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HOOFDSTUK IV. 

De iconografische en stilistische ontwikkeling van het 

Noord-Nederlandse keukentafereel tussen ca. 1590 en 1630 

Inleiding 

In dit hoofdstuk zal ik demonstreren hoe een nieuwe generatie schilders vanaf ongeveer 1590 

in de Noordelijke Nederlanden het thema oppakte en een rijke verscheidenheid aan beeldtypen 

ontwikkelde ten gevolge van de katalyserende werking van een proces van artistieke wedijver. 

 

IV.1. ‘seer ghewenscht en begheert’: de prijzen, de 

eigenaars en de waardering van de keukenstukken van 

Pieter Aertsen en Joachim Beuckelaer in de late 16
de

 en  de 

vroege 17
de

 eeuw 
 

Alvorens in te gaan op de iconografische en stilistische ontwikkeling van het Noord-

Nederlandse keukentafereel vanaf ca. 1590, zal ik duidelijk maken dat de keukenstukken van 

Aertsen en Beuckelaer, vooral na hun dood, zeer werden gewaardeerd en gezocht en dat dit een 

krachtige stimulans vormde voor de volgende generaties kunstenaars die het thema vanaf ca. 

1590 oppakten om met hun voorgangers te wedijveren. 

 

Prijzen, taxaties en verzamelaars 

Keith Moxey argumenteerde dat de keukenstukken en markttaferelen van Pieter Aertsen en 

Joachim Beuckelaer weinig kostten en daardoor voor een breed publiek beschikbaar waren.
712

 

Moxey baseerde zich ondermeer op de uitlatingen van Van Mander over de lage prijs die Aertsen 

en Beuckelaer tijdens hun leven zouden hebben ontvangen voor hun werk.
713

 Vooral over 

Beuckelaer deelt Van Mander vaker mee dat deze tijdens zijn leven sterk werd onderbetaald en 

hij daarover zou hebben geklaagd op zijn sterfbed.
714

 Ook in het prentonderschrift bij het portret 

van Beuckelaer dat Henrick Hondius graveerde in 1610 wordt herhaald dat hij tijdens zijn leven 

voor een geringe prijs heeft geschilderd, maar dat zijn schilderijen hem desondanks hoge roem 

hebben gebracht.
715

 Met gevoel voor overdrijving verhaalt Van Mander dat Beuckelaer in 

opdracht van de muntmeester van Antwerpen een uitstekend keukenstuk maakte waarvoor een 

lage prijs was afgesproken. Maar doordat de muntmeester elke dag nieuwe objecten bracht, die 

een plaats moesten krijgen op het schilderij, was ‘het niet moghelijck [...] zijn kaes en broot daer 
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op te moghen winnen: soo heel vol was t’stuck van alderley ghevoogelt/ visch/vleesch/fruyten/ 

en vruchten.’
716

 Deze muntmeester kan mogelijk worden geïdentificeerd als Jacques van 

Hencxthoven, een aannemer en bouwmeester met een grote verzameling.
717

 Het is echter 

onwaarschijnlijk dat de beschreven situatie overeenstemde met de werkelijkheid, ondermeer 

omdat Beuckelaer altijd van tevoren in een ondertekening een compositie in grote lijnen 

vastlegde.
718

 Verder vermeldt Van Mander dat Beuckelaer tegen een dagloon voor Anthonis Mor 

de kleding in portretten schilderde en bij anderen werkte voor een gulden of een daalder per 

dag.
719

 Miedema merkte hierover terecht op dat een gulden of een daalder geen slecht dagloon 

was.
720

 Als we Van Mander mogen geloven, ontving Beuckelaer voor grote schilderijen vijf tot 

zes pond, wat overeenkomt met ongeveer 30 tot 36 gulden.
721

 Hoe dan ook is het opmerkelijk dat 

Van Mander meedeelt dat de waardering voor de schilderijen van Beuckelaer na diens dood sterk 

is toegenomen: zijn schilderijen zijn dan zo ‘seer ghewenscht en begheert’ dat ze soms wel 

twaalf keer meer waard zijn dan ze bij de aankoop kostten.
722

 Over Beuckelaers cliëntèle is 

slechts bekend dat hij vermoedelijk werkte voor de genoemde Jacques van Hencxthoven en, 

zoals aangeduid, aan het einde van zijn leven schilderde in opdracht van generaal Chiappino 

Vitelli.
723

 Het is onwaarschijnlijk dat deze schatrijke kunstliefhebbers Beuckelaer te weinig 

betaalden. Tot een rijke toplaag behoorden in ieder geval ook de door Van Mander genoemde 

verzamelaars die na de dood van Aertsen en Beuckelaer in het bezit waren van hun schilderijen: 

Van Mander vermeldt ondermeer een grote vismarkt en een fruitmarkt van Beuckelaer bij de 

bankier Sion Luz
724

 in Amsterdam en een keukenstuk van Beuckelaer in de collectie van 

Melchior Wyntgis, de muntmeester van Zeeland en vanaf 1612 buitengewoon meester van de 

rekenkamer te Brussel.
725

 Ook de keukenstukken en andere schilderijen van Aertsen waren in 

het bezit van rijke kunstliefhebbers, zoals de Amsterdammer Jacob Rauwert, die hieronder ter 

sprake komt.
726

 Keukenstukken van Aertsen en Beuckelaer worden in de 17de eeuw ook bij 

Antwerpse verzamelaars aangetroffen, zoals Filip I van Valckenisse die in 1614 in het bezit 

was van een zeer uitgebreide collectie schilderijen met ondermeer een ‘Koeckenmaert’ van 

Aertsen en één van Beuckelaer.
727

 Zoals Honig terecht opmerkte, moet Van Manders 

jammerklacht dan ook ongetwijfeld voor een groot deel worden verklaard doordat de prijzen van 

de schilderijen van Aertsen en Beuckelaer tijdens hun leven in verhouding veel lager waren dan 

de enorme bedragen die men in Van Manders eigen tijd over had voor hun werk.
728

 Bovendien 

hebben we gezien dat Aertsens tijdgenoot Hadrianus Junius in 1588 daarentegen juist benadrukt 

dat Aertsens keukenstukken hem niet alleen de hoogste roem brachten, maar dat zijn schilderijen 

ook nog eens voor een hogere prijs werden verkocht dan zorgvuldig geschilderde en zeer grote 

werken van vele andere meesters.
729
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Dat de keukenstukken van Aertsen en Beuckelaer inderdaad zeer werden begeerd en 

uitzonderlijk kostbaar waren, komt ook aan het licht wanneer men de inboedels en 

veilingcatalogi van de door Van Mander genoemde schilderijenverzamelingen en 

correspondenties van tijdgenoten raadpleegt. Veel van Aertsens belangrijkste schilderijen werden 

volgens Van Mander tegen een geringe prijs gekocht door de Amsterdamse kunstliefhebber 

Jacob Rauwert.
730

 Jacob Rauwert had zijn kunstverzameling, die regelmatig door Van Mander 

werd genoemd vanwege de bijzondere schilderijen die daarin voorkwamen, bij zijn dood in 1597 

nagelaten aan Claes Rauwert. Op de veiling van deze vermaarde collectie in Amsterdam in 

1612
731

 werden meerdere keukens tegen zeer hoge prijzen verkocht: een ‘koockenbort’ van een 

niet bij name genoemde schilder ging voor f 101.- naar Hans van Conincxloo II,
732

 en een 

keukenstuk van een eveneens anonieme schilder werd voor f 65.- verkocht aan Willem van 

Wely.
733

 Een uitschieter is een waarschijnlijk door Pieter Aertsen geschilderd keukentafereel, dat 

de goudsmid Jan Claesz. kocht voor f 165.- .
734

 Het is goed mogelijk dat het daarbij ging om het 

door Van Mander genoemde keukentafereel waarin Aertsens tweede zoon, Aert Pietersz, als 

klein kind voorkwam en dat daarnaast ondermeer een gevilde ossenkop toonde.
735

 De 

keukenstukken behoren tot de kostbaarste schilderijen in deze uitgebreide collectie. Het 

prijsniveau is vergelijkbaar met die van de twee schilderijen van Maerten van Heemskerck die 

bij dezelfde veiling samen gingen voor f 319.-, een werk van Heemskerck voor f 218.-, en een 

‘Marienbeelt’ van Lucas van Leyden dat f 174.- opbracht.
736

 

 Een andere grote verzamelaar en kunstliefhebber die herhaaldelijk door Van Mander 

wordt genoemd en aan wie hij Den Grondt heeft opgedragen, is Melchior Wyntgis. In 1618 werd 

een inventarisatie gemaakt van de kunstwerken, die deel uitmaakten van zijn bezittingen in de 

Volderstraat (thans Lombardstraat) in Brussel. Tot de kostbaarste schilderijen in zijn bezit 

behoren ook hier weer een keukenstuk van Pieter Aertsen ‘met een staende figure nhaer ’t leven’ 

(cost 250 g., valet 300 g.) en een keukenstuk van Joachim Beuckelaer ‘oock met een staende 

vrouwen figure nhaer ’t leven’, dat eveneens werd getaxeerd op 300 gulden!
737

 Dit laatste 

schilderij is mogelijk het exemplaar dat Van Mander beschrijft als ‘een seer schoon keucken/ met 

beelden soo groot als t’leven’.
738

 Beide werken hingen in het ‘voor salet’, temidden van vele 

andere topstukken. Slechts twee van de overige schilderijen die deze ruimte sierden, waren meer 

waard : een ‘Historie van Holifernus’ van Guido Reni (cost 300 g., valet 500 g.) en een drieluik 

van Jan van Eyck van 1200 gulden. Zelfs voor een in hetzelfde vertrek genoemd schilderij met 

‘Fama’ van Bartholomeus Spranger en een Hemelvaart van Maria, geschilderd door Rubens, 

wordt een lagere waarde opgegeven dan voor de keukentaferelen: 150 gulden per stuk.
739

 Dat de 
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keukenstukken overigens niet alleen vanwege de namen van de makers een hoge waarde 

vertegenwoordigden, maar ook vanwege het onderwerp, kan men opmaken uit de lagere 

bedragen die worden genoemd voor werken van meesters als bijvoorbeeld Rogier van der 

Weijden, Lucas van Leyden en Jan Gossaert.
740

 

 De opmerkelijkste liefhebber van keukenstukken was echter de Praagse keizer Rudolf II. 

