat ‘de zinnen voedt,’ het ‘eten 

verhit, en, wonderlijk genoeg, aan dingen een smaak geeft.’ Hier komen de voltooide gerechten 

tot stand die uiteindelijk voor het vrolijke gezelschap in de aangrenzende ruimte rechts ter tafel 

komen. Dat het Vuur ‘de zinnen voedt’ en daarbij de zinnelijke begeerte opwekt, wordt mede 

aanschouwelijk gemaakt door de kat aan de voeten van de kok. In een nevenruimte geheel links 

in de achtergrond wordt een opengespalkt rund gevild door een slager, een motief dat 

opmerkelijk genoeg ook is te zien op Campi’s keukenstuk in het Brera. Het is goed mogelijk dat 

deze keukenstukken associaties met de late herfst of de wintermaanden opriepen, omdat de slacht 

in die periode plaats had.
610

 

 De serie laat een aantal nieuwe beeldelementen zien die waarschijnlijk werden ontleend 

aan de voorstellingen met rijke paleisinterieurs en gecultiveerde tuinen die in de jaren negentig 

door Hans Vredeman de Vries (1527-voor 1609) en diens zoon Paul (1567-voor 1636?) werden 

geschilderd aan het hof van Rudolf II in Praag.
611

 Deze schilderijen tonen gefantaseerde, door 

Serlio en Vitruvius geïnspireerde klassieke architectuur; in zuilengalerijen, tuinen en op terrassen 

amuseren elegante, aristocratische gezelschappen zich met wandelingen, conversaties, muziek en 

dans. Zowel Aarde als Lucht verbeelden vergelijkbare rijke paleistuinen waarin diverse paartjes 

flanerend verpozen; het Keukenstuk (Vuur) toont een grote Serliaanse schouw, die het beeld van 

luxe en weelde van het interieur onderstreept. De weergave van de vrolijke gezelschappen, die in 

de achtergrond van elk schilderij voorkomen, herinnert tevens aan de traditie van de 

geïdealiseerde liefdestuinen, die ondermeer door Lucas van Valckenborch (1535-1597) werden 

geschilderd. Een andere innovatie is dat de meeste schilderijen uit de reeks het contrast tussen de 

boerse typen op de voorgrond en de welgestelde personen in de achtergrond benadrukken. 

Dergelijke komische tegenstellingen komen we in de laatste decennia van de 16de eeuw vaker 

tegen op voorstellingen van kermissen en markttaferelen.
612

 Tegelijk verbeeldt de reeks de 

gedachte dat deze boerse typen zorgen voor het voedsel van de welgestelden, zoals dit ook tot 
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uitdrukking komt in het onderschrift van Clocks prent met Terra, waar de boer zegt: ‘wat sou de 

burgher wesen/ Waer de huijsman opt Lant niet’. 

 Aangezien zich onder de vrolijke gezelschappen steeds musicerende figuren bevinden, is 

het aannemelijk dat deze de kosmische harmonie visualiseren die heerst tussen de Vier elemen-

ten. Deze opvatting komen we later ook tegen bij Van Beverwijck: de ‘vier [elementen] zijn 

weliswaar van verschillende en zelfs tegenstrijdige aard, maar de onderlinge twist brengt hen tot 

een goed samenspel, zoals de verschillende instrumenten in de muziek.’
613

 En dat gaat ook 

beslist op voor de opzet van de reeks als geheel: hoewel de afzonderlijke schilderijen worden 

beheerst door krachtige diagonalen, wordt door een alternering van tegengestelde bewegingen 

binnen de reeks een harmonieus en uitgebalanceerd samenspel bewerkstelligd, zodat de 

composities zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd. Ondanks de grote verscheidenheid in 

figuurtypen, gevarieerde houdingen en kleuren en de rijkdom aan verschillende soorten voedsel, 

verkeert de reeks in een staat van harmonie.  

 Het ensemble lijkt daardoor wel een gedachte te visualiseren die door Karel van Mander 

in zijn Grondt uit 1604 tot uitdrukking werd gebracht. Daarin prijst hij het aan wanneer de 

schilderkunst de natuur in al haar verscheidenheid op een harmonieuze wijze in beeld brengt. 

Ook hier wordt een vergelijking gemaakt met het harmonieuze samenspel in de muziek: 

 

‘Maer het gheeft noch een meerder abondancy 

Van welstandicheyt/ wanneer d’Ordinancy  

Daer wel med’ over een comt van ghelijcken/  

En als veelderley gheluydt der Musijcken  

Maekt Harmonie/ van die songhen en speelden/  

Alsoo doen hier oock veel verscheyden Beelden. 

     Door verscheydenheyt is Natuere schoone/  

Dat sietmen/ als schier met duysent colueren  

Het Aerdtrijck ghebloeyt om prijs staet ten toone/ 

Teghen den sterrighen Hemelschen throone/ 

Als noch aen meer dinghen is te bespueren 

Bevallijck ghenoeghen: want sonder trueren/ 

Het volck verlusticht/ aen Tafel van spijse 

En dranck voorsien/ op menigherley wijse.’
614

  

 

De verschillende schilderijen uit de reeks - die een afspiegeling vormt van het ‘Aerdtrijck’ - 

tonen een grote verscheidenheid aan spijzen, die tot een harmonieus samenspel is gebracht, zoals 

in de muziek velerlei geluiden, van zangers en spelers, harmoniëren. De presentatie van het 

geschilderde voedsel lijkt op Van Manders beschrijving van een dis voorzien van een variatie 

aan voedsel en drank, waaraan het volk zich kan verlustigen. De beeldspraak herinnert ook sterk 
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aan de eerder genoemde passages van Van Mander en Hadrianus Junius, waarin zij de 

uitbeelding van de varietas of verscheidenheid aanprezen als een bijzondere eigenschap van 

Aertsens keukenstukken; Van Mander bediende zich daarbij op een vergelijkbare manier van 

voedselmetaforen door te spreken van een consumptie van de geschilderde verscheidenheid met 

hongerige ogen. 

 

Uit het bovenstaande blijkt dat de reeks van Joachim Beuckelaer in Londen beslist geen 

geïsoleerd fenomeen vormde, maar dat zijn innovatieve schilderijen, voorzover wij weten, het 

begin markeren van een vrij levendige beeldtraditie; de productie van deze reeksen beleeft aan 

het einde van de 16de eeuw een hoogtepunt in de schilder- en prentkunst. Bij bestudering van de 

geschilderde reeksen blijkt sprake te zijn van een consistentie in de uitbeelding van de Vier 

elementen; deze worden steeds gerepresenteerd door drie markttaferelen en een keukeninterieur 

dat als sluitstuk functioneert. Daarbij is gebleken dat de zinnelijke verleiding een wezenlijk 

component is van de schilderijen en de meeste prenten. Hoewel de geschilderde reeksen de Vijf 

zintuigen niet op een programmatische wijze verbeelden, is hun iconografie nauw verweven met 

die van de Vijf zintuigen, zodat zij refereren aan de Vijf zintuigen. Doordat de beschouwer zijn 

ogen verlustigt aan de levensecht weergegeven victualiën op de voorgrond wordt deze evenals 

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

voedsel en stelt hij zich open voor het libido-opwekkende effect van de aangeboden waren. 

Tegelijk brengen deze reeksen tot uitdrukking dat de producten van de boeren steeds bestemd 

zijn voor de beschouwers - de bezitters - van de schilderijen, die ongetwijfeld tot een zeer 

gegoede klasse behoren. Dezelfde notie ligt, zoals wij zullen zien, aan de basis van vele 

zelfstandige keukentaferelen uit de 17
de

 eeuw. 

 

5. De Vier elementen en de Vijf zintuigen 

Hierboven kwam reeds ter sprake dat sinds de oudheid werd verondersteld dat de samenhang 

tussen de vier elementen en de vijf zintuigen het sterkst was, omdat men meende, dat de 

zintuigen voortkomen uit de vier elementen. Deze beide grootheden worden op een vrijwel 

programmatische wijze in beeld gebracht op een uitzonderlijk schilderij uit het laatste kwart van 

de 16de eeuw, dat mogelijk werd vervaardigd in de Zuidelijke Nederlanden en onmiskenbaar 

werd geïnspireerd door het werk van de Duitse kunstenaar Ludger tom Ring de Jonge (afb. 

130).
615

 De voorstelling biedt een blik in een tot de nok gevulde voorraadkamer waarin zeer 

uiteenlopende soorten vis, vogels, zoogdieren, groenten en fruit voorkomen in een grote 

overdaad en verscheidenheid. Evenals de hierboven besproken reeksen laat de kunstenaar het 
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voedsel zien dat de jacht, de visserij, de landbouw en de veeteelt opbrengen. Daarbij zijn de 

diverse creaturen zodanig in het zicht geplaatst en met een dusdanige wetenschappelijke precisie 

vastgelegd, dat de toeschouwer gemakkelijk in staat is de verschillende soorten te determineren. 

Mede doordat diverse exotische dieren zijn uitgebeeld, die men niet in de keuken zou 

verwachten, heeft de voorstelling het karakter van een geschilderd compendium. Het is duidelijk 

de bedoeling van de schilder in een notendop een overzicht van de hele schepping te laten zien; 

tot op zekere hoogte wordt een indeling in groepen aangehouden, waarbij ongetwijfeld sprake is 

van een ordening volgens de Vier elementen: het Vuur wordt verbeeld door de keuken met de 

haard links in de achtergrond.
616

 De schatplichtigheid aan Ludger tom Ring blijkt ondermeer uit 

de aanwezigheid op dit schilderij van verscheidene motieven die voorkomen op diens 

gesigneerde en in 1562 gedateerde Keukenstuk met de bruiloft te Kana, dat een vergelijkbare 

"encyclopedische" benadering van de voortbrengselen der natuur laat zien (afb. 56).
617

 Evenals 

in de hierboven besproken prentenreeksen van Savery, Goltzius, De Vos én het keukenstuk van 

Ludger tom Ring ligt de nadruk vooral op het materieel nut van de natuur voor de mens, 

aangezien verschillende exemplaren reeds werden geslacht en gereed zijn gemaakt om op het 

haardvuur in de achtergrond te worden gebraden. 

 Te midden van deze overdaad zijn ook verschillende levende dieren te onderscheiden, die 

beslist niet voor consumptie bestemd zijn, maar die waarschijnlijk elk een attribuut vormen van 

één van de Vijf zintuigen. De meeste van deze dierattributen komen we ook tegen op een 

bijzonder populaire en invloedrijke serie prenten met de Vijf zintuigen van Cornelis Cort naar 

Frans Floris uit 1561.
618

 De aap, die rechts in de achtergrond zit, en het fruit op de voorgrond, 

vertegenwoordigen de Smaak, maar ook een knabbelende haas, die al bij Tom Ring te zien was, 

komt voor op de Smaak uit de reeks Zintuigen van Nicolaes de Bruijn naar Maarten de Vos uit 

ongeveer 1600
619

; de hond, geheel links op het schilderij, maar ook de bos bloemen, die rechts 

op de voorgrond is weergegeven, komen we tegen op voorstellingen van de Reuk; de kat, die 

uiterst rechts uit het schilderij loert, vertegenwoordigt het Gezicht
620

; zowel de papegaai (die ook 

bij tom Ring voorkwam) als de schildpad zijn representanten van het Gevoel, maar de schildpad 

symboliseert in voorstellingen van de elementen ook de Aarde. Het Gehoor is het enige zintuig 

dat niet door één attribuut wordt vertegenwoordigd, maar men kan zich goed voorstellen dat de 

dieren in deze ruimte een kakofonie van geluiden voortbrengen. Het staat hoe dan ook vast, dat 

de voorstelling zowel de zintuigen en de elementen in een onderlinge samenhang toont: of dit op 

een volledig programmatische wijze gebeurt, is in wezen irrelevant. Dit keukentafereel neemt in 

de Nederlandse schilderkunst een uitzonderlijke plaats in, omdat hier in één beeld de combinatie 
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van de elementen en de zintuigen wordt getoond en deze grootheden nu niet als de gebruikelijke 

klassieke personificaties worden gepresenteerd.
621

 

 In de achtergrond van dit keukentafereel is een ruimte te zien, waar zich een tafelend 

gezelschap van goedgeklede mannen en vrouwen bevindt in de nabijheid van een keukenmeid 

die in de weer is met de bereiding van voedsel. Op de wand boven dit gezelschap hangt een 

schilderij dat de Zondeval voorstelt. Dit thema herinnert de beschouwer aan de oorzaak van de 

zondigheid in de wereld. Het is opmerkelijk dat dit onderwerp tevens voorkomt in de 

achtergrond van een gravure met de Smaak uit een reeks zintuigen van Adriaen Collaert naar 

Maarten de Vos uit ongeveer 1580 (afb. 131).
622

 Het gaat om de vroegst bekende serie zintuigen 

waarbij telkens binnen de voorstelling een relatie wordt gelegd tussen elk zintuig en de 

achtergrond, waar steeds een episode uit de geschiedenis van Adam en Eva en een scène uit het 

leven van Jezus worden getoond.
623

 Deze inventie verbeeldt de Smaak als een door fruit en 

groenten omgeven vrouwelijke figuur met als attribuut een aap; op de achtergrond zijn de 

Zondeval en de Wonderbare vermenigvuldiging van brood en vis te zien (Matth. 14, 13-21).
624

 

De Latijnse tekst en de voorstelling sporen op ondubbelzinnige wijze aan het zintuig op de juiste 

manier te gebruiken en te kiezen voor het hemelse voedsel.
625

 De Zondeval toont waartoe een 

verkeerd oordeel kan leiden. Een opvallend verschil met De Vos’ uitbeelding van de Smaak is 

dat de aap in het keukentafereel geketend is weergegeven en niet eet van de appel die verwijst 

naar de vrucht van de Boom der Kennis. Wél loert de aap naar de appels die op veilige afstand 

zijn afgebeeld. Het is niet toevallig dat juist een distelvink op deze appels heeft plaats genomen; 

de distelvink vormt bij uitstek een symbool van Christus, en in deze context zal de distelvink op 

de appel ongetwijfeld refereren aan de Verlosser die de mensheid redt van de zonde.
626

 Anders 

dan de prent moet het keukentafereel worden gezien als een uitnodiging aan de beschouwer zich 

te verwonderen over Gods Schepping. 

 Een zeer vergelijkbare gedachte werd verwoord in het Voor-Beduydsel van Adriaen van 

de Vennes Tafereel van de Belacchende Werelt uit 1635, in een passage waarin hij de lof zingt 

op de schepping. Het is opvallend dat Van de Venne (1589-1662) daar in één adem de vier 

elementen met de vijf zintuigen noemt: 

 

‘[...] yder wil uytter muyten, met 

verlangen, om te sien de Scheppers boven- 

Wonder en onder-Wonder, gelijckelijck 

spelende in de vier Elementen, die uyt  

Godt, door Godt, met Godt aen de Na- 

tuyre segen-rijck zijn gevoegt voor ’tGe- 

sicht, Reuck, Smaeck, Gehoor, Gevoel, 
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aen ’tMenschen Leven inde Werelt, en om 

de Werelt.’
627

 

 

Direct daarop laat Van de Venne een passage volgen waarin hij de lezer uitnodigt een 

denkbeeldige wandeling te maken ‘in den Voor-hof van deze Werelt’. Hier presenteert hij het 

literaire werk als voedsel voor de ogen, maar anders dan Van Mander benadrukt hij dat dit 

voedsel voor het verstand is bestemd: 

 

‘Om na’tLeven so wel te Spreken als te 

Schilderen, dan moghen hier de Levende 

Lesers genoodt werden met de Geest wat 

te komen wandelen in den Voor-Hof van  

deze Werelt, daer in meer te sien is, dan te 

eten. Voor gulsige Monden is hier niet te 

bijten; maer alleen wat sonderlings voor  

de Oogen. Die gheen Reden-Spijse kan 

her-knaeuwen, mach sich laten gherieven 

met laffe Kermis-Koeck-Kost.’
628

 

 

De samenhang tussen de elementen en de zintuigen werd ook op een bijzondere manier in 

beeld gebracht op de voorstelling met de Smaak uit 1618, die Jan Brueghel de Oude 

schilderde in samenwerking met Rubens als onderdeel van de beroemde reeks met de Vijf 

zintuigen in het Prado te Madrid (afb. 132).
629

 Evenals het keukentafereel toont deze 

voorstelling een schilderij met de Zondeval, en de reeks als geheel laat een vergelijkbare 

encyclopedische benadering zien.  

 Deze reeks van de Vijf zintuigen door Brueghel en Rubens werd in opdracht van 

aartshertog Albrecht en aartshertogin Isabella geschilderd en toont op elke voorstelling een 

vrouwelijke personificatie in een rijkgedecoreerd paleisinterieur.
630

 De Smaak wordt verbeeld 

door een voluptueuze vrouw met ontblote borsten die aan een lange tafel oesters zit te eten, 

terwijl een sater voor haar wijn in een gouden tazza schenkt. Zij herinnert sterk aan 

vrouwelijke personificaties van de gula. Haar attribuut, een aapje, zit op de stoelleuning van 

suikergoed te snoepen. Het pronkstilleven dat op de lange tafel voor haar is uitgestald, bestaat 

uit wildbraad, kreeft en fruit en wordt gedomineerd door vier weelderige pasteien waarin een 

patrijs, een fazant, een zwaan en een pauw zijn verwerkt. De voorgrond van het interieur 

wordt volkomen in beslag genomen door een opstapeling van dode vis, zalmmoten, vruchten, 

gevogelte en in het bijzonder de opbrengst van de jacht: hazen, herten, fazanten en vinken; de 

bekroning van dit alles vormt de kop van een everzwijn. Gezien de samenstelling van het 

voedsel is het waarschijnlijk dat ook hier de Vier elementen worden uitgebeeld, temeer omdat 
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links in de achtergrond een keukeninterieur wordt getoond waar een koksknechtje vlees boven 

een vuur braadt en een kok bezig is met de bereiding van een grote hoeveelheid voedsel. 