Deze had zijn agent in Nederland, Graaf Simon VI zur Lippe (1554-1613), belast met de 

opdracht schilderijen van Nederlandse meesters op te sporen.  De graaf kreeg de taak ‘eenighe 

uutbondige constucken van schilderijen te coepen’
741

 van ‘tsy Hieronymus Bosch, Langhen Peer 

[Aertsen], Antony Blocklant, Lucas van Hollandt oft andere besundere meesters’.
742

 Voor deze 

opdracht riep de graaf ondermeer de van oorsprong Zuid-Nederlandse Andries en Daniël van der 

Meulen te hulp.
743

 In december 1596 schrijft Andries van der Meulen aan zijn broer Daniël dat 

deze één van de twee schilderijen mag kopen die hij in Den Haag heeft gezien: ‘tsy de keuckene 

met 4 personnagien van mr. Joachim Dosmert, daar gij 300 gulden voor bodet’ of het Offer van 

Abraham van Pieter Aertsen. Waarschijnlijk is Joachim Dosmert een bijnaam van Joachim 

Beuckelaer.
744

 Daniël moet zelf bepalen welk schilderij hij het beste vindt, maar bij zijn keuze 

hoeft hij geen rekening te houden met de hoogte van de prijs.
745

 Uit een brief van maart 1597 

blijkt de graaf toestemming te hebben gegeven beide werken aan te schaffen.
746

 De schilderijen 

van Beuckelaer waren kennelijk zeer in trek aan het Praagse hof en men had daar zeer veel geld 

voor over. Dat is ook af te leiden uit Van Manders mededeling dat Rauwert een fruitmarkt en een 

Marktstuk met de Ecce Homo van Joachim Beuckelaer samen met twee schilderijen van Maerten 

van Heemskerck en één van Dirck Barendsz. verkocht aan Graaf Simon zur Lippe. Rauwert 

bedong hiervoor circa duizend Vlaamse pond (ongeveer 6000 gulden).
747

 Het Marktstuk met de 

Ecce Homo van Beuckelaer wordt in de Praagse inventaris van 1621 genoemd.
748

 Daarnaast 

blijkt dat graaf Simon VI zur Lippe voor de keizer zijn uiterste best deed een aantal schilderijen 

van Aertsen te bemachtigen via de griffier van de Staten-Generaal, Cornelis van Aerssen; hij had 

net de kans voorbij laten gaan een keukenstuk te kopen voor 200 gulden.
749

 Ook in de loop van 

17de eeuw worden vergelijkbare exorbitante bedragen genoemd, zoals we in hoofdstuk VI zullen 

zien. 

 

Stadsbeschrijvingen en geschilderde verzamelingen 

De grote waardering voor de keukenstukken van Aertsen en Beuckelaer komt niet alleen tot 

uitdrukking in de hoge bedragen die men daar voor over had, maar blijkt ook uit 17de-eeuwse 

stadbeschrijvingen van Antwerpen en Amsterdam. In de Antwerpia uit 1610 van Carolus 

Scribanius (1561-1629) wordt Beuckelaer geëerd als een van de illustere schilders die 
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Antwerpen haar roem hebben bezorgd. In een fragment over een keukenstuk van Joachim 

Beuckelaer prijst hij de bedrieglijk echte weergave van de daarin geschilderde etenswaren en 

vergelijkt hij zijn werk met dat van de Romeinse kunstenaar Possis. Daarmee toont Scribanius 

aan dat Beuckelaer in een eerbiedwaardige traditie staat die teruggaat op de oudheid en dat 

Beuckelaer in staat is te wedijveren met zijn vermaarde voorganger. De tekst van Scribanius 

luidt, in vertaling: 

 

‘Varro verhaalt dat hij een zekere Possis kende die in Rome druiven en vissen schilderde, zo 

natuurgetrouw dat ze niet van de echte te onderscheiden waren. Wat zou Varro zeggen indien hij 

een keukenstuk van Joachim Beuckelaer zou zien, met appels en groenten, met gemest 

gevogelte, vlees en vis; alles zo bedrieglijk nagebootst dat niet alleen de keukenmeid zou worden 

bedrogen.’
750

 

 

Terwijl Scribanius juist Beuckelaer eert vanwege zijn bijdrage aan de roem van de 

schilderstraditie van Antwerpen, wordt Aertsen uitvoerig geprezen in de Amsterdamse 

stadsbeschrijvingen uit de 17de eeuw.
751

 Zoals aangeduid, stak Hadrianus Junius de loftrompet 

over Aertsen in zijn Batavia uit 1588. In 1614 roemt Pontanus Aertsen als de grondlegger van de 

Amsterdamse kunst wanneer hij hem als eerste noemt in zijn overzicht van de belangrijkste 

kunstenaars die de stad heeft voortgebracht. In een vrij citaat naar Junius herhaalt Pontanus diens 

lofbetuiging op de keukenstukken van Aertsen en vergelijkt hij hem net als Junius met 

Piraeicus.
752

 Ook in de stadsbeschrijvingen van Dapper uit 1663 en van Van Domselaer uit 1665 

wordt Aertsen ondermeer omwille van zijn vakkundig geschilderde keukenstukken geprezen en 

geplaatst aan het begin van een roemrijke Amsterdamse artistieke traditie.
753

 

 

Van de grote waardering voor Aertsen en Beuckelaer getuigen ook Zuid-Nederlandse 

kabinetstukken uit de 17de eeuw waarop hun werk wordt getoond als onderdeel van een illustere 

traditie. De door Willem van Haecht geschilderde Kunstkamer van Cornelis van der Geest uit 

1628 in het Rubenshuis verbeeldt het bezoek van het aartshertogelijk paar Albrecht en Isabella 

aan het Antwerpse kunstkabinet van Cornelis van der Geest in 1615 (afb. 157).
754

 Bij deze 

gelegenheid zijn de beroemdste op dat moment levende kunstenaars en verzamelaars van de stad 

aanwezig, waaronder Rubens, Van Dyck, Jan Brueghel en Frans Snyders. De ruimte is gevuld 

met sculpturen uit de oudheid en op de wanden zijn vooral schilderijen te zien van zowel 

eigentijdse als oude Zuid-Nederlandse meesters. Pieter Aertsen is vertegenwoordigd met zijn 

voorstelling van de Pannenkoekenbakkers
755

 die links op de achterste wand is weergegeven, en 

een Aanbidding der herders, op de wand rechts boven de ingang.
756

 Prominent op de voorgrond 

is een fruitstuk met apen
757

 te zien van de beroemde stilleven- en dierschilder Frans Snyders, 
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wiens keukenstukken, die verderop nog ter sprake komen, geheel in de traditie staan van Pieter 

Aertsen. 

 In Willem van Haechts omstreeks 1630 geschilderde Atelier van Apelles in het 

Mauritshuis (afb. 158) is een niet meer bestaand markttafereel van Joachim Beuckelaer op de 

voorgrond duidelijk in het zicht geplaatst, terwijl op de achterwand een schilderij met een 

voorraadkamer van Frans Snyders en een voorstelling met Boneneters van Vincenzo Campi 

worden getoond.
758

 De schilderijen worden nadrukkelijk gepresenteerd als onderdeel van een 

traditie van Zuid-Nederlandse en Italiaanse kunst die uiteindelijk teruggaat op de oudheid. 

 

Kunsttheorie 

Heden ten dage wordt in de kunsthistorische literatuur bij herhaling gesteld dat het keukenstuk 

en het stilleven in het algemeen in een laag aanzien stond.
759

 Deze zienswijze is echter geheel in 

strijd met het bovenstaande, althans voor wat deze periode betreft. Mijns inziens is de aanname 

onjuist dat het keukenstuk in de ogen van Van Mander een geringe status had, zoals Miedema 

benadrukt in zijn commentaar op het Schilder-boeck. Mede onder invoed van de Italiaanse 

kunsttheorie zette Van Mander jonge kunstenaars in het voorwoord van Den Grondt aan zich 

boven alles te bekwamen in de uitbeelding van figuren en historiën, die volgens hem superieur 

zijn aan alle andere onderwerpen: ‘Ist niet de volcomenheyt in beelden en Historien/ soo mach 

het wesen Beesten/ Keuckenen/ Fruyten/ Bloemen/ Landtschappen/ Metselrijen/ Prospectiven 

[etc...]’.
760

 Dat de historieschilderkunst de hoogste waardering geniet wil echter niet zeggen dat 

het keukenstuk bij Van Mander weinig aanzien heeft. Van Mander blijkt juist vaak in lovende 

termen te spreken over keukenstukken, zoals we ook hierna nog zullen zien. 

 Ook Van Hoogstraetens bekende uitspraak, dat schilders van stilstaande dingen 

(waaronder ‘keukens met allerley kost, van Vlees en Visch, en bekoorlijk Wiltbraet, en al wat 

onder den naem van stil leven begreepen is’) slechts de status hebben van soldaten in het leger 

van ‘de konst’, is vaak éénzijdig gelezen als een degradering van stillevens.
761

 Zoals Brusati 

terecht opmerkte, moet zijn uitspraak hierover worden gezien als een kritiek op specialisten, die 

zich beperken tot het schilderen van een bepaald genre.
762

 Van Hoogstraeten betreurt het dat de 

beroemdste kunstkabinetten van zijn tijd voor het merendeel zijn gevuld met stukken, ‘die niet 

anders, dan voor een lust of als in spel van een goet Meester behoorden gemaekt te worden, als 

hier een Wijntros, een Pekelharing, of een Haegedis, of daer een Patrijs, Weytas, of dat noch 

minder is. Welke dingen, schoonze ook hare aerdicheden hebben, alleen maer als uitspanningen 

van de kunst zijn.’
763

 Hij ergert zich hier vooral aan het gegeven dat de balans in de 

samenstelling van deze verzamelingen zoek is: schilderijen met levenloze voorwerpen, die hij 
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rekent tot de eerste en laagste trede van de kunst, overvleugelen de hoeveelheid uitbeeldingen 

van de ‘gedenkwaerdichste Historien’, die bovenaan, op de derde trede staan. Dit heeft volgens 

hem te maken met de onwetendheid, in de Oudheid en in zijn eigen tijd, van zowel het ‘gemeene 

volk’ als ‘de verwaende lief hebbers’, die daardoor onbeduidende zaken, zoals een geschilderde 

patrijs of het bijwerk (parerga) in een voorstelling soms meer prijzen dan verheven 

onderwerpen.
764

 Terwijl Van Hoogstraeten keukenstillevens duidelijk in de laagste rang plaatst, 

doet hij geen directe uitspraak over keukenstukken met figuren. Waarschijnlijk zou hij ze tot de 

tweede rang rekenen, waartoe volgens hem ook genrestukken behoren als ‘vastenavonden’, 

‘mommerien’, ‘bambootserytjes’, ‘kluchten van Jan hagel’ en ‘Barbiers en 

Schoenmakerswinkels’ van schilders, die ‘[...] den naem [verdienen] van Rhyparographi, zoo 

wel als d’oude Pyreykcus [sic.] voornoemt’.
765

 

 

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt beschreven hoe na de dood van Aertsen en Beuckelaer 

een nieuwe generatie schilders in het laatste kwart van de 16de eeuw de traditie voortzet. De 

grote waardering en hoge prijzen voor keukenstukken en de gunstige reputatie van Aertsen en 

Beuckelaer moeten voor hen een extra stimulans hebben gevormd in de voetsporen te treden van 

hun gewaardeerde voorlopers. We zullen zien dat de hierboven genoemde verzamelaars van 

werken van Aertsen en Beuckelaer behoorden tot een netwerk van kunstliefhebbers die het 

belangrijkste publiek voor deze nieuwe generatie schilders vormen, want keukenstukken werden 

door hen ‘seer ghewenscht en begheert’. 