Tegelijk komt links op de voorgrond een verwijzing voor naar de Vier jaargetijden in de vorm 

van een schilderij dat leunt tegen een met kostbaar vaatwerk en porselein gevuld buffet. Deze 

voorstelling van het Offer van de jaargetijden aan Cybele werd kort tevoren vervaardigd door 

Jan Brueghel en Hendrick van Balen.
631

 Het schilderij dat zich bevindt op de wand boven het 

buffet is door de afsnijding van de linker beeldrand voor een groot deel aan het oog 

onttrokken, maar verbeeldt ongetwijfeld de Zondeval. In een schril inhoudelijk contrast met 

een schilderij van de Bruiloft te Kana,
632

 afgebeeld boven de tafel met de personificatie van 

de Smaak, staat het daarnaast hangende schilderij met Pieter Brueghels vermaarde compositie 

van de Vette keuken, die het tegendeel van naastenliefde verbeeldt. 

 De rechterzijde verschaft een uitzicht op een landschap met het jachtslot Tervueren, de 

residentie van Albrecht en Isabella.
633

 Een visueel verband wordt gelegd tussen dit kasteel, het 

wild en het pluimvee dat rondscharrelt in de nabij gelegen weide en het bos, en de weelde aan 

voedsel die het vorstelijke interieur op de voorgrond vult. De suggestie dat deze ruimte en het 

exterieur een eenheid vormen, wordt nog eens versterkt door de weergave van een geslacht 

hertje aan één van de zuilen, die de overgang naar de achtergrond markeren, en een wijnrank 

die tot in het interieur groeit en reikt tot aan het schilderij met de Bruiloft te Kana.  

 De voorstelling (en de reeks als geheel) laat een hoogst ambigue benadering van de 

zintuigen zien. Enerzijds sluit deze aan bij de opvatting dat God de mens zintuigen heeft 

geschonken om zijn schepping te bewonderen en kennis te vergaren over de wereld en de 

christelijke heilsleer. De reeks toont een encyclopedisch overzicht van naturalia en 

artificialia, voortbrengselen van de natuur en bewerkingen ervan door de mens; zij laat een 

catalogus van alle mogelijk denkbare stoffen en materialen zien, die de schilderkunst kan 

nabootsen en toont als het ware alles wat de zintuigen kunnen registreren. De schilderkunst is 

rijk vertegenwoordigd met alle genres, formaten en scholen uit het heden en het verleden. 

Veel van deze schilderijen maakten deel uit van de verzameling van Albrecht en Isabella.
634

 

De reeks is daarom te beschouwen als een microkosmos als spiegel van hun universeel-

kosmisch aangelegde kunstkamer; zij toont met andere woorden een afspiegeling van de 

wereld van de kunst als afspiegeling van de wereld.
635

 Vooral in de verbeelding van het 

belangrijkste zintuig, het Gezicht, zijn de kunsten met de schilderkunst voorop, het zien en de 

wetenschap van het kijken onlosmakelijk met elkaar verbonden.
636

 Het centraal stellen van de 

schilderkunst in deze microkosmos stemt overeen met de gedachte dat de zintuiglijk 
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waarneembare wereld, de mundus sensibilis, vooral met het oog kenbaar kan worden 

gemaakt.  

 Anderzijds - en dit komt in de uitbeelding van de Smaak het sterkst tot uitdrukking - 

verbeeldt de reeks dat de zintuigen lusten kunnen opwekken die een bedreiging vormen voor 

een deugdzame christelijke levenshouding. Wat ons oog hier aan aardse schoonheid en 

zinnelijkheid ziet, prikkelt de zinnen. Eerder stonden we uitvoerig stil bij de notie dat het oog 

ook een onbetrouwbaar zintuig is, aangezien het voortdurend kan worden bedrogen; verder 

zagen wij dat het ook een gevaarlijk zintuig is, omdat het onderwerp en oorzaak is van 

betovering en het de wellust kan opwekken, hetgeen in dit geval gebeurt door te appelleren 

aan de smaakpapillen, zoals de vrouwelijke personificatie met de sater, en het schilderij met 

de Zondeval verbeelden.  

 Waarheid en leugen zijn uiterst geraffineerd met elkaar vervlochten. De schilder sticht 

met opzet verwarring door verschillende lagen van illusionisme te creëren: zo suggereert hij 

dat de keukenscène in de achtergrond een aparte voorstelling of toneelruimte binnen het 

schilderij is doordat een gordijn deze keukenruimte, net als in een toneelvoorstelling, afschermt 

van de voorgrond. Al even dubbelzinnig is de symboliek van de wijnrank, die de wijn levert 

voor de heidense, zinnelijke wereld van het gezelschap aan tafel, én tegelijk - door de 

nabijheid van de Bruiloft te Kanaä - verwijst naar de levensdrank en het woord van Jezus. 

Uiteraard is het geestelijke voedsel van Jezus uiteindelijk veel belangrijker dan al het overige, 

maar de zintuigen zijn nodig om tot dit inzicht te komen. Aangezien de makers van de reeks 

zich ten doel hebben gesteld een allesomvattend, kaleidoscopisch overzicht van het universum 

te schilderen, worden ook de verschillende, soms tegenstrijdige waarden van de zintuigen 

geregistreerd. 

 

Dat voor dergelijke schilderijen een zeer belangstellende markt bleef bestaan, blijkt uit het 

gegeven dat na de dood van Jan Brueghel de Oude in 1625 zijn zoon Jan Brueghel de Jonge 

(1601-1678) dezelfde onderwerpen in dezelfde stijl bleef uitvoeren. Een mogelijk in 

samenwerking met een kunstenaar uit de omgeving van Hendrick van Balen (1575-1632) 

geschilderde voorstelling van de Smaak toont een variant op de originele compositie in het 

Prado (afb. 133).
637

 De Smaak wordt ook hier gepersonifieerd door een vrijwel naakte vrouw 

die is gezeten aan een rijk beladen dis, terwijl een putto haar een tazza overhandigt. Het 

interieur is met andere schilderijen gedecoreerd dan de voorstelling in Madrid. Ter 

rechterzijde biedt Jan Brueghel de Jonge een blik in een keuken, waar een meid een vogel aan 

een spit rijgt. Boven de ingang tot deze ruimte hangt nu - in plaats van Pieter Brueghels Vette 
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Keuken - een vrij groot keukentafereel van een onbekende kunstenaar met een overdadig 

stilleven bestaande uit etenswaren en een keukenmeid die door een potsenmaker wordt betast. 

Ook hier is, geheel links, een schilderij met de Zondeval te zien en vermoedelijk gaan ook alle 

overige schilderijen binnen de voorstelling over het opwekken van lusten door de prikkeling 

van de zintuigen.
638

 

 

Het is opmerkelijk dat Jan Brueghel de Jonge een expliciet verband legt tussen de zintuigen en 

de wereld in een brief uit 1631 die hij schreef aan Chrisostomo van Immerseel in Sevilla, die 

daar een kunsthandel dreef: ‘Wat belanct de Vyf sinnen, hebbe die met lust onder handen om 

alles naert leven te doen, als ooc het subject playsant is om al wat ter werelt is daer in te connen 

malen.’
639

   

  Dit alles sluit nauw aan bij de al eerder aangehaalde passage over kleur van Karel van 

Mander in Den Grondt, waarin hij het beeld van een grote keuken gebruikt als metafoor van de 

wereld, en waar hij alles wat zich in de wereld bevindt, vergelijkt met voedsel, dat door de 

hongerige ogen wordt geconsumeerd. De geschilderde reeksen zijn letterlijk uitbeeldingen van 

‘s’Weerelts ruyme keucken’.
640
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II. De Maanden van het jaar en de Jaargetijden: de 

wintermaanden in het bijzonder 

 

1. Inleiding 

De keuken speelt daarnaast als motief een belangrijke rol in de iconografie van de Twaalf 

maanden en de Vier jaargetijden in de Nederlandse beeldende kunst. Aan het begin van deze 

populaire traditie staan laat-middeleeuwse kalenderminiaturen in Zuid-Nederlandse 

handschriften die maand- en seizoengebonden bezigheden uitbeelden. In de meeste 

miniaturen wordt de koude wintermaand januari verbeeld door een vertrek waar de 

welgestelde heer des huizes bij een haardvuur zit. Een meid en knecht schikken de tafel of 

brengen het eten aan en op de tafel staat voedsel en eetgerei. Het getijdenboek in het 

Brukenthal Museum te Sibiu (ca. 1500) en het zogeheten Da Costa-getijdenboek van Simon 

Bening in New York (ca. 1515) tonen, via een deuropening op de achtergrond, een kokkin die 

het voedsel bereidt bij een open haard in de keuken.
641

 De uiterst kostbare miniaturen waren 

gemaakt voor de adel en de rijke burgerij.
642

 

Tot de vroegste uitbeeldingen van het thema hoort ook de Zuid-Nederlandse Uur- en 

Kalenderwijzerplaat uit omstreeks 1500 in het Leuvense Museum Vander Kelen-Mertens. Dit 

vierkante paneel is uitgevoerd in tempera en olieverf op paneel en toont in zes concentrische 

cirkels ondermeer activiteiten die met de maanden samenhangen: in november vindt de slacht 

plaats, in december wordt brood gebakken en een houtvoorraad aangelegd, de maand januari 

wordt verbeeld door een rijk gevulde tafel met ondermeer een grote ham, brood en drank, 

waar drie voornaam geklede dames en drie heren aanzitten, die zich door een page laten 

bedienen; bij de haard wordt gevogelte aan een spit gebraden door het keukenpersoneel (afb. 