 

IV.2. ca. 1590-1600: De ‘late maniëristen’: Abraham 

Bloemaert, Cornelis van Haarlem, Joachim Wtewael, 

Cornelis Jacobsz. Delff: continuïteit, wedijver en innovatie 
 

De uitbeelding van figuren in een omgeving met opgetast voedsel blijft dan ook in de late 16de 

en in de 17de eeuw een bron voor een wedijver in illusies. Minstens zo ambitieus als Pieter 

Aertsen, Joachim Beuckelaer, Huybrecht Beuckelaer, Maarten de Vos en Pieter Pietersz. waren 

de zogeheten "late maniëristen", die ongeveer vanaf de jaren negentig van de 16de eeuw en de 

eerste decennia van de 17de eeuw in het bijzonder in Haarlem en Utrecht werkzaam waren. 

Mede geïnspireerd door Italiaanse voorbeelden manifesteerden zij zich als schilders van groot-

schalige composities met een overwegend bijbelse en mythologische thematiek, onderwerpen die 

binnen de hiërarchie der genres de hoogste plaats innamen. Des te opmerkelijker is het dat juist 

deze kunstenaars, - zoals Abraham Bloemaert (1566-1651), Hendrick Bloemaert (1601/1602-
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1672), Cornelis van Haarlem (1562-1638), Pieter Cornelisz. van Rijck, Joachim Wtewael (1566-

1638) en Peter Wtewael (1596-1660) - vrijwel zonder uitzondering keukenstukken hebben 

vervaardigd. 

 

Utrecht: 

Abraham Bloemaert 

Toen de Utrechtse kunstenaar Abraham Bloemaert als één van de eerste Noord-Nederlandse 

schilders van de nieuwe generatie het thema omstreeks 1590 oppakte, had hij duidelijk de 

ambitie om zijn grote voorbeelden te overtreffen. De twee ons bekende keukenstukken van 

Bloemaert laten zien dat hij er dankzij zijn inventiviteit en virtuositeit in is geslaagd het thema 

ingrijpend te transformeren en te verbeteren. Het Keukenstuk met een dronkeman en een meid 

dateert waarschijnlijk uit het begin van de jaren negentig, of werd mogelijk kort voor 1590 

vervaardigd (afb. 159).
766

 Het schilderij is in vijf verschillende versies bekend.
767

 Dit lijkt niet 

alleen te getuigen van de reputatie van de kunstenaar en de populariteit van de voorstelling, het is 

ook een sterke indicatie dat het origineel deel uitmaakte van een bekende collectie waartoe veel 

kunstenaars toegang hadden; mogelijk hield Bloemaert het principaal in zijn eigen atelier om het 

te kopiëren. De kans is vrij groot dat dit het keukenstuk van Bloemaert is, dat de belangrijke 

Amsterdamse verzamelaar en uitgever Jacques Razet in zijn bezit had, zoals deze vermeldt in 

zijn eerder genoemde brief van 1596 aan de Haarlemse kunstliefhebber Aernout van 

Berestijn.
768

 Bloemaerts faam en populariteit reikten echter tot ver over de landsgrenzen. In de 

Praagse inventaris van Ferdinand II van 6 december 1621 worden maar liefst twee 

keukentaferelen van Abraham Bloemaert vermeld, die waarschijnlijk al in de 16de eeuw deel 

uitmaakten van de collectie van keizer Rudolf II.
769

 Het is zeer opmerkelijk dat ook Bartolomeus 

Spranger (Antwerpen 1546-1611 Praag), die een cruciale rol speelde in de verspreiding van het 

"maniërisme" in de Noord-Nederlandse schilderkunst, als maker wordt genoemd van een 

keukenstuk in de Praagse inventaris van 1621 en waarschijnlijk maakte ook dit schilderij deel uit 

van de collectie van Rudolf II.
770

 Tegenwoordig is ons geen keukenstuk van Spranger bekend. 

De introductie van dit "maniërisme", een stijl die zich ondermeer laat kenmerken door 

gestileerde vormen en sterk gekunstelde houdingen en gebaren, heeft het uiterlijk van veel 

keukenstukken in de decennia rond 1600 bepaald. 

 Het Keukenstuk met een dronkeman en een meid van Bloemaert toont een interieur met 

een parallel aan het beeldvlak geplaatste tafel waarop een overdaad aan etenswaren is uitge-

stald. Aan de tafel zitten twee figuren die ten halven lijve zijn weergegeven. Het gaat om een 

jongeman met een snor en een baardje, die is gekleed in een lichtpaarse wambuis en een 
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pluimhoed. De man verkeert in een dronken toestand, zoals men kan opmaken uit zijn 

voorovergebogen houding, zijn verdwaasde oogopslag, de rode blos op het gelaat en de 

aarden mok, die hij in een hand laat bungelen. Oorzaak van zijn roes is niet alleen de 

overdaad aan voedsel en drank, maar ook de verleidelijke keukenmeid naast hem bij wie de 

bovenzijde van het rode jak en de witte kraag zijn geopend. Zij maakt misbruik van de situatie 

door met de ene hand ongemerkt geld te stelen uit de beurs achter zijn rug, terwijl zij hem met 

de andere hand liefkozend betast. Het bedrog van verliefden die zich via hun zintuigen laten 

misleiden, wordt opvallend vaak aanschouwelijk gemaakt op keukenstukken. Verliefd gedrag 

is sowieso dwaas en valt onder de categorie lichtgelovigheid: omdat verliefden zich door hun 

zintuigen laten bedriegen worden zij tot de zwakken van geest gerekend.
771

 Op een 

keukentafereel van Floris van Schooten uit 1621 komt een vergelijkbare lachwekkende 

potsenmaker voor die eveneens door een keukenmeid wordt beroofd, terwijl de vogel op zijn 

schoot zondermeer wijst op zijn seksuele opwinding (afb. 160).
772

 Doordat de diefstal zelf op 

beide schilderijen nogal verborgen is weergegeven, wordt men dit motief pas gewaar na 

aandachtige aanschouwing van de overvolle compositie. 

 Het compositieschema van Bloemaert vindt aansluiting bij dat van vele vroegere 

voorbeelden met een bijbelse onderwerp, maar hier is sprake van een profane thematiek. Ook pas 

in tweede instantie herkent men in de deuropening op de achtergrond het silhouet van een in 

lompen gehulde brakende man. Naar aanleiding van dit motief interpreteerde D.R. Barnes de 

voorstelling als een uitbeelding van de parabel van de Verloren Zoon.
773

 Er ontbreken echter 

aanwijzingen dat de parabel het onderwerp vormt en Roethlisberger merkte terecht op, dat de 

Verloren Zoon altijd met meerdere figuren wordt getoond.
774

 Bovendien komt het motief van de 

brakende man, dat de gevolgen van de gula aanschouwelijk maakt, niet uitsluitend voor op 

uitbeeldingen van dit thema. Brakende dronkemannen worden eveneens aangetroffen in herberg- 

of bordeelvoorstellingen en vastenavondtaferelen en dit schilderij sluit nauw bij deze beide 

tradities aan.
775

 Hoewel Roethlisberger erkent dat de figuren op de voorgrond met humor zijn 

gepresenteerd, vormt het motief van de brakende man volgens hem een commentaar ‘in malo’ op 

de zonde van de gula.
776

 Deze figuur werd echter ingevoegd om de komische inhoud te 

versterken en duidelijk te maken in welke staat de man op de voorgrond verkeert. 

 De verwantschap met de vastenavondiconografie treedt duidelijk aan het licht bij een 

vergelijking met de genoemde compositie met de Strijd tussen vastenavond en vasten naar 

Jeroen Bosch, waarvan replieken bestaan in het Antwerpse Museum Mayer van den Bergh (afb. 

14) en in het Utrechtse Catharijneconvent. Gelijksoortige kluchtige motieven, zoals de kalfs- of 

schapenkop, kalfs- of schapenpoten, vis en drank, nemen hier, evenals in het keukeninterieur van 
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Bloemaert, een vooraanstaande plaats in en benadrukken de zotheid van de voorgestelde 

personages. Mede daarom is het onjuist de ‘expressieve blik’ van de kalfskop te beschouwen als 

een ‘moraliserende verwensing’, zoals Roethlisberger het verwoordt.
777

 Het motief levert 

daarentegen een vermakelijk commentaar op de dwaasheid van de dronken man. Ook de 

pannenkoeken die de beschouwer op het voorplan van Bloemaerts keuken worden 

voorgeschoteld, komen tot dan toe vooral voor in de boerse, carnavaleske voorstellingen. 

Bloemaert kan dit motief hebben ontleend aan Aertsens Boerengezelschap met een 

pannenkoekenbakster uit 1560 (Museum Boijmans- Van Beuningen) of Maerten van Cleve’s 

compositie met De Koning drinkt,
778

 waar dit kluchtige voedsel een centrale plaats inneemt. 

 

Ook Bloemaerts Keukenstuk met een ongelijk liefdespaar uit ongeveer 1590 heeft vooral 

raakvlakken met zowel de beeldtaal van de vastenavond als de traditie van bordeelvoorstellingen 

(afb. 161).
779

 Een breed in het beeldvlak geplaatste jonge keukenmeid heeft in haar ene uitge-

strekte hand een braadspit gevat, terwijl zij met de andere hand een stuk vlees grijpt. Zij wordt 

ondertussen betast door een oude boerse man, die met zijn vingers gretig in een tros druiven 

grijpt die hij voor haar onderbuik houdt. Hij draagt een bontmuts waarmee vogelaars en vissers 

vaak worden getoond. Minstens zo suggestief als de bos druiven is de priemende bos wortelen 

die direct onder dit tweetal is geplaatst en naar de mannelijke genitaliën verwijst.
780

 Nog niet 

eerder werd de seksuele begeerte zo nadrukkelijk in beeld gebracht. Dat we hier te maken 

hebben met een herberg die dienst doet als bordeel wordt bevestigd door de aanwezigheid van 

een ‘lat’ of kerfstok die op de schouw is aangebracht. In tegenstelling tot het Keukentafereel met 

een dronkeman en een meid bevat de voorstelling geen doorkijkje in de achtergrond. 