134). Het tafereel bij februari toont een ingetogen viering van de vastenavond: twee 

goedgeklede mannen en een vrouw zitten behaaglijk bij een haardvuur waarop de vrouw met 

behulp van een ijzer wafels bakt; één man warmt zich aan het vuur en de andere heeft een 

bord vast, met daarop versgebakken wafels, terwijl een van de kinderen in de achtergrond een 

wafel eet.
643

 

Evenals in de miniaturen ligt het accent in deze cyclus op het tonen van de 

opbrengsten van het land en de rijkdom van de vruchten van de aarde en komen sociale 

tegenstellingen tot uitdrukking tussen enerzijds boeren en bedienend personeel en anderzijds 

de adel; de eerste groep wordt vooral werkend weergegeven, de laatste houdt zich 

hoofdzakelijk bezig met allerlei vormen van ontspanning, zoals de jacht. Bij de ontwikkeling 

van het thema blijven voorstellingen die tot deze categorie behoren in wisselende gedaanten 
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tot in de 17de eeuw een vooraanstaande rol spelen; dit type zal zich ondermeer manifesteren 

in de uitbundige stillevens die Snyders in het begin van de 17de eeuw in de Zuidelijke 

Nederlanden schildert. 

Daarnaast bestaat in de eerste helft van de 16de eeuw een tweede categorie van 

voorstellingen met wintermaanden, waarbij met nadruk wordt gerefereerd aan het 

buitensporige zwelgen en brassen dat dikwijls tijdens de winterfeesten plaats vond. Deze 

laatste categorie werd in het vorige hoofdstuk uitvoeriger behandeld in samenhang met 

voorstellingen van de vastenavond, de zonde van de vraat- en drankzucht en herberg- en 

bordeelvoorstellingen, gezien de vele raakvlakken met die thema’s. De lijnen waarlangs de 

twee hierboven beschreven "typen" voorstellingen zich in de loop van de zestiende en de 

zeventiende eeuw ontwikkelen, snijden elkaar geregeld: zoals hieronder zal blijken, 

manifesteren zich de beide categorieën vaker samen in één voorstelling of in één reeks 

voorstellingen. 

 

2. Het motief van een ontweide os, kalf, rund of varken 

Alvorens we nader ingaan op de geschilderde voorstellingen met de maanden en de seizoenen 

is het eerst nodig stil te staan bij het motief van het opgespalkte slachtdier, dat we aantreffen op 

schilderijen van ondermeer Aertsen, Beuckelaer, Verbeeck, Van Cleve en Van Rijck. 

 De picturale traditie van dit onderwerp werd het uitvoerigst besproken door Craig in een 

artikel uit 1983 over de twee schilderijen met de Geslachte os van Rembrandt.
644

 Volgens Craig 

zijn alle voorbeelden met dit motief uiteindelijk terug te voeren op de parabel van de Verloren 

Zoon, zoals verbeeld op een prent uit 1563 naar Maerten van Heemskerck. Deze prent toont hoe 

de terugkeer van de Verloren Zoon, die berouw heeft van zijn zondige levenswandel, wordt 

gevierd door de slachting van een kalf voor een feestmaal. Craig argumenteerde dat het geslachte 

kalf hier tevens als offer fungeert en in deze voorstelling zowel een symbolisch als visueel 

equivalent vormt met Christus die aan het kruis is gestorven.
645

 Ter ondersteuning van deze 

interpretatie voerde Craig ondermeer aan dat de vergelijking tussen het kalf en Christus werd 

gemaakt door verschillende commentatoren in hun uitleg van de parabel. 

 Door alle overige beelden waarin het motief van de geslachte os voorkomt, te herleiden 

tot het thema van de Verloren Zoon legt Craig een te eenzijdig accent op de moraliserende 

functie van de voorstellingen en herhaalt hij ten onrechte dat het motief verwijst naar vanitas. Er 

dient rekening mee te worden gehouden dat de betekenis van het motief sterk afhankelijk is van 

de context en dat deze zeer kan verschillen. Hieronder volgt een overzicht van typen 

voorstellingen en de verschillende betekenissen waarmee het motief daarin zal zijn geassocieerd. 
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 Een heel andere betekenis dan bij de parabel van de Verloren Zoon heeft het motief 

bijvoorbeeld in een prent die de Prudentia verbeeldt. Deze prent maakt deel uit van de reeks met 

allegorieën van de zeven deugden die vermoedelijk door Philips Galle naar Brueghels 

tekeningen uit 1559-1560 werden gestoken (afb. 135).
646

 De prent thematiseert in woord en 

beeld dat men met verstand (Prudentia) voorbereidingen van zowel geestelijke als materiële aard 

dient te treffen voor de toekomst. Behalve door ondermeer tijdig een testament op te laten 

maken, tijdig het huis te repareren of door geld te sparen, gebeurt dit door maatregelen te nemen 

om de koude wintermaanden door te komen. Dit laatste wordt rechts in beeld gebracht waar 

vrouwen het vlees afkomstig van een geslachte os pekelen onder het toeziend oog van een man 

met een kaars. Raupp toonde overtuigend aan dat de meeste motieven in de prent aansluiten bij 

een oudere schriftelijke traditie die richtlijnen aanbiedt over een verstandige omgang met het 

huishouden. Brueghel combineerde deze met de motieven die de voorbereidingen tonen op de 

winter en die al eerder voorkomen in de beeldtraditie van kalendervoorstellingen, seizoenen en 

wintermaanden.
647

 

 Daarnaast komt het motief van de ontweide os, vaak in combinatie met een slachtscène, 

geregeld voor in de traditie van maanden en seizoenen, die met name in de prentkunst een grote 

populariteit genoot. Een voorbeeld daarvan is de maand november uit een bekende prentenreeks 

van Crispijn de Passe naar Maarten de Vos; deze toont op de voorgrond het slachten van een 

varken en in de achtergrond het ontweien van de os (afb. 136).
648

 De begeleidende latijnse tekst 

verwijst vol verwachting naar het heugelijke moment dat de keuken met lekkernijen zal zijn 

gevuld (in vertaling): 

 

‘November verwacht de mooie versiering voor de nog lege keuken 

Gesneden uit alle soorten vlees’
649

 

 

Ook de tekst bij december, verbeeld door een oude man bij een haardvuur, refereert aan de 

slacht: 

 

‘December slacht varkens, en bekommert zich niet om kou uit het noorden 

Zolang er maar hout, vuur en kleren zijn, en kruiden’
650

 

 

Voorts treffen we het motief aan in een omvangrijke groep genrevoorstellingen waar het 

beeld van een geslacht dier vooral verwijst naar de seksuele begeerten en de zinnelijke lusten. 

Deze traditie neemt een aanvang bij Aertsens Vleeskraam uit 1551, waar het geslachte rund in de 

achtergrond is te zien in combinatie met een losbandig gezelschap (afb. 1); zoals Sullivan 

suggereerde, refereert het motief van de os hier ook aan het gegeven dat het gezelschap op te 
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grote voet leeft en het hele bezit verbrast, hetgeen verklaart waarom de boerderij te koop 

wordt aangeboden.
651

 Vervolgens komt het motief voor in Maerten van Cleve’s Boereninterieur 

uit ongeveer 1555-1560 in Wenen, dat het bezoek verbeeldt van vermoedelijk een stedeling en 

zijn vrouw aan hun kind dat zij hebben toevertrouwd aan een boeren-min (afb. 137).
652

 Direct 

naast het in de achtergrond weergegeven geslachte rund wordt een meid door een boer bij de 

borst betast. Dat de voorstelling ondermeer gaat over seksuele begeerte en vraatzucht wordt in de 

voorgrond nog eens kernachtig verbeeld door een kip en een haan die copulerend zijn 

weergegeven midden in een hoop voor een varken bestemde wortels en knollen.
653

 

 Het accent ligt ook op de drank- en de vraatzucht in het satirische tafereel, dat 

vermoedelijk rond of kort na 1560 werd geschilderd door een niet nader bekend lid van het in 

Mechelen werkzame schildersgeslacht Verbeeck (afb. 61). Een geslacht rund neemt daarin een 

groter deel van de compositie in dan bij het Boereninterieur van Van Cleve. 

 Joachim Beuckelaer gaat vervolgens een stap verder met zijn schilderij uit 1563 in het 

Wallraf-Richartz-Museum in Keulen, waar hij het beeldvlak volledig laat domineren door het 

motief van een geslacht varken, dat hij nu zeer nabij de beschouwer heeft geplaatst (afb. 138).
654

 

Een belangrijk verschil met de maand- en seizoenvoorstellingen is dat de boeren daarin hard 

werkend zijn weergegeven. Terwijl de boeren zich daar wijden aan de slacht en het ontweien van 

de dieren, toont Beuckelaers Geslachte varken hoe een boer een meid avances maakt door een 

kruik met de opening naar de vrouw op te houden. Het stuk is in iconografisch opzicht sterk 

verwant met Beuckelaers Bordeel met vleeswaren (de zogeheten Slagerij) uit 1568 in Napels, 

waarin de prominent uitgestalde ribstukken, vleeshompen en afgehouwen dierenkoppen 

aanduiden dat de slacht juist heeft plaatsgehad; drankzucht, losbandigheid en seksuele begeerte 

vormen hier eveneens het onderwerp: twee slagers zijn stomdronken weergegeven, terwijl een 

derde in de achtergrond een prostituee omhelst, die consumpties op een lei aanstreept (afb. 

139).
655

 Evenals in Beuckelaers Geslachte varken is een trap naar een aanpalend vertrek te zien: 

bovenaan deze trap bevindt zich een prostituee die half schuil gaat achter een deur, terwijl zij het 

stel bij de haard bespiedt; op een vergelijkbare wijze zal Rembrandt vele jaren later een chiquer 

geklede vrouw weergeven in zijn schilderij met de Geslachte os in het Louvre dat nauw 

aanknoopt bij deze traditie (afb. 140).
656

 Rembrandt heeft de courtisane-achtige vrouw eveneens 

half verscholen, van om een hoek spiedend weergegeven; de aandacht van deze vrouw gaat 

echter uit naar de beschouwer. 

 Beuckelaers compositie uit 1563 zal Maerten van Cleve waarschijnlijk mede tot 

voorbeeld hebben gediend toen deze slechts drie jaar later, in 1566, een geslachte os eveneens 

groot in beeld bracht op zijn schilderij in Wenen (afb. 141).
657

 De figuren nemen in deze 
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voorbeelden een ondergeschikte plaats in ten opzichte van het opgespalkte dier. Verwijzingen 

naar de drank- en vraatzucht en losbandigheid van de boeren komen minder expliciet naar voren 

in Van Cleve’s Geslachte os, waar slechts wordt getoond dat de slager een kruik aan zijn mond 

zet. Tegelijk sluit zijn compositie echter aan bij de maand- en seizoenvoorstellingen: net als bij 

de eerder genoemde prent met november zien we hier het motief van de vrouw die, gebogen over 

een mand, het vlees of de huid van het geslachte rund opbergt; aan dezelfde traditie ontleende 

Van Cleve ook het motief van de kinderen die spelend met een blaas zijn weergegeven. Dit 

motief komen we ondermeer tegen op een prent met de Herft, die eveneens naar een inventie van 

Maarten de Vos werd gemaakt.
658

 Gezien de oorsprong van het motief in deze traditie is het niet 

aannemelijk dat de kinderen met de blaas in deze samenhang de vanitas symboliseren, zoals 

vaak werd gesteld.
659

 Rembrandts versie van de Geslachte os in Glasgow
660

 sluit aan bij het 

voorbeeld van Maerten van Cleve, omdat hier, anders dan op het exemplaar in het Louvre, de 

werkzaamheden rond de slacht centraal staan: we zien hier net als bij Van Cleve het motief van 

de vrouw die voorover gebogen het vlees of de huid van het geslachte rund opbergt. Een subtiel 

maar significant verschil met de variant in het Louvre is dat de vrouw daar niet werkend wordt 

weergegeven. 

  

Geslachte varkens en runderen blijven een geliefd onderwerp in de 17
de

-eeuwse Nederlandse 

schilderkunst. Opgehangen vee treffen we in de Zuidelijke Nederlanden ondermeer aan op 

schilderijen van Frans Snyders, David Teniers (1642 en 1646)
661

 en Thomas van Apshoven 

(1622-ca. 1665).
662

 Rond 1640-50 schilderde Snyders een ambitieus stuk waarin een slager 

zorgvuldig een opgehangen lam schoonmaakt.
663

 In de weergave van een grote bak met 

afgehouwen dierenkoppen werd het schilderij sterk geënt op de Vleeskraam van Aertsen en het 

Bordeel met vleeswaren (de zogeheten Slagerij) van Beuckelaer uit 1568 in Napels. Inhoudelijk 

sluit de voorstelling aan bij taferelen met wintermaanden door de weergave in de achtergrond 

van een ontweide os en een daarnaast werkzame vrouw. Het verschilt van deze traditie doordat 

de hoeveelheid geslachte dieren werd uitgebreid en aangevuld met wild. Een hond die door de 

geur van het vlees werd aangetrokken kwamen we al tegen in de Geslachte os van Van Cleve. 

 In de Noordelijke Nederlanden werd het thema, behalve door Rembrandt, ondermeer 

verbeeld door Barend Fabritius (1652?),
664

 Abraham van den Hecke,
665

 Reinier Covijn
666

 en 

Hendrick ten Oever.
667

 Het is erg onwaarschijnlijk dat voor deze hele groep voorstellingen geldt 

dat de dood het hoofdonderwerp is, zoals in de tentoonstellingscatalogus Tot lering en vermaak 

uit 1976 werd geïmpliceerd.
668

 Uitgangspunt voor deze interpretatie is de houtsnede met de 

slachtmaand november in het Groot comptoir almanach uit 1667, waaraan een versje is 
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toegevoegd dat de lezer herinnert aan zijn eigen einde.
669

 Voor de duiding van het motief van de 

kinderen die zich vermaken met een blaas als beeld van vanitas worden voorts een gedicht bij 

een illustratie genoemd in Jacob Cats’ Invallende gedachten [...], waarvan de eerste druk 

verscheen in 1656, en een embleem uit Jan Luikens Des menschen begin, midden en einde uit 

1712.
670

 De context is daarin echter een hele andere en het motief van het geslachte dier 

ontbreekt; het bestaande motief van de kinderen met de blaas wordt hier gebruikt en heeft een 

nieuwe betekenis gekregen. 

 Bovendien staat deze zienswijze lijnrecht tegenover die van een toenmalige beschouwer 

van dit soort voorstellingen met geslachte dieren, de schilder Wilhelmus Beurs. In diens 

schildertraktaat De groote waereld in 't kleen geschildert, dat in 1692 verscheen in Amsterdam, 

komt een hoofdstuk voor over het schilderen van stillevens. Daarin behandelt Beurs met welke 

verfstoffen men allerlei soorten voedsel kan afbeelden. Bij herhaling stelt hij dat de 

natuurgetrouwe weergave van geschilderd voedsel vermakelijk is en de eetlust opwekt.
671

 In de 

paragraaf over ‘Geslagt Vlees, Rauw, en Gekookt, Ongezouten en Gezouten’ schrijft Beurs dat 

geschilderde dieren die voor consumptie zijn bestemd, ook als zij levend zijn weergegeven, de 

mensen vermaken, omdat bij het zien ‘het denkbeeld van haare smaake, en van vrolijke 

geselschappen, daar menze eet, in geheugenis komt.’
672

 Het is opvallend dat volgens Beurs ook 

de aanblik van een schilderij met een kort na de slacht weergegeven varken, schaap, kalf of os de 

gedachte oproept aan de vele smakelijke wintermaaltijden, zodat de ‘geest [wert] aangedaan en 

opgewekt’
673

 Daarbij zal Beurs zeker hebben gedacht aan schilderijen zoals die van Van Cleve, 

Teniers, Van den Hecke en Fabritius die, zoals we hebben gezien, nauw aansluiten bij de traditie 

van prenten met de herfst- en wintermaanden. De opgewektheid van Beurs komt dan ook sterk 

overeen met de verwachtingsvolle toon waarmee de hierboven genoemde onderschriften 

verwijzen naar het heugelijke moment dat de keuken mooi zal zijn versierd met ‘alle soorten 

vlees’. 

 

3. De Maanden van Jean-Baptiste De Saive 

Na de dood van Aertsen en Beuckelaer werden ook in het Zuiden nog talrijke keukenstukken 

en markttaferelen vervaardigd, waarvan de makers vaak anoniem bleven.
674

 Een opvallende 

uitzondering hierop is de al genoemde Jean-Baptiste De Saive de Oude (Sayve of Jean de 

Namur) (ca. 1540-1624). Deze in Namen geboren De Saive werd in 1590 benoemd tot 

hofschilder in Brussel en op 23 februari 1594 betaalde Aartshertog Ernst van Oostenrijk hem 

224 florijnen voor een marktstuk en zes schilderijen met voorstellingen van de maanden.
675

 

Van deze laatste reeks zijn vijf exemplaren bewaard, waaronder drie markttaferelen en twee 
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interieurs (afb. 142-146).
676

 In 1591 werden de schilderijen door de Aartshertog mogelijk 

geschonken aan zijn zus Maria in Graz, de Aartshertogin van Binnen-Oostenrijk.
677

 

Waarschijnlijk was de Aartshertog de opdrachtgever van de serie, die vermoedelijk reeds in 

1590 als geheel werd geschilderd, zoals blijkt uit de datering die is te lezen op het wijnvat in 

de Fruitmarkt (september en oktober)(afb. 145). Hier wordt getoond hoe een heer de wijn van 

een koopman keurt en deze scène zou kunnen worden opgevat als een trotse verwijzing naar 

De Saive’s functie als ‘concierge du vignoble de la Cour’, die hij nog in datzelfde jaar 

bekleedde in Brussel.
678

 

Het ensemble spreidt een ambitieus programma ten toon door de verdeling van de 

Twaalf Maanden over (de van oorsprong) zes schilderijen. Elk schilderij representeert twee 

maanden van het jaar. In de voorgrond zijn steeds grootschalige figuren te zien die worden 

omringd met de producten uit de desbetreffende periode of die seizoengebonden activiteiten 

ondernemen. Nieuwe elementen zijn de geschilderde tondo’s met voorstellingen van de 

maanden, waarvan er in elk schilderij twee de wanden sieren. Aan de bovenzijde van ieder 

tondo is een inscriptie aangebracht die de maand aanduidt. Eveneens innovatief is dat de 

voorgrondtaferelen zijn geplaatst tegen donkere wanden die een scherpe scheiding vormen 

met de helder verlichte buitenscènes die we tegenkomen in de achtergrond van de meeste 

voorstellingen.
679

 Het gebruik van de donkere wanden als achtergrond van de figuren en de 

stillevens draagt ertoe bij dat deze sterk worden uitgelicht en ook de tondo’s als zelfstandige 

voorstellingen in de schilderijen volledig tot hun recht komen. 