 Dat ook deze voorstelling diepe wortels heeft in de vastenavondiconografie blijkt uit het 

gegeven dat verscheidene stillevenmotieven, zoals de kalfs- of schapenkop en de drank, in 

combinatie met het thema van de ongelijke liefde al voorkwamen op de Strijd tussen 

vastenavond en vasten naar Jeroen Bosch (afb. 14). Bovendien heeft een vergelijkbare 

combinatie van worsten, drank, een kalfs- of schapenkop, een haas, varkenspoten, kolen, eieren, 

en gevogelte een vooraanstaande plaats in het schilderij met de Satire op de vraat- en 

drankzucht, dat door een lid van het schildersgeslacht Verbeeck werd vervaardigd (afb. 61). In 

de beide keukentaferelen van Bloemaert wordt een worst - het vastenavondvoedsel bij uitstek - 

op een kluchtige wijze aan de beschouwer gepresenteerd.
781

 De obsceniteit van de worst komt 

naar voren in vele komische teksten, zoals De Casteleins in 1616 in Rotterdam uitgegeven 

Diversche Liedekens: ‘Wy speelden met te schaecxkins En draeyden Venus worstkins Sy kuste 

altoos mijn kaecxkins, Ende ick taste haer schoon borstkins’
782

, of de Koddige en Ernstige 
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opschriften uit 1682, waar sprake is van ‘De Juffers die geen Worst en krijgen tot haar Rooster, 

Behelpen menigmaal haar met een fulpen Trooster’.
783

 De dubbelzinnigheid van een worst staat 

ook centraal in een schilderij met Twee jonge meiden en een nar uit 1595 van Cornelis van 

Haarlem, waarin de preoccupatie van twee onnozele meiden met een lange worst wordt 

geridiculiseerd door een zot die lachend uit het schilderij kijkt (afb. 162).
784

 Vele jaren later zal 

de fijnschilder Godfried Schalcken (1643-1706) een voorstelling maken van een Lachende 

vrouw in een venster die worsten maakt, waarvan ze er duidelijk één als een fallus in de hand 

heeft (afb. 163).
785

 

 Ook wortel-achtige gewassen komen al voor op vroegere keukentaferelen, zoals Aertsens 

stuk in Kopenhagen, maar daar vormen ze nog niet zo’n overtuigend geheel met de figuren, 

zoals dat hier het geval is.
786

 Een zeer vergelijkbare bos wortelen is afgebeeld op de 

voorgrond van Maerten van Cleve’s keukenstuk uit 1565 in Verona: de wortelen zijn hier 

eveneens over de tafelrand geplaatst in de richting van de beschouwer (afb. 85). Seksuele 

toespelingen op wortelen maakt ondermeer Bredero in Moortje uit 1617, waar in één van zijn 

marktbeschrijvingen het personage van een oud wijf als een ‘wortel-teef’ wordt 

gekarakteriseerd.
787

 

 Bloemaert zal bij zijn keuze om de ongelijke liefde in een keukeninterieur uit te beelden 

vooral de voorbeelden van Joachim Beuckelaer als uitgangspunt hebben genomen, zoals de 

compositie uit 1566 in het Louvre, waar in de achtergrond op een kleine schaal wordt getoond 

hoe een kokende meid van achteren wordt benaderd door een oudere man, die haar onder de rok 

tast, terwijl verschillende elementen uit dit schilderij, zoals de kool, de mand en de dode woerd 

op een vergelijkbare wijze bij Bloemaert terugkeren (afb. 82). Bloemaert lijkt in de bijna 

levensgrote presentatie van de figuren op de voorgrond in het bijzonder te reageren op 

Beuckelaers keukenstuk met een ongelijk liefdespaar van ongeveer 1564, maar hij sluit daarmee 

tegelijk aan bij kluchtige voorstellingen van Quinten Massys, waarin het ongelijke liefdespaar 

een centrale plaats inneemt. Een voorbeeld van Massys in de National Gallery in Washington 

verbeeldt hoe een oude dwaas zich laat verleiden door een courtisane, die hem ondertussen 

besteelt en zijn beurs doorgeeft aan een handlanger (afb. 164).
788

 

 

Directe voorbeelden voor Bloemaert uit zijn leertijd 

Dankzij Van Mander weten we dat Bloemaert al op jeugdige leeftijd ervaring had opgedaan met 

het schilderen van komische figuren met voedsel en drank. In het Schilder-boeck vermeldt Van 

Mander dat Bloemaert in de leer ging bij Joos de Beer in Utrecht (tussen 1576 en 1580) bij wie 

hij een bewonderenswaardige kopie maakte naar een ‘Moderne banquet’ van Dirck Barendsz. 
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(1534-1592 ).
789

 Barendsz. had het origineel geschilderd aan het eind van de jaren zestig van 

de 16de eeuw en de drie nog bewaarde kopieën geven een goede indruk van de 

oorspronkelijke voorstelling. Anders dan de keukenstukken van Bloemaert, waarin boerse 

typen figureren, toont het monumentale schilderij rijkgeklede amoureuze koppels van chique 

jonge mannen en vrouwen die musicerend en zingend rondom een tafel met etenswaren en 

drank zijn weergegeven (afb. 165).
790

 Zij zingen een lied, getiteld ‘Jouons beau ieu tout riant’, 

waarvan de tekst in de hand van de voorste vrouw is te zien. Rechts achter dit gezelschap 

bevindt zich een nar met een zotskolf. Hij zingt een andere tekst mee, die luidt: ‘Een nyen 

[lie]deken/ Ghy gekkekens’, en voorziet zo het gedrag van dit gezelschap en hun amoureuze 

lied van een spottend commentaar.
791

 Opvallend is hier verder de aanwezigheid van een 

dienstmeid, die een schaal met fruit aandraagt. Het motief van de serverende dienster kwamen 

we ook tegen in de achtergrond van het Markttafereel met de Emmaüsgangers en een 

zelfportret als kok van Pieter Pietersz. (afb. 2), waar zij op een vergelijkbare manier de weelde 

en overdaad van de voorgrond accentueert. Hoewel de tafel op de compositie van Barendsz. 

vrij schaars is gedekt, evoceren de weinige objecten en etenswaren die daarop zijn te zien - en 

die we enige decennia later geïsoleerd aantreffen in de "zelfstandige" banketjes - eveneens 

een beeld van rijkdom en luxe. 

 Maar dit zou niet Bloemaerts enige oefening zijn in het schilderen van voedsel in 

combinatie met figuren. Van Mander vervolgt dat Bloemaerts vader ontevreden was over de 

negatieve reactie van De Beer op de door Bloemaert vervaardigde kopie. Mede daarom liet zijn 

vader hem thuis schilderen naar werken uit eigen bezit, waaronder ‘een seer fraey keucken van 

den ouden langhen Pier, waer in quam een Ossenhooft’.
792

 Bloemaert was op dit moment 

hooguit veertien jaar oud.
793

 Het valt op dat het kopiëren van een keukenstuk wordt beschreven 

als een onderdeel van het leerproces van de jonge schilder: het kopiëren van een keukenstuk van 

Aertsen zal, door de grote verscheidenheid aan figuren en objecten die op zijn composities 

voorkomen, bij uitstek als een goede oefening zijn beschouwd.
794

 Uit deze passage kan worden 

afgeleid, dat Bloemaerts vader zelf in het bezit was van een keukenstuk van Aertsen en dat dit 

schilderij ondermeer een kop van een os toonde.
 795

 Voor Van Mander was een gevilde ossenkop 

kennelijk een opvallend motief, omdat hij ook met nadruk de aanwezigheid ervan vermeldt in 

Aertsens keukentafereel, dat de Amsterdamse kunstliefhebber Jacob Rauwert in zijn bezit had 

(het betreft de voorstelling waarin Aertsen zijn tweede zoon, Aert Pietersz, als klein kind zou 

hebben geportretteerd).
796

 Het is daarom des te opmerkelijker dat in de beide keukeninterieurs 

van Bloemaert kalfskoppen zijn te zien. Behalve op Aertsens Vleeskraam uit 1551 en de 
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hierboven genoemde voorbeelden, heeft het motief van de ossenkop een prominente plaats in het 

Bordeel met vleeswaren (Slagerij) uit 1568 van Joachim Beuckelaer in Napels  

(afb. 139). Bovendien is meer in de achtergrond van dit laatste schilderij eveneens een kalfskop 

afgebeeld, terwijl een varkenskop aan een vleeshaak is bevestigd (en de poten van deze dieren en 

worsten zijn weergegeven). Een zeer vergelijkbare kop van een os, die net als hier aan een haak 

werd opgehangen, is ook te zien op het eerder besproken schilderij met november en december, 

dat De Saive maakte in 1590 (afb. 146), dus rond dezelfde tijd waarin Bloemaerts keuken is 

ontstaan. Enige jaren later beschouwde Jacques de Gheyn II het weergeven van een ossenkop 

kennelijk als een tour de force: hij signeerde zijn in 1599 vervaardigde tekening met dat onder-

werp met gouden letters (afb. 166).
797

 We zullen zien dat afgehouwen koppen van runderen, 

schapen en varkens in latere keukenstukken nog geregeld voorkomen. 

 

De hierboven aangehaalde bron bevestigt dat Bloemaert rechtstreeks schatplichtig is aan Aertsen, 

maar Bloemaert moet ook goed bekend zijn geweest met de keukenstukken van Joachim 

Beuckelaer en Pieter Pietersz., zoals blijkt uit het gegeven dat in de keukenstukken van 

Bloemaert verschillende geïsoleerde motieven voorkomen die aan hun werken moeten zijn 

ontleend. Zo komt de mand met de dode woerd op het Keukenstuk met een ongelijk liefdespaar 

sterk overeen met hetzelfde motief in Beuckelaers Keukentafereel met Christus in het huis van 

Martha en Maria uit 1565 in Brussel (afb. 167).
798

 De dikbuikige drinkkan op dit schilderij keert 

terug in het Keukenstuk met een dronkeman en een meid. De dode woerd in Bloemaerts 

Keukenstuk met een dronkeman en een meid komt vrij nauwkeurig overeen met de dode eend 

die is te zien op zowel de voorgrond van Pieter Pietersz’ Keukenmeid met de Maaltijd te 

Emmaüs in Stockholm (afb. 50) als in diens Markttafereel met de Emmaüsgangers en een 

zelfportret als kok (afb. 2). 

 

Hoewel Bloemaerts keukenstukken duidelijk werden geschilderd in reactie op eerdere 

voorbeelden, hebben zijn werken een volkomen ander karakter. Om te beginnen vertoont de 

ruimtelijke compositie een vakkundigheid die verder is ontwikkeld dan het niveau waarop zijn 

voorgangers zich bevonden. Zowel de figuren als het spectaculair opgetaste voedsel zijn veel 

overtuigender in beeld gebracht door een subtielere toepassing van contrasten in licht en donker 

en een geraffineerder kleurgebruik. De scabreuze handelingen maken explicieter aanschouwelijk 

hoe voedsel met de extreemste vormen van lustbeleving gepaard kan gaan, ondermeer door een 

plastischer weergave van de tastende, beaderde handen en penetrerende vingers en een virtuoze 

verstrengeling van ledematen. Een kunstgreep die Bloemaert aan Aertsen zal hebben ontleend, 



 190 

is dat hij de tafel met de uitstalling van etenswaren op de voorgrond parallel laat lopen met de 

onderste beeldrand (in het Keukenstuk met een ongelijk liefdespaar wordt deze door de 

onderste beeldrand oversneden). Een vergelijkbare presentatie zagen we in Aertsens 

Boerenkeukenstuk in Kopenhagen en in Maarten de Vos’ Keukeninterieur met de parabel van 

Lazarus en de rijke dwaas. Bloemaert is echter een stap verder gegaan door zowel het voedsel 

als de figuren op een grotere schaal en dichter bij het beeldvlak weer te geven en het 

gezichtspunt lager te positioneren. Daardoor ontstaat nog sterker het effect dat het keu-

keninterieur een voortzetting is van de ruimte waarin de beschouwer zich bevindt. 