Het ensemble heeft een vergelijkbare opzet als Brueghels beroemde serie van de 

Twaalf Maanden die oorspronkelijk waarschijnlijk ook uit zes schilderijen bestond 

(tegenwoordig zijn daar vijf werken van bewaard, waaronder drie in Wenen) en die in 1594 

eveneens in het bezit kwam van Aartshertog Ernst.
680

 Maar terwijl Brueghel de maanden op 

een vernieuwende wijze uitbeeldt door middel van monumentale geschilderde landschappen 

en daarbij het accent legt op de werkzaamheden van de boeren, verlegt De Saive de aandacht 

naar de producten die de seizoenen voortbrengen. Een vroegere, nog bekende geschilderde 

reeks waarbij op verwante wijze een dergelijk breed opgezet programma werd gepresenteerd 

in de gedaante van markt- en keukentaferelen, is Joachim Beuckelaers eerder besproken 

ensemble met de Vier elementen in Londen uit 1569-1570.
681

 De opzet van deze serie vormde, 

zoals werd vermeld, ongetwijfeld ook de belangrijkste inspiratiebron voor de geschilderde 

reeks met de Vier elementen van een kunstenaar uit De Saive’s omgeving. Het idee om de 

maanden op een programmatische wijze te verbeelden door grootschalige composities waarin 

voedsel centraal staat, lijkt hier nauw mee samen te hangen. 
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De reeks van De Saive sluit direct aan bij de laat-middeleeuwse traditie van de Twaalf 

Maanden, maar het valt op dat de opbrengst van het land hier niet is bestemd voor de adel, 

maar voor een stedelijke elite. Dit is opmerkelijk omdat het ensemble voor een adellijk 

publiek werd geschilderd. Terwijl de tondo’s met de maanden nog een traditionele landelijke 

omgeving laten zien, zijn de markten in de achtergrond van drie schilderijen in een stedelijke 

setting geplaatst, waar kooplieden hun waren verkopen aan stedelingen. Ook in de voorgrond 

van de Groenten- en fruitmarkt (juli en augustus) en de Vismarkt (maart en april) tonen 

marktgangsters, gekleed in de karakteristieke huik, belangstelling voor de aangeboden waar; 

in het Interieur met een slagerij (november en december) staat een welgestelde burger bij een 

slager te wachten op een stuk vlees, dat voor haar wordt gepekeld. 

Op de schilderijen treft men nauwelijks de losbandigheid aan waarmee de boeren 

worden getoond in enkele andere aan De Saive I (of diens zoon, De Saive II?) toegeschreven 

markttaferelen, waar het voedsel met zo’n overdaad wordt gepresenteerd dat het uit het beeld 

lijkt te puilen; bovendien heeft De Saive die andere, komische voorstellingen, die overwegend 

worden bevolkt door karikaturale typen, in een heel ander stijlregister uitgevoerd.
682

 Een 

uitzondering in de reeks vormt echter een scène in de Fruitmarkt (september en oktober) waar 

is te zien hoe een jongen amoureuze toenadering zoekt bij een marktvrouw die met een mand 

hazelnoten is weergegeven; hazelnoten en noten in het algemeen gelden, zoals aangeduid, als 

echte lustopwekkers.
683

 De scène is een ingetogen variant op het tafereeltje in de geschilderde 

tondo achter hen, dat een flirtend stel boeren toont in een landelijke omgeving. Het verschil in 

de stemming van dit ensemble met de overige aan De Saive toegeschreven markttaferelen 

hangt waarschijnlijk samen met een verschillende functie (en mogelijk ook met een 

verschillend publiek). Bij de reeks gaat het in de eerste plaats om het tonen van economische 

voorspoed en welzijn, waarbij het oog zich kan verlustigen aan de gepresenteerde spijzen. Dit 

aangenaam kijkgenot speelt evenzeer een belangrijke rol bij de andere markten, die aan De 

Saive werden toegeschreven, maar die zullen daarnaast vooral zijn gemaakt om onbevangen 

vrolijkheid teweeg te brengen. 

De scène rechts in de achtergrond van het Interieur met een slagerij (november en 

december) werd sterk gemodelleerd naar Maerten van Cleve’s Geslachte os in Wenen, waar 

behalve het motief van de ontweide os ondermeer een zeer vergelijkbare hond is te zien die op 

de geur van het vlees afkomt (afb. 141); bij De Saive is de vrouw vervangen door een slager 

die zijn pet afneemt voor een heer die hem een glas overhandigt. Door de deur, die evenals bij 

Van Cleve een blik biedt op een bebouwde omgeving, treedt nu een knecht binnen en het 
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motief van de kinderen, die spelend met een blaas zijn weergegeven, werd verplaatst naar de 

linkerhelft van het schilderij, waar nu één jongen met een blaas uit het schilderij kijkt. De 

scène links op de voorgrond toont, zoals aangeduid, een man die onder het toeziend oog van 

een welgestelde dame het vlees pekelt. Het model voor deze scène is ongetwijfeld Brueghels 

prent (of de tekening) met de Prudentia, waar het pekelen van het vlees echter wordt 

uitgevoerd door twee vrouwen (afb. 135).
684

 Evenals Brueghels Prudentia refereert het 

schilderij ondermeer aan de gedachte dat men voorbereidingen van materiële aard dient te treffen 

voor de toekomst. 

Het tweede interieurstuk uit de reeks stelt de januari en februari voor en sluit 

eveneens aan bij de traditionele iconografie van de Twaalf Maanden (afb. 142). De man met 

een baard die bij het haardvuur is gezeten vormt een reminiscentie aan bekende voorstellingen 

van de winter, die hem als een oude man tonen.
685

 Hier staat hij echter aan het hoofd van een 

gezin dat goed is voorbereid op de winter, zoals blijkt uit de aanwezige voorraad brandhout en 

voedsel. Op een tafel met een gesteven laken is een ruim assortiment kaas, gerookt vlees, spek, 

boter, brood, zout en een glas wijn te zien. Dit stilleven is een voorloper van de zelfstandige 

‘banketjes’, die in het begin van de zeventiende eeuw worden geschilderd. Een vrouw is ijverig 

in de weer met een spoel en garen. Ter linkerzijde staan een mand met vlees, een afgehouwen 

schapenkop en poten gereed, motieven die tegelijk fungeren als ‘attributen’ van de winter en 

refereren aan de Vastenavond. In een schril contrast met de behaaglijke warmte in deze ruimte 

staan de winterse landschappen die op de tondo’s zijn afgebeeld.
686

 Rechts van deze wand 

wordt een blik geboden in een ruimte, die vermoedelijk als huiskapel dienst doet, zoals men 

lijkt te kunnen afleiden uit de aanwezigheid van een gevleugeld altaarstuk met een Madonna 

met kind. Strikt genomen stelt het interieur op de voorgrond geen keukentafereel voor, 

behalve dat de ruimte met de haard en het aanwezige voedsel en eetgerei aan een keuken doen 

denken. Eén motief lijkt echter direct te zijn ontleend aan het keukenstuk van Pieter Aertsen 

in Kopenhagen (afb. 4): het kind dat op de voorgrond in een pot met vuur blaast, waarbij de 

wangen grappig opbollen.
687

 Deze overeenkomst daargelaten is er geen groter inhoudelijk 

contrast denkbaar dan tussen dit deugdzame huishouden en de boeren die het keukeninterieur 

van Aertsen bevolken. 

 

4. De seizoenen van Lucas (1535-1597) en Frederick (1566-1623) van Valckenborch  

Lucas van Valckenborch 

Korte tijd later schildert ook Lucas van Valckenborch meerdere groots opgezette series 

jaargetijden waarin voedsel een belangrijke plaats inneemt. Lucas had Antwerpen in 1567 
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ontvlucht omwille van zijn Protestantse gezindheid en verbleef in de Duitse Maasstreek tot 

zijn terugkeer in Antwerpen in de jaren zeventig; in 1579 trad hij in dienst van aartshertog 

Matthias van Oostenrijk, de landvoogd der Nederlanden te Brussel. Lucas vergezelde de 

aartshertog vermoedelijk in 1582 naar Linz en werkte daar zeker tot juni 1592 als hofschilder. 

Vervolgens vestigde hij zich in Frankfurt, waar hij zich voegde bij zijn familieleden, die de 

stad al eerder tot hun domicilie hadden gekozen en hier het schildersvak uitoefenden: vóór 

1593 waren hier Lucas’ broer Marten (sinds 1586) en zijn neven Frederick, Gillis en Marten 

III neergestreken.
688

 

De economie van Frankfurt kende sinds 1555 een sterke bloei en in de jaren tachtig 

groeide de stad internationaal uit tot een belangrijk economisch en artistiek centrum toen 

Antwerpen deze vooraanstaande positie moest prijs geven ten gevolge van de politieke en 

religieuze situatie in de Nederlanden. Tegelijk ontving de economie van de stad een extra 

impuls door de toestroom van welgestelde Zuid-Nederlandse immigranten die veel kapitaal 

meebrachten, moderne productiemethoden introduceerden en nauwe internationale 

betrekkingen onderhielden. Met de toegenomen welvaart steeg ook de vraag naar schilderijen. 

Aangezien in Frankfurt geen sterke lokale schilderstraditie bestond, profiteerden vooral 

kunstenaars uit de Nederlanden van de levendige handel in schilderijen, die ondermeer op de 

beurs plaatshad.
689

 Frankfurt ontwikkelt zich vanaf de jaren negentig tot een belangrijk 

centrum voor de productie van geschilderde stillevens en de aanwezigheid van de 

Valckenborchs speelt daarbij een rol van betekenis.  

Tussen 1592 en 1597 schilderde Lucas van Valckenborch vele voorstellingen met de 

seizoenen die oorspronkelijk deel uitmaakten van series.
690

 Naar algemeen wordt 

aangenomen, zijn deze monumentale composities ontstaan in nauwe samenwerking met de in 

Olmütz geboren Georg Flegel (1566-1638), aan wie de meeste stillevens in deze schilderijen 

worden toegeschreven.
691

 Het is denkbaar dat deze samenwerking al in de jaren tachtig in 

Linz tot stand kwam.
692

 Eén van deze reeksen is nog compleet en bestaat uit vier schilderijen, 

waarvan er twee zijn gedateerd in 1595 en drie exemplaren het monogram dragen van Lucas 

van Valckenborch (afb. 147-150).
693

 De meeste schilderijen combineren figuren en stillevens 

op de voorgrond met landschapselementen, zoals uitzichten op buitenplaatsen, rijk aangelegde 

tuinen en fraaie vergezichten met zacht glooiende heuvels en meanderende rivieren. 

In het Voorjaar verzamelen twee dames met een aristocratisch voorkomen bloemen en 

geneeskrachtige kruiden, die in de omgeving van een buitenplaats zijn te vinden; de vrouw op 

de voorgrond plukt korenbloemen die ze in een zeef verzamelt en naast haar staan glazen 

potten met etiketten die kruiden- of bloemenaftreksels bevatten.
694

 Het thema sluit aan bij de 
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buitenlevenliteratuur, waarin vaak uitvoerig de geneeskrachtige kruiden en zeldzame 

gewassen worden beschreven die de buitenplaats in de lente voortbrengt.
695

 Een ander 

algemeen verband met de buitenlevenliteratuur is dat daarin de seizoenbeschrijving een 

belangrijk element vormt: in de Nederlandse hofdichten van Philibert van Borsselen (Den 

Binckhorst, 1613) en Jacob Westerbaen (Ockenburg, 1654) vormt de seizoenbeschrijving 

zelfs het hoofdbestanddeel.
696

 In hoofdstuk IV komt de relatie met het hofdicht nog uitvoerig 

aan bod. 

In een schril contrast met deze voorname dames staan de protagonisten op het 

schilderij met de Zomer, dat eveneens de omgeving toont van een buitenplaats met een fraai 

aangelegde tuin. Een onnozele oude boer die hier links een mand met peulerwten aandraagt, 

vergaapt zich aan de mooie jonge boerenmeid, die, gezeten aan een tafel temidden van 

groenten en fruit, bezig is tuinboontjes te doppen; één van deze bonen is tussen haar boezem 

geklemd en niet zonder reden: erwten, bonen en dergelijke peulvruchten worden al in de 

oudheid geacht de seksualiteit te prikkelen.
697

 Van Beverwijck beschrijft dat bonen, evenals 

aardnoten, bieslook en leliewortels, door hun gelijkenis met mannelijke geslachtsdelen zorgen 

voor hitsigheid en de begeerte opwekken met dergelijk gereedschap aan de slag te gaan.
698

 Dat 

erwten met het minnespel konden worden geassocieerd, blijkt ondermeer uit het bestaan van een 

Zuid-Nederlands houten bord uit 1550 waarop een stilleven met een bord peulerwten is 

geschilderd, waarvan het randschrift vermeldt: ‘Groene puellen en ionge Vrouwen // is een 

zachte spijse om te verdouwen’.
699

 

De gedachte dat ook geschilderde peulvruchten de (eet)lust opwekken, komen we bijna 

een eeuw later tegen in het eerder genoemde schildertraktaat uit 1692 van Wilhelm Beurs. In zijn 

paragraaf over ‘Aard en Peulvrugten voor de keuken’ geeft hij aan hen die niet kunnen beslissen 

waarin zij trek hebben het advies vier schilderijen te laten maken ‘daar in omtrent de meeste 

vrugten, en die t’zaamen konnen zijn, in een saisoen [mijn curs.] gesien worden’. De 

geschilderde aard- en peulvruchten zullen de lust van de beschouwer opwekken en deze kan aan 

de hand van de schilderijen zijn keuze bepalen.
700

 Beurs geeft hier een voor de hand liggende 

functie van seizoenvoorstellingen die ongetwijfeld ook voor de hier behandelde werken van 

toepassing is. 

De wijze waarop Valckenborch de sensuele meid heeft getypeerd, lijkt opnieuw een 

parallel te vertonen met de buitenlevenliteratuur, waarin soms ook de aantrekkingskracht van 

plattelandsmeiden wordt geroemd: Philibert van Borsselen erkent in 1613 in Den Binckhorst, dat 

boerenvrouwen dan misschien bot van zeden en grof van leden zijn en geen mooie kleren 

dragen, maar ze zijn gezond, oprecht, en zij hebben, zo wordt geïmpliceerd, volle borsten en 
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zitten niet om minnaars verlegen.
701

 De achtergrond van het schilderij sluit sterk aan bij het 

traditionele thema van de geïdealiseerde liefdestuin: in de siertuin is een aristocratisch paar 

weergegeven; op de vroegst bekende uitbeelding van de Zomer uit 1592 in Častolovice is te 

zien, dat de man de vrouw het hof maakt. Lucas van Valckenborch schilderde al eerder hoofse 

paren in een geïdealiseerde liefdestuin, maar hier zien we voor het eerst dat het thema wordt 

gecombineerd met boeren en hun waren, die grootschalig op de voorgrond worden getoond. De 

aanleg van deze siertuinen is gebaseerd op ontwerpen van Vredeman de Vries.
702

 

De voorgrond van de Herfst wordt echter weer ingenomen door een rijkgeklede dame 

en zij is omgeven met allerlei soorten fruit en noten, die afkomstig zijn van de boomgaard in 

de achtergrond, waar opnieuw een buitenplaats is te zien. Ook hier zien we humoristische, 

seksueel geladen motieven: deze voornaam geklede vrouw maakt een uitnodigend gebaar naar 

een passerende stevige boer door twee patrijzen naar hem op te houden. De met 

druivenmanden en gevogelte beladen boer is vermoedelijk onderweg naar de markt; dat hij 

zich seksueel sterk tot de vrouw voelt aangetrokken, blijkt overduidelijk uit de plaats van het 

gevogelte voor zijn kruis, de bolling in zijn broek, waar een grote geldbeurs de positie van 

zijn geslacht inneemt, en de stok die uit zijn met druiven gevulde emmer steekt en tegen zijn 

been is geplaatst. We komen hetzelfde type van de oudere hitsige boer ook tegen in een 

keukenstuk in Bratislava, dat rond 1600 in Valckenborchs omgeving zal zijn geschilderd en 

waar wordt getoond hoe de boer een koppel patrijzen overhandigt aan een jonge keukenmeid - 

het betreft eenzelfde type als de jonge vrouw op de Zomer -, die gretig op zijn uitnodiging 

ingaat en ondertussen een grote karper betast (afb. 151).
703

 

De boer in het keukenstuk houdt tegelijk een van de hanen in de mand naast hem vast; 

de nadruk waarmee het rood van de hanenkammen hier is weergegeven, onderstreept de 

hitsigheid van de boer: in Bredero’s klucht van de Meulenaer gebruikt de molenaar Slimme 

Piet de zegswijze ‘hoe root bin ick ekamt’, om aan te geven, dat hij geil is als een haan.
704

 

 Dat de Winter als enige voorstelling uit de reeks wordt verbeeld door een markt in een 

stedelijke entourage lijkt eveneens overeen te stemmen met het in de buitenlevenliteratuur 

voorkomende motief, dat de bezitter van een buitenplaats zijn woning op het platteland in de 

winter verwisselt voor zijn woning in de stad.
705

 Dit markttafereel is gesitueerd op een 

ondergesneeuwde kade die sterk herinnert aan de St. Leonhards-kade in Frankfurt. Twee 

vrouwen, behorend tot een welgesteld burgerlijk milieu, doen inkopen bij een visboer. Hier 

ontbreekt de expliciete erotica, zoals we die in de twee voorgaande schilderijen uit de reeks 

tegenkwamen. De voorste vrouw heeft een streng uien en een mand met vleeswaren bij zich, 

die zij mogelijk heeft gekocht bij de slagerij rechts in de achtergrond, waar een slachtscène is 
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te zien. Het is uitgesloten dat de vis en het vlees hier een antithese tonen van magere en vette 

spijzen, of van de vleselijke begeerten versus de vasten, zoals Wettengl suggereert. Evenmin 

aanvaardbaar is diens moraliserende duiding van de uien, aan de hand van de prent bij Cats 

met ‘Nuda movet lacrima’, dat de vleselijke begeerte tranen tot gevolg heeft.
706

 De context is 

daar een hele andere; bovendien zijn vlees, vis en uien nu eenmaal typische winterspijzen. 