 

Bartholomeus Spranger als bron van inspiratie: een parodie 

Het Keukenstuk met een ongelijk liefdespaar laat vooral een heel nieuwe benadering van het 

onderwerp zien doordat Bloemaert daarvoor onmiskenbaar inspiratie heeft opgedaan bij 

Bartholomeus Spranger. Deze kunstenaar ontwikkelde ondermeer tijdens een verblijf in Italië 

een zeer persoonlijke, “laat-maniëristische” schildertrant waarmee hij internationaal de 

hoogste faam bereikte. Spranger heeft met zijn vaak gecompliceerde en uitzonderlijk virtuoze 

composities een diepe indruk gemaakt op Bloemaert en diens Haarlemse en Utrechtse 

tijdgenoten en het Sprangeriaanse idoom openbaart zich dan ook in vele inventies van 

Bloemaert tot ongeveer 1600.
799

 Dat Bloemaert zijn keukenstuk eveneens bewust heeft 

geschilderd in reactie op het werk van Spranger wordt duidelijk door een vergelijking met 

diens voorstelling van Venus en Mars, gewaarschuwd door Mercurius in Wenen, dat 

vermoedelijk slechts enkele jaren eerder dan het keukentafereel, omstreeks 1585-87, werd 

vervaardigd (afb. 168).
800

 Dit schilderij verbeeldt een scène waarbij Mars en Venus door 

Mercurius worden gestoord in hun overspelige liefde en toont het moment waarop een vrijwel 

naakte Venus zich maar nauwelijks heeft los gemaakt uit haar innige omhelzing met Mars. De 

sensualiteit van deze voorstelling wordt versterkt doordat de lichamen van Mars en Venus 

verstrengeld zijn weergegeven en Mars, geheel versuft door het liefdesspel, zijn been tegen 

het lichaam van Venus heeft geklemd. Het schilderij maakt deel uit van een reeks 

mythologische taferelen met veelal erotische naakten die Spranger vanaf het midden van de 

jaren tachtig als hofschilder uitvoerde voor keizer Rudolf II.
801

  

 Het valt op dat de monumentale figuren in Bloemaerts keuken op een vergelijkbare 

manier met ineengestrengelde ledematen in beeld zijn gebracht en dat de oude boer - doordat 

hij pal achter de keukenmeid is voorgesteld - in het schilderij nagenoeg dezelfde positie 

inneemt als Mars ten opzichte van Venus. Bovendien komt de hand waarmee de oude boer 

begerig de schouder van de vrouw beroert sterk overeen met die van Mars, waardoor dit 
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motief op een verwante wijze bijdraagt aan de zinnelijkheid van de voorstelling. De 

overeenkomsten tussen beide schilderijen zijn zo treffend omdat Bloemaert een actieve 

dialoog aanging met deze, of vergelijkbare composities van Spranger.
802

 Bloemaert zal 

bijvoorbeeld zeker bekend zijn geweest met de gravure die Hendrick Goltzius in 1588 maakte 

naar een verwante inventie van Spranger, waarin de liefde tussen Mars en Venus eveneens het 

onderwerp vormt (afb. 169).
803

 In deze prent zijn Mars en Venus minnekozend voorgesteld en 

de compositie verbeeldt hun seksuele begeerte nog nadrukkelijker door te laten zien hoe Mars 

de schaamstreek van Venus betast. Hoewel de schikking van de figuren in Bloemaerts 

keukenstuk meer gemeen heeft met Sprangers Venus en Mars, gewaarschuwd door Mercurius 

dan met de prent van Goltzius is het opmerkelijk dat het motief wordt herhaald in het 

keukenstuk, met als voornaamste verschil dat de hand van de oude boer is gevuld met een 

druiventros. Bloemaerts keuken is daarmee het vroegst bekende voorbeeld in dit genre dat een 

dergelijke scabreuze handeling zo direct en grootschalig in beeld brengt; het ligt voor de hand 

dat Bloemaert deze uitbeeldingswijze ontwikkelde in reactie op Goltzius’ prent naar Spranger. 

De verwijzingen naar de erotische onderwerpen met naakten van Spranger zijn zo 

overduidelijk dat Bloemaert de liefde van de bespottelijke oude boer voor de jonge meid 

zonder twijfel heeft geschilderd als een parodie op deze illustere voorbeelden van Spranger.  

Andere voorstellingen die op een vergelijkbare wijze beeldcitaten van beroemde en 

verheven voorbeelden opnemen in de context van een markt of keuken zijn tot dan toe vooral 

in Italië bekend. Een vermaard voorbeeld is Annibale Carracci’s Slagerswinkel in Oxford, 

Christ Church, uit de jaren tachtig van de 16de eeuw, waarvan de inventie, zoals John R. 

Martin observeerde, een synthese is van Rafaëls compositie van het Offer van Noah in de 

Vaticaanse Logge en die met hetzelfde onderwerp van Michelangelo in de Sixtijnse kapel; 

Carracci heeft duidelijk meerdere figuren en motieven rechtstreeks aan deze voorbeelden 

ontleend (afb. 170).
804

 Zoals Anderson overtuigend aantoonde, verwijst Bartolomeo Passarotti 

in zijn Marktstuk met twee vrouwen en een jongen uit het begin van de jaren tachtig van de 

16de eeuw bewust naar Rafaëls Transfiguratie doordat de lachwekkende jongen met de 

opengesperde mond en dwaze blik werd gemodelleerd naar de krankzinnige, bezeten jongen 

op diens beroemde meesterwerk.
805

 Van een bewuste parodie is waarschijnlijk ook sprake bij 

Vincenzo Campi’s Hoenderverkoopster in het Brera (afb. 122), waar een motief wordt 

getoond dat refereert aan een voorbeeld uit de Oudheid: het knaapje dat een gans de strot 

dichtknijpt, is geënt op het beroemde beeld van een jongetje met een gans van Boethos van 

Chalcedon, een beeld dat door Plinius wordt vermeld, en waarvan verschillende kopieën zijn 

overgeleverd.
806

 Door de verbeelding van de gigantische gans tussen de benen van het 
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jongetje, dat met zijn opgeblazen wangen een uiterst ridicule gelaatsuitdrukking heeft, is het 

duidelijk dat Campi nadrukkelijk de spot drijft met deze illustere voorganger. Met deze 

voorbeelden – en dat geldt ook voor Bloemaerts keuken – halen deze kunstenaars allen een 

grap uit door een hoge vorm, ontleend aan beroemde meesterwerken, te gebruiken voor een 

lage inhoud: dit spelen met genreconventies door middel van een komische omkering werd, 

zoals we hebben gezien, al eerder toegepast door Rabelais en, in zekere zin, door Aertsen (de 

laatste verwijst niet naar specifieke voorbeelden). 

 

Een inventie van Joachim Wtewael 

Een zeer verwante ordonnantie van de figuren als bij Bloemaert - waarbij een wellustige man 

een verleidelijke vrouw van achteren benadert en haar schouder beroert - komen we ook tegen 

in een keukentafereel dat rond 1600 in het atelier van Joachim Wtewael moet zijn ontstaan 

naar diens inventie (afb. 171).
807

 Dat Wtewael voor 1604 meerdere keukenstukken heeft 

geschilderd, wordt bevestigd door Van Mander die in dat jaar lovend schrijft over Wtewaels 

‘seer fraey keuckens met alderley goet nae t’leven’.
808

 Dit Keukenstuk met een meid en een 

potsenmaker verbeeldt hoe een clowneske dronkaard met de vingers tast tussen de benen van 

een keukenmeid; deze kijkt ondertussen schalks glimlachend naar de beschouwer terwijl ze 

een kapoen aan een braadspit rijgt. Deze voorstelling toont een variant op de scabreuze scène 

in Bloemaerts Keukenstuk met een ongelijk liefdespaar en de compositie is dan ook 

onmiskenbaar geschilderd in reactie op het voorbeeld van Bloemaert, die evenals Wtewael 

hoofdzakelijk woonde en werkte in Utrecht.
809

 In tegenstelling tot de keuken van Bloemaert 

toont dit schilderij de figuren niet achter, maar vóór een tafel. Aan weerszijden van de figuren 

is een chaotische opeenstapeling van eetwaren en keukenparafernalia te zien, die in 

uitbundigheid zelfs de rijke stoffering van Bloemaerts keuken overtreft. Sterker nog dan bij 

Bloemaert werd het stilleven gemodelleerd door middel van scherpe contrasten in licht en 

donker, volgens een werkwijze die door Joachim Wtewael werd gehanteerd. Dat het schilderij 

zeker in Wtewaels directe omgeving moet zijn ontstaan, blijkt ondermeer uit de aanwezigheid 

van stillevenmotieven die in verschillende van zijn latere keukenstukken terug zullen keren, 

zoals de opstapeling van jonge en oude kazen, de gekanteld weergegeven broodjes en de dode 

haas.
810

 Tegelijk is het duidelijk dat de schilder van dit stuk evenals Bloemaert de vormentaal 

van Spranger toepaste: dit idioom komt tot uitdrukking in zowel de virtuoze configuratie als 

in het gezichtstype van de man, die een soortgelijke fysionomie vertoont als Mars in de 

genoemde voorstelling met Venus en Mars, gewaarschuwd door Mercurius en Mars in de 
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prent van Goltzius naar Spranger; de verwantschap met de prent is nog sterker doordat in de 

keuken de seksuele handeling op een vergelijkbare manier is weergegeven. 

 Mede onder invloed van Spranger, die voor de ontwikkeling van de hier genoemde 

keukenstukken een belangrijke bron van inspiratie vormde, vertoont de ruimtelijke compositie 

van deze werken een vakkundigheid die verder is ontwikkeld dan het niveau waarop hun 

voorgangers zich bevonden; ook de figuren en het spectaculair opgetaste voedsel zijn veel 

overtuigender in beeld gebracht door een subtiele toepassing van contrasten in licht en donker. 

Een dergelijke wedijver moet door kunstkenners zeer zijn gewaardeerd en voor hen zal dit 

onderwerp van conversatie zijn geweest; zij zullen de speelse verwijzingen naar de beroemde 

zinnelijke composities van Spranger juist door de presentatie in de kluchtige gedaante van een 

keukenstuk als bijzonder komisch hebben ervaren. 

 

Abraham Bloemaert, de schilderijenverzameling van keizer Rudolf II en diens humor 

De relatie tussen de werken van Bloemaert en Spranger is des te opmerkelijker, omdat in de 

inventarislijst van het Habsburgse hof uit 1621, zoals hierboven werd aangeduid, twee 

keukenstukken voorkomen van Bloemaert en mogelijk zelfs één van Spranger. Bovendien is 

het aannemelijk dat de keukentaferelen van Bloemaert zich al vroeg bevonden in de collectie 

van Rudolf II, temeer daar Van Mander in 1604 meedeelt dat deze ook in het bezit was van 

Bloemaerts beroemde schilderij met de Dood van de Niobiden uit 1591, een meesterwerk dat 

volgens Van Mander de keizer en alle kunstkenners zeer bekoorde.
811

 Het is niet bekend 

wanneer en hoe de keukens van Bloemaert in de Praagse verzameling terecht zijn gekomen, 

maar het is zeer waarschijnlijk dat deze schilderijen ook door Rudolf II werden aangeschaft: 

zoals we hierboven zagen, had de keizer een uitgesproken voorliefde voor de keukentaferelen 

van Aertsen en Beuckelaer.
812

 De keizerlijke verzameling telde een bijzonder groot aantal 

keukenstukken, zoals men kan afleiden uit de inventarislijst van 1621: deze vermeldt behalve 

de keukenstukken van Bloemaert en Spranger maar liefst drie keukentaferelen en een 

marktstuk van Aertsen, twee markten van Vincenzo Campi, een keukenstuk van de 

Amsterdammer Frans Badens II (over wie later meer) en nog negen keukenstukken, 

waaronder werken van of naar Jacopo Bassano en vermoedelijk enige schilderijen van 

Joachim Beuckelaer.
813

 Of de tegenwoordig bekende keukenstukken van Bloemaert dezelfde 

zijn als de exemplaren die in de Praagse collectie worden genoemd, weten we niet, maar 

waarschijnlijk waardeerde Rudolf II de keukens in zijn bezit ondermeer omdat deze bij uitstek 

gaan over verleiding en zinnelijk genot. De keizer was een liefhebber van kunstwerken met 

uitgesproken erotische onderwerpen, zoals de hierboven genoemde voorstelling van Spranger 
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met Venus en Mars, gewaarschuwd door Mercurius. Evenals veel andere schilderijen met 

mythologische onderwerpen in de keizerlijke verzameling is het tafereel van Spranger bepaald 

niet gespeend van humor: een bijzonder geestig motief in dit schilderij is de rechtsonder 

weergegeven amor, die in slaap is gevallen bij het onvermoeibare liefdesspel van Mars en 

Venus.
814

  

 De preoccupatie van Rudolf II met humor en erotiek komt bijvoorbeeld ook tot 

uitdrukking in de genretaferelen die Hans von Aachen (1552-1615) voor hem schilderde.
815

 

Bijzonder komisch is een satirische voorstelling uit omstreeks 1600 van een oude boer, die de 

beschouwer lachend aankijkt en het obscene ficusgebaar maakt door een duim tussen de wijs- 

en middelvinger op te steken (afb. 172).
816

 Zijn fysionomie vertoont een zo opmerkelijke 

gelijkenis met de oude boer in het keukenstuk van Bloemaert, dat het niet valt uit te sluiten 

dat Von Aachen diens schilderij had bestudeerd en deels als uitgangspunt nam, hetgeen tevens 

een bevestiging lijkt te vormen voor de aanwezigheid van Bloemaerts schilderij in de 

keizerlijke collectie. De boer op Von Aachens schilderij verkneukelt zich erover dat hij niet 

om aandacht van vrouwen verlegen zit en maakt de beschouwer deelgenoot van zijn vreugde. 

Ongetwijfeld zinspeelt de boer op zijn seksuele relatie met de lachende jonge meid links van 

hem (op het schilderij rechts), die het hoofd tegen zijn schouder heeft aangevlijd: zij 

herinnert, mede doordat zij eenzelfde hoofddoek draagt, aan de keukenmeid van Bloemaert; 

in beide schilderijen vormen zij en de boer een ongelijk liefdespaar. De lelijke oudere vrouw 

die links over de schouder van de boer meelacht stelt het type van de koppelaarster voor. 

Achter het drietal komen twee tronies voor (van mannen of vrouwen?), waarvan het 

wanstaltige, beestachtige uiterlijk en de brede grijns verwijst naar het immorele karakter en 

het laakbare gedrag van deze figuren.
817

 De bijzondere voorkeur van Rudolf II voor dit soort 

lachwekkende onderwerpen blijkt ook uit de aanwezigheid in zijn collectie van Lucas 

Cranachs Ongelijke liefde (de zogeheten Betaling) uit 1532 en de Ongelijke liefde van Jan 

Massys uit 1566, die tegenwoordig in Stockholm worden bewaard.
818

 

 Eveneens buitengewoon vermakelijk is een voorstelling uit de jaren negentig waarin 

Von Aachen zijn zelfportret heeft geschilderd en waar hij zich met veel zelfspot presenteert in 

de rol van een hoerenloper: deze is weergegeven in het gezelschap van een verleidelijke 

prostituee en richt zich schaterlachend tot de toeschouwer (afb. 173); in een tweede variant op 

dit onderwerp wordt de vrouw nadrukkelijk met ontblote borsten getoond (afb. 174).
819

 

 Even komisch en tegelijkertijd expliciet erotisch geschilderd, is Hans von Aachens 

compositie met Bacchus, Venus en Amor uit de jaren negentig, die waarschijnlijk ook deel 

uitmaakte van de collectie van Rudolf II (afb. 175).
820

 Het accent ligt in dit schilderij op de 



 195 

verleidelijke schoonheid van Venus wier blote borsten het centrum van de voorstelling 

innemen, terwijl de weergave van Venus ten halven lijve bijdraagt aan de suggestie van 

nabijheid en de intimiteit vergroot. Alle aandacht wordt met nog meer nadruk op haar boezem 

gevestigd doordat amor zijn hand om haar rechterborst heeft gelegd en Bacchus zijn 

wellustige blik op haar borsten fixeert, een detail dat extra komisch is wanneer men bedenkt 

dat Von Aachen zichzelf hier als Bacchus heeft geportretteerd. Deze en de hierboven 

genoemde voorstellingen met de zelfportretten van Von Aachen gaan op een ironiserende 

wijze over de capaciteit van de schilder de begeerte van de toeschouwer op te wekken en het 

vermogen deze in de positie van een voyeur te manipuleren. 

 Evenals Bloemaert lijkt Von Aachen met de Bacchus, Venus en Amor op een speelse, 

geestige manier te refereren aan Sprangers voorstelling van Venus en Mars, gewaarschuwd 

door Mercurius: de manier waarop de gestalte van Bacchus direct achter Venus is 

weergegeven, terwijl hij met zijn hand Venus’ schouder betast, herinnert sterk aan de 

schikking van de figuren in de compositie van Spranger. Zeker voor ambitieuze kunstenaars 

als Bloemaert en Von Aachen moet het een uitdaging hebben gevormd dit spel van amusante 

onderlinge wedijver aan te gaan, wat Rudolf II zeer zal hebben gewaardeerd en 

aangemoedigd. Het is goed mogelijk dat Rudolf II een actieve rol heeft gespeeld en Von 

Aachen stimuleerde te reageren op het werk van Spranger; evenzeer kan men zich voorstellen 

dat de keizer Bloemaert aanspoorde keukenstukken te schilderen in wedijver met de in zijn 

collectie aanwezige schilderijen van Aertsen, Beuckelaer en Spranger. 

Sinds enige decennia dringt bij cultuurhistorici het besef door dat het lachen niet was 

voorbehouden aan de lagere sociale klassen en uitsluitend deel uitmaakte van een 

‘volkscultuur’, maar dat het komische genre ook een belangrijke plaats had binnen de cultuur 

van de elite.
821

 Keizer Rudolf II is daarvan een treffend voorbeeld gebleken. 

 

Bloemaert heeft het keukenstuk een nieuwe impuls gegeven door het thema te verrijken met 

motieven en figuurtypen uit andere beeldtradities. We zullen verderop zien hoe de 

keukentaferelen van Bloemaert een zeer belangrijk uitgangspunt vormden voor verschillende 

kunstenaars in de 17de eeuw. Ook de latere werken van Wtewael komen nog aan bod. Eerst 

zullen we onze aandacht verplaatsen naar Haarlem, dat in deze jaren als artistiek centrum 

eveneens een belangrijke rol blijkt te spelen voor de verdere ontwikkeling van het keukenstuk 

en de stillevenschilderkunst in het algemeen. 
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Haarlem: 

Cornelis Cornelisz. van Haarlem 

Het Keukentafereel met een vrolijk gezelschap van de Haarlemse schilder Cornelis Cornelisz. 

(1562 - 1638) laat een hele andere uitwerking van het thema zien (afb. 176).
822

 Het monumentale 

doek (137 x 198 cm.) draagt een monogram en het jaartal 1596 en is waarschijnlijk enige jaren 

na de genoemde stukken van Abraham Bloemaert ontstaan. Meest in het oog-springend zijn een 

vogelplukkende keukenmeid en een jonge man, rechts op de voorgrond. Evenals de 

potsenmakers in de keukentaferelen van Bloemaert verkeert de knaap met zijn starende, verliefde 

blik ongetwijfeld in een roes door de drank en het voedsel, dat hen omgeeft. Zijn amoureuze 

bedoelingen worden gevisualiseerd doordat hij de meid een vogel overhandigt. De hier getoonde 

typen werden al eerder door Cornelis in beeld gebracht, maar dan rijker uitgedost: een 

vergelijkbare naïeve jongeman zoekt lichamelijk contact met een vrouw in een schilderij in 

Princeton uit ongeveer 1594; hij bevindt zich in het gezelschap van twee dames - waarschijnlijk 

courtisanes - waarvan de ene een wijnglas in de hand heeft en de andere, die een liedboekje 

opengeslagen in de schoot houdt, zowel in haar houding, de blikrichting, als in haar 

gelaatstrekken sterk overeenkomt met de meid in het keukenstuk (afb. 177).
823

 Daarnaast 

figureert dit type meid in Cornelis’ eerder genoemde voorstelling met Twee jonge meiden en een 

nar uit 1595, waar de seksuele driften van de vrouwen worden verbeeld doordat zij met een grote 

worst zijn weergegeven (afb. 162). 