Het is niet zeker in hoeverre de nieuwe benadering van deze onderwerpen, waarbij het 

stilleven zo’n prominente plaats inneemt, samenhangt met Valckenborchs verhuizing naar 

Frankfurt. De voorzover bekend vroegste voorstelling van de Zomer (in Častolovice) is 

gedateerd in 1592 en deze zou zowel in Linz als in Frankfurt kunnen zijn ontstaan.
707

 We 

mogen aannemen dat deze reeksen werden gekocht door een zeer vermogend publiek. De vele 

varianten die van de seizoenen bleven bewaard, wijzen op een grote vraag naar dit soort 

schilderijen en het bestaan van een goed georganiseerd atelier.  

Het is zeer waarschijnlijk dat Van Valckenborch (en Flegel?) in de ambitieuze opzet 

van zijn reeksen werd geïnspireerd door de schilderijen met de maanden van De Saive. De 

kans is groot dat Lucas van Valckenborch bekend was met het ensemble van De Saive, omdat 

hij zeker contact onderhield met diens opdrachtgever, aartshertog Ernst, de broer van zijn 

eigen mecenas, aartshertog Matthias.
708

 Vooral zijn er overeenkomsten te bespeuren in de 

behandeling van de stillevens en de wijze waarop het voedsel in manden, kuipen, etc. is 

verspreid. Beide series verbeelden hoe de producten van het platteland en de visserij de burger 

tot nut zijn en hoe boeren, verkopers en burgers elkaar ontmoeten.
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Frederick van Valckenborch (1566-1623) of een kunstenaar uit diens omgeving 

De meeste marktkooplui en boeren in de reeks van Lucas van Valckenborch onderscheiden 

zich van de verkopers in De Saive’s maanden doordat zij met karikaturale trekken zijn 

weergegeven. Sterk verwant met de schilderijen van Lucas is een ensemble met de seizoenen 

in Wenen uit ongeveer 1600 van zijn neef Frederick van Valckenborch of een kunstenaar uit 

diens omgeving (afb. 152-155).
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 De Lente en de Zomer tonen in de achtergrond opnieuw 

liefdestuinen met musicerende, flanerende en converserende rijke jongeren, terwijl de Herfst 

en de Winter respectievelijk worden verbeeld door een fruit-, wild- en vogelmarkt en een vis- 

en vleesmarkt. In deze laatste schilderijen ligt het accent meer op de overdaad aan voedsel, 

dat nu ook dichter bij de onderste beeldrand is geplaatst dan in de taferelen van Lucas van 

Valckenborch, zodat de beschouwer nadrukkelijker tot consumptie van de uitgestalde waren 

wordt verleid. Waar Lucas slechts de ingehouden gretigheid toont waarmee de marktgangsters 

hun manden volstouwen met de aangeboden waren, laat Frederick (of een kunstenaar uit zijn 
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omgeving) duidelijk hun begeerte naar voedsel zien en brengt hij met veel humor de erotische 

spanning tussen het kopend publiek en de marktlui in beeld: bij de vleesmarkt wordt 

bijvoorbeeld getoond hoe een keurige dame met de ene hand beslag legt op een bloederige 

gevilde kalfskop, waarvan de tong uit de bek hangt, terwijl zij met de andere hand begerig tast 

naar het vlees dat de drukke verkoper haar aanprijst. Bovendien ligt hier nog meer de nadruk 

op het karikaturale voorkomen van de theatraal gebarende marktkooplui: met hun haakneuzen 

en vooruit geschoven kinnen herinnert hun fysionomie tot op zekere hoogte aan die van de 

oude dwaas in Cranachs zogeheten Betaling uit 1532 in Stockholm. 

De gedachte dat de op de markten uitgestalde waren uiteindelijk voor de keuken 

bestemd zijn, komt expliciet tot uitdrukking in een keukenstuk, dat in Wenen wordt bewaard 

en door dezelfde hand werd geschilderd als de hierboven behandelde reeks (afb. 156).
711

 De 

hier getoonde paleisruimte is zeer vergelijkbaar met de rijke interieurs die we eerder 

tegenkwamen op de reeks met de Vier elementen, die waarschijnlijk eveneens werd 

vervaardigd in het atelier van Frederick van Valckenborch (afb. 126-129). Het is mogelijk dat 

het keukenstuk oorspronkelijk ook van een reeks seizoenen of elementen deel uitmaakte. Op 

de voorgrond zien we een tafel gevuld met vlees, vis, gevogelte, groenten, fruit en drank: de 

indruk wordt gewekt dat deze waren voor een groot deel zijn aangekocht bij de marktkramen, 

links in de achtergrond op een stadsplein. Achter de tafel bevindt zich een vrouw met een 

pastei in gesprek met een kok, die naar rechts wijst, waar in een aparte ruimte met een grote 

haard wordt gekookt. 

Schilderijenreeksen met een vergelijkbare programmatische opzet als in de hierboven 

bestudeerde voorbeelden, waar geschilderd voedsel een vooraanstaande rol speelt, zijn 

zeldzaam in de 17
de

 eeuw. Zoals wij verderop zullen zien, is een belangrijke uitzondering 

Joachim von Sandrarts maandenreeks uit 1642-1643, die hij in Amsterdam schilderde in 

opdracht van de Beierse keurvorst Maximiliaan. Deze reeks werd bestemd voor de feest- en 

eetzaal van diens zogeheten oude kasteel (das alte Schloss) in Schleissheim. 

 

Slotopmerkingen 

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de associaties en gedachten die samenhangen met 

geschilderd voedsel in reeksen van de elementen, de jaargetijden en de maanden vrij sterk 

kunnen variëren. Enerzijds is er een categorie voorstellingen waarin etenswaren worden 

verheerlijkt en de nadruk ligt op het nut en de zinnelijke genoegens die zij verschaffen. 

Anderzijds is er een traditie waarin het accent ligt op de zinnelijke verleiding en het voedsel 
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in dienst staat van de kluchtigheid. De beide benaderingen lijken dikwijls samen te gaan in 

één voorstelling of in één reeks voorstellingen. 

De geschilderde reeksen met de elementen, de maanden en de seizoenen moeten 

vrijwel zonder uitzondering voor een zeer vermogend publiek zijn vervaardigd. Anders dan 

bij de reeksen met de Vier elementen speelt het keukeninterieur als motief een zeer marginale 

rol in de reeksen met maanden en seizoenen. Dat neemt niet weg dat de iconografie van de 

vele autonome keukenstukken en voorraadkamers uit de 17de eeuw diep is geworteld in 

zowel de iconografie van de elementen als die van de maanden en de seizoenen. Hoewel de 

meeste van deze op zich zelf staande keukentaferelen de seizoenen, de maanden of de 

elementen niet op een programmatisch manier verbeelden, refereren zij wel aan deze 

grootheden. We konden dit reeds constateren aan de hand van enkele voorbeelden, zoals het 

keukenstuk te Bratislava waarin dezelfde typen voorkomen als op Van Valckenborchs reeks.  

Het bovenstaande moet dienen als een belangrijke basis voor de bestudering van het 

Noord-Nederlandse keukentafereel in de 17de eeuw. Hierdoor zullen wij beter begrijpen hoe 

en waarom de nieuwe generatie schilders van keukenstukken motieven ontleenden aan deze 

iconografie en in hoeverre het publiek met deze motieven vertrouwd was. Hoewel we weinig 

weten over de oorspronkelijke bestemming van de hierboven behandelde reeksen, lijkt het 

aannemelijk dat veel van deze voorstellingen, op een vergelijkbare manier als Sandrarts reeks, 

dienden ter decoratie van een eetzaal. In hoofdstuk VI zullen we onderzoeken of Noord-

Nederlandse keukenstukken en aanverwante voorstellingen van voedsel in de 17de eeuw 

eveneens bestemd waren voor een omgeving waar werd gegeten. 