 In Cornelis’ keukenstuk zitten de onnozele jongen en de meid achter een driepoot waarop 

een dode kievit, varkenspoten, de geplukte vogel en een stuk vlees zijn geëtaleerd; de linkerhelft 

van de compositie laat een uitgebreid stilleven zien met een aantal opvallend nieuwe 

beeldelementen. Dit overdadige stilleven heeft Cornelis voor ons uitgestald op een schuin in het 

beeldvlak geplaatste tafel. Blikvanger is de grote dode zeeschildpad die nadrukkelijk op het 

voorplan is gepresenteerd en in de traditie van het Nederlandse keukenstuk een volkomen nieuw 

motief vormt. Op basis van dit motief meent Van Thiel dat het schilderij vrouwen moest 

aanzetten tot het vervullen van huishoudelijke verplichtingen.
824

 Hij haalt als argument Van 

Mander aan die in zijn Uytbeeldinge der figuren schrijft dat een schildpad betekent ‘dat de 

Vrouwen inhuysigh behooren te wesen.’
825

 Deze interpretatie gaat echter volledig voorbij aan de 

strekking van het schilderij, dat onmogelijk als belerend kan worden opgevat. Waarschijnlijk 

gold de schildpad evenals de koffervis in het eerder besproken keukentafereel van Maarten de 

Vos als een begeerde curiositeit voor naturaliënverzamelingen en het is mogelijk dat de 

oorspronkelijke eigenaar van het schilderij Cornelis de opdracht gaf een exemplaar uit zijn eigen 
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collectie af te beelden. De aanwezigheid van de schildpad zal ook in dit geval samenhangen met 

een wetenschappelijke belangstelling en tegelijk evoceert het exotische motief een beeld van 

grote weelde.
826

 Het is opmerkelijk dat het motief van de grote steur die Cornelis van Haarlem 

op het keukenstuk schilderde voordien uitsluitend voorkomt op de schilderijen met 

marktvrouwen en vis- en vogelverkopers, die vanaf ongeveer 1580 door Vincenzo Campi en 

Bartolomeo Passarotti werden vervaardigd.
827

 Deze Italiaanse werken onderscheiden zich van 

Nederlandse voorbeelden door een weergave van een grotere variatie aan producten waarvan 

de presentatie soms doet denken aan een wetenschappelijke classificatie.
828

 Meest verwant 

zijn in dat opzicht de composities van De Vos waarvan men zich kan afvragen of deze bekend 

waren in Italië en daar een impuls hebben gegeven aan de ontwikkeling van het thema.
829

 Het 

is opvallend dat het motief van de koffervis, dat we voor het eerst in het keukenstuk van De 

Vos tegenkwamen, door Bartolomeo Passarotti omstreeks 1580 werd weergegeven op zijn 

schilderij met Visverkopers in het Palazzo Barberini in Rome. 

 Daarnaast beklemtoont Cornelis de overdaad op zijn keukenstuk door de verbeelding van 

de mand met kostbare gebruiksvoorwerpen, vervaardigd van zilver, koper en tin
830

, die prijkt te 

midden van een rijk bloemstilleven, een schaal met verschillende soorten fruit en groenten, een 

kruik van aardewerk, een karper en twee zalmmoten. Het lofdicht van Van Mander op een 

keukenstuk van Aertsen, waarin diens beheersing van de stofuitdrukking wordt geroemd, moet 

Cornelis hebben aangespoord zijn vakkundigheid in de weergave van deze mogelijk nog grotere 

verscheidenheid aan objecten en materialen ten toon te spreiden. Maar daarnaast heeft hij, 

evenals Abraham Bloemaert, ongetwijfeld de werken van Aertsen zelf heel goed bestudeerd. 

Volgens Van Mander was Cornelis zelf in het bezit van ‘een Martha’ van Aertsen, en het is zeer 

goed mogelijk dat het hierbij ging om een keukenstuk met Christus in het huis van Martha en 

Maria.
831

 Het is niet uitgesloten, zoals ook Bruyn voorzichtig opperde, dat het schilderij in het 

bezit van Cornelis van Haarlem identiek is met de 1552 gedateerde compositie in Wenen, 

waarnaar Jacques de Gheyn II in 1612 een tekening maakte (afb. 178); daarop is ook een vaas 

met bloemen afgebeeld.
832

 

 Terwijl Bloemaert de figuren, etenswaren en andere zaken in zijn keukenstukken 

hoofdzakelijk in close-up laat zien, borduurt Cornelis van Haarlem voort op een eerder toegepast 

compositie-schema, waarbij sprake is van een ruimtelijke tweedeling. Zijn keuken toont op het 

tweede plan een vrolijk gezelschap rondom een ondermeer met broodjes en drank bedekte tafel. 

In dit boerse gezelschap wordt gedronken, gemusiceerd en gezongen. Onder deze komische 

zotten bevindt zich een liefkozend stel, waarvan de man met de bontmuts een boers type is dat 

we ondermeer bij Bloemaert tegenkwamen. Een nieuw element is de in een schaduw gehulde 
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fluitspeler wiens gestalte tegen een lichtere achtergrond is geplaatst.
833

 Deze kunstgreep brengt 

het later geschilderde werk van de caravaggisten in herinnering. Bruyn vraagt zich af of dit 

gezelschap mogelijk de Vijf zintuigen representeert, maar erkent dat een personificatie van de 

Reuk hier ontbreekt.
834

 Ook omdat het tafereel geen personificatie of attribuut van het Gezicht 

bevat, is het uitgesloten dat deze een programmatische uitbeelding van de Vijf zintuigen toont. 

Dat neemt niet weg dat de voorstelling over zintuigelijke genoegens gaat en aan de zintuigen 

appelleert. 

 Het is evenmin waarschijnlijk dat het keukenstuk het verhaal van de Verloren Zoon 

uitbeeldt, zoals Sullivan heeft geopperd.
835

 Ter ondersteuning van deze duiding zou men kunnen 

aanvoeren dat de achtergrondscène in een aantal opzichten overeenkomt met een vermoedelijk in 

de jaren veertig gemaakte prent van Cornelis Bos. Deze verbeeldt misschien de Verloren Zoon, 

die te midden van een feestend gezelschap zijn geld verbrast (afb. 179).
836

 Ondanks enige 

verwantschap in de houdingen van de figuren en de aanwezigheid van een fluitspeler is het 

opvallend, dat het gezelschap in het keukentafereel boers volk toont, terwijl op de prent van Bos 

chique geklede lieden zijn weergegeven. Het is mogelijk dat Cornelis deze motieven heeft 

afgekeken van de prent en in zijn voorstelling ingevoegd. Het gezelschap in het keukeninterieur 

vertoont echter ook overeenkomsten met een satirische bordeelvoorstelling van Jan Massys in 

Stockholm uit ongeveer 1560, waar eveneens een groep mannen en vrouwen rondom een tafel is 

weergegeven en waar tevens wordt gemusiceerd, gezongen en gedronken (afb. 180).
837

 In 

tegenstelling tot de boerse typen in het keukeninterieur zijn de figuren hier chique courtisanes en 

rijk uitgedoste mannen. Dit schilderij verbeeldt hoe een man onder invloed van wijn, muziek en 

zang zich heeft laten verleiden door een hoer, met wie hij in een omhelzing is weergegeven. 

Behalve dat de voorstelling eveneens gaat over zinnelijke genoegens toont Massys’ tafereel net 

als het keukenstuk een fluitspeler, terwijl ook de houding van de uitbundig zingende man in de 

achtergrond doet denken aan die van de zingende man, die in het keukenstuk met gespreide 

armen is weergegeven. 

 Hoewel er verschillen zijn in de uitwerking sluit de voorstelling van Cornelis aan bij 

eerder geschilderde profane keukentaferelen, zoals Maerten van Cleve’s stuk uit 1565 (afb. 85). 

Dit voorbeeld toont een vergelijkbare tweedeling in de compositie met in de achtergrond een 

lachwekkend gezelschap van boerse dwazen die zich overgeven aan zinnelijke genoegens. Onder 

de brassers op het tweede plan komt eveneens een liefkozend paar voor. Veel duidelijker zijn de 

overeenkomsten met de schilderijen van Cornelis’ eerste leermeester, Pieter Pietersz. Op 

verschillende van diens werken is in de achtergrond een vrolijk gezelschap voorgesteld: een 

amoureus stel en een kannenkijker zijn bijvoorbeeld te zien op het tweede plan van het aan 
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Pieter Pietersz. toegeschreven Keukeninterieur, waarin op de voorgrond een zeer rijk 

uitgedoste jongeman wordt getoond met op zijn schoot een chique courtisane; beiden kijken 

uit het schilderij, waarbij de vrouw een met wijn gevulde tazza heft en de man triomfantelijk 

de arm in zijn zijde steunt, alsof hij poseert voor een schuttersstuk (afb. 181).
838

 

 Een vergelijkbaar nevenvertrek met feestende figuren treffen we aan in de achtergrond 

van het Keukenstuk met een visstilleven, een amoureus paar en een vrolijk gezelschap, dat 

eveneens omstreeks 1596 moet zijn geschilderd door Cornelis van Haarlem (afb. 182).
839

 Dit 

schilderij toont een zeer verwant compositieschema als Cornelis’ Keukentafereel met een vrolijk 

gezelschap (afb. 176), met rechts op de voorgrond een soortgelijk amoureus paar, links op de 

voorgrond een overdadig stilleven, en links in de achtergrond een gezelschap drinkebroers. In 

tegenstelling tot Cornelis’ Keukentafereel met een vrolijk gezelschap bestaat het stilleven hier - 

en dat is tot dan toe voor een keukenstuk hoogst ongebruikelijk - uitsluitend uit verschillende 

soorten vis en zeedieren.
840

 Op de voorgrond grijpt een visser een zeer volumineuze boezem met 

zichtbare tepels vast van een gewillige keukenmeid; de vis die zij schoonmaakt heeft een 

vergelijkbare dubbelzinnige betekenis als de vogel in zijn andere keuken. Achter dit paar is een 

haard zichtbaar, waar een oudere keukenmeid in een ketel roert, terwijl een oude en een jonge 

boer elk een kruik met drank aan hun mond zetten. Zoals eerder werd aangeduid, komt de hier 

getoonde combinatie van drank, vis en een kreeft al voor op Flötners satirische prent met de 

Vraat- en drankzucht; dat het motief van de kreeft hier met zotheid zal zijn geassocieerd, 

blijkt uit de eerder genoemde vroeg-17de-eeuwse prent met een tafelende ‘Fress und sauffnar’ 

waar in het onderschrift de komische spotnaam ‘Fritz Krebs’ voorkomt. Evenals bij Bloemaert 

loopt de tafel op de voorgrond van Cornelis’ schilderij door tot aan de beeldrand, maar hier strekt 

deze zich uit over de hele breedte van de compositie. In dat opzicht herinnert het schilderij ook 

aan het Keukenstuk met de parabel van Lazarus en de Rijke man van Maarten de Vos, die 

eveneens verbeeldde hoe een meid een vis schoonmaakt en een ruim assortiment zeedieren 

toonde (afb. 52). Op dit schilderij van Cornelis ontbreken de gedurfde diagonalen en de subtiele 

overgang tussen de voor- en achtergrond, die kenmerkend zijn voor het Keukentafereel met een 

vrolijk gezelschap van Cornelis. 

 Cornelis zal vooral tijdens zijn leertijd bij Pieter Pietersz. in aanraking zijn gekomen met 

markt- en keukenstukken. Van Mander deelt mee dat hij van zijn tiende tot zijn twaalfde 

woonde in het huis aan het Spaarne van Pieter Pietersz. ‘welcken te deser oorsaeck was 

t’verweckende voorbeeldt en den eersten Meester van Cornelis Cornelisz.’
841

 Het is 

waarschijnlijk dat Cornelis reeds toen ervaring opdeed met het schilderen van figuren in 

combinatie met voedsel. Pieter Pietersz. wordt getypeerd als ‘een uytnemende Meester [...] in 



 200 

alle deelen onser Const’ en ‘wel ervaren in zijn temperinghen der verwen en dergelijcke’.
842

 

We hebben gezien dat deze kwaliteiten uitstekend tot hun recht komen in zijn Markttafereel 

met de Emmaüsgangers en het zelfportret als kok uit 1571. Cornelis’ leertijd bij Pieter Pietersz. 

voltrok zich tussen 1572 en 1573, zodat de kans groot is dat Cornelis – naast andere werken in 

het genre - ook dit schilderij bij Pietersz. thuis heeft gezien. Zowel het motief van de 

vogelplukkende meid, als het bloemenstilleven keren terug in het Keukentafereel met een 

vrolijk gezelschap van Cornelis.
843

 Dat geldt ook voor het motief van de dode kievit, die op de 

voorgrond van Pietersz’ schilderij is afgebeeld, en waarvan een vrijwel identiek exemplaar is 

te zien op de driepoot van Cornelis’ keukentafereel. Dit schilderij laat echter een nog subtielere 

weergave zien van gradaties in licht en donker. Het stilleven en de figuren zijn op een 

natuurlijker wijze met elkaar in harmonie gebracht en er is sprake van een overtuigender 

ruimtesuggestie: het illusionisme waardoor de beschouwer bij de voorstelling wordt betrokken, 

werd geïntensiveerd en verbeterd. Geheel van toepassing is dan ook Van Manders bewering, dat 

Cornelis ‘zijn Meester eer lange Jaren meesterlijck overtrof: en gelijck oft de Schick-

Godinnen hebben wilden/ werdt noch jongh wesende gheheeten Cornelis Schilder...’
844

 We 

zullen verderop zien dat verschillende kunstenaars in de 17de eeuw met hun werk 

teruggrijpen en reageren op de voorbeelden van Cornelis, die, evenals de keukenstukken van 

Bloemaert, voor een volgende generatie een belangrijke stimulans vormen om met hun 

voorgangers te wedijveren. 

 

In de kunsthistorische literatuur wordt herhaaldelijk gesteld, dat de "late maniëristen", waartoe 

Cornelis behoort, zich slechts bij hoge uitzondering inlieten met het schilderen van 

keukenstukken, omdat het stilleven volgens de kunsttheorie een lage plaats zou innemen binnen 

de hiërarchie der genres. Typerend is de wijze waarop Van Thiel benadrukt dat stillevens in het 

werk van Cornelis van Haarlem een ondergeschikte plaats innemen, omdat dit genre volgens 

hem weinig waardering geniet. Dat Cornelis rond 1596 dan toch keukenstukken schildert, 

verklaart Van Thiel doordat ‘it nevertheless seems as though Cornelis laid aside for a while his 

low opinion of this line of work.’
845

 Cornelis heeft echter vaker keukenstukken of markttaferelen 

en stillevens geschilderd. Dit blijkt ondermeer uit de lijst met kunstwerken uit Cornelis’ 

nalatenschap van 1639 waarin van zijn hand ‘een marckt ofte begonnen stuck een kueken’, een 

fruitstuk en een stilleven met twee citroenen worden genoemd.
846

 Maar vooral de opvatting van 

Van Thiel dat stillevens bij Cornelis een lage waardering genoten, is geheel in strijd met het 

gegeven dat juist schilders met grote artistieke ambities, zoals Cornelis, Bloemaert, Wtewael en 
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waarschijnlijk Spranger, maar ook meerdere van Cornelis’ leerlingen het genre intensief 

beoefenden en daarin met elkaar wedijverden. 

 Eén van hen was Gerrit Pietersz. (1566-na 1608), die tot circa 1588 in de leer was bij 

Jacob Lenartsz. (overleden in 1596) in Amsterdam, voordat hij gedurende één of twee jaar, 

omstreeks 1588-90, zijn opleiding vervolgde bij Cornelis van Haarlem; volgens Van Mander 

had Rauwert hem bij Cornelisz. aanbevolen.
847

  Het is goed mogelijk dat Cornelisz. toen al 

keukentaferelen schilderde en Gerrit Pietersz. tijdens zijn opleiding bij Cornelisz. ervaring 

opdeed met het thema. Dat Gerrit Pietersz. in ieder geval voor 24 april 1596 meerdere 

markttaferelen had geschilderd, bleek al uit de in de inleiding genoemde brief van die datum 

waarin Jacques Razet aan Aernout van Berestijn meedeelt dat hij twee markten van Gerrit 

Pietersz bezat. Na zijn leertijd bij Cornelisz. was Gerrit Pietersz. vier jaar zelfstandig 

werkzaam in Haarlem. Daarna woonde hij vermoedelijk in 1594-95 in Antwerpen, vanwaar 

hij vertrok naar Rome. Omstreeks 1599-1600 keerde hij terug in Amsterdam. Hij wordt door 

Van Mander zeer gewaardeerd: deze prijst zijn talent en steekt de loftrompet over zijn werken 

die in het bezit zijn van Amsterdamse burgers en kunstliefhebbers. Van Mander spreekt echter 

de hoop uit dat Gerrit Pietersz. ook grote, belangwekkende opdrachten zal krijgen, omdat hij 

zijn begaafdheid daarin pas echt zou kunnen tonen.
848

 Een keukenstuk uit ongeveer 1605, dat 

mogelijk werd geschilderd door Gerrit Pietersz of een kunstenaar uit zijn directe omgeving, 

wordt verderop besproken (afb. 234).
849

 

 Ook de in Gouda geboren schilder Cornelis Engelsz. (Gouda 1573 – 1653 Haarlem) was 

waarschijnlijk vóór 1593 bij Cornelis van Haarlem in de leer: Van Mander noemt Cornelis 

Engelsz. als één van de vele goede leerlingen van Cornelis Cornelisz. van Haarlem en hij prijst 

hem als ‘een seer goet Schilder, en uytnemende Conterfeyter nae t’leven’.
850

 In de biografie van 

Van Mander, die door een anonieme auteur werd toegevoegd aan de uitgave van het Schilder-

boeck uit 1616-1618, wordt hij echter ook vermeld als een leerling van Van Mander.
851

 

Kennelijk had Engelsz. vóór 1593, toen hij stond ingeschreven in het Haarlemse St. Lukasgilde - 

hij was toen 19 of 20 jaar oud
852

 - twee leermeesters na elkaar, maar het staat niet vast bij wie hij 

eerst in de leer ging: Van Mander of Cornelisz. In tegenstelling tot zijn leermeesters beperkte hij 

zich, voorzover wij weten, tot de portret- en stillevenkunst. Afgezien van enkele keukenstukken 

en mogelijk een marktstuk, schilderde hij portretten en schuttersstukken.
853

 Hoewel zijn stijl 

weinig raakvlakken heeft met Cornelis van Haarlems uitbeeldingen van het thema, zal Engelsz’ 

keuze om keukenstukken te schilderen mede door diens voorbeelden zijn gestimuleerd.
854

 Er zijn 

weinig werken van hem bekend, maar Ampzing benadrukt in 1628 dat hij een eervolle plaats in 

de Haarlemse schilderkunst verworven heeft.
855

 Ook Buchelius typeert Engelsz. al in 1621 als 
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een vermaard Haarlems schilder en vermeldt dat hij in dat jaar van zijn hand een keukenstuk zag 

in Leiden bij de humanist, dichter en schrijver (van ondermeer Harlemias uit 1648) Theodorus 

Schrevelius (1572-1649), evenals door Engelsz. geschilderde portretten van Schrevelius en zijn 

vrouw.
856

 Zijn thans bekende keukenstukken dateren uit het tweede decennium van de 17de 

eeuw en zullen daarom verderop ter sprake komen. 

 

Cornelis Jacobsz. Delff 

Eveneens een leerling van Cornelis van Haarlem, die óók keukenstukken schilderde, was 

Cornelis Jacobsz. Delff. Hij werd geboren in Delft in 1571 en stierf er in 1643. Nadat Delff een 

leertijd had genoten bij zijn vader, de portretschilder Jacob Willemsz. Delff I (1540/45-1601), 

zette hij zijn opleiding omstreeks 1590 voort bij Cornelis van Haarlem.
857

 We weten niet 

wanneer hij terugkeerde naar Delft, maar in 1613 stond hij hier ingeschreven bij het St. Lucas-

gilde,
858

 waarvan hij in 1626 hoofdman was.
859

 Delff had ervaring met het schilderen van 

historiestukken,
860

 maar zoals we verderop zullen zien, ontwikkelt hij zich, anders dan de 

veelzijdige Haarlemse en Utrechtse late "Maniëristen", al heel vroeg tot een echte specialist van 

keukenstukken. Van Mander noemt Delff ‘een goet Meester, en veerdigh.’
861

 

 Het is zeer aannemelijk dat de vermaarde Delftse portretschilder Michiel Jansz. van 

Mierevelt (1566-1641) voor Delff eveneens een stimulerende rol heeft vervuld bij de 

ontwikkeling van dit genre, omdat Van Mierevelt kennelijk al vóór 1603 meerdere 

keukenstukken moet hebben vervaardigd: tegenwoordig zijn geen keukenstukken van Van 

Mierevelt bekend, maar Van Mander prijst hem als een ‘uytgenomen goet Meester in keukenen 

met alderley goet nae t’leven’ en noemt een keukenstuk van Van Mierevelt in het bezit van de 

Leidse kunstliefhebber en verzamelaar Bartholomeus Ferreris.
862

 Aan Ferreris had Van Mander 

zijn levens van de Italiaanse schilders opgedragen en in 1592 werd Ferreris gekozen tot 

hoofdman van het Delftse St. Lucasgilde.
863

 In de collectie van Ferreris had het keukentafereel 

een plaats mét topstukken van beroemde meesters als Lucas van Leyden, Quinten Massys, Hans 

Holbein, Hendrick Goltzius en Cornelis Cornelisz. van Haarlem.
864

 Van Mander vervolgt dat 

Van Mierevelt tot zijn spijt geen tijd heeft om iets anders meer te doen dan portretten schilderen, 

‘alhoewel zijnen sin tot den [...] ordinantien en beelden seer genegen is.’
865

 

 Aan de typerende schildertrant van Cornelis van Haarlem herinnert de uitvoering van de 

kleding, de gezichten en de huid van de figuren op het vroegste bekende gedateerde keukenstuk 

van Delff uit 1597, dat tijdens zijn verblijf in Haarlem moet zijn geschilderd (afb. 183).
866

 Het 

tafereel toont een vrouw - waarschijnlijk de vrouw des huizes - die geld overhandigt aan een 

jeugdige en potente poelier met een grote haan en een mand met eieren, terwijl rechts een 
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keukenmeid, blijkbaar aangetrokken door zijn aanwezigheid, komt aangesneld. Ongewoon is de 

symmetrische opstelling van de figuren ter weerszijden van de grote tafel met het overdadige 

stilleven. Er werd al aan gerefereerd, dat direct naast de meid een kat is te zien die klauwt naar 

een wafel, een motief dat we vooral in carnavaleske taferelen en bordeelvoorstellingen 

tegenkwamen. De kat verwijst ongetwijfeld naar de seksuele begeerte van de keukenmeid, die 

met haar braadspit een visueel commentaar lijkt te vormen op de figuren ter linkerzijde. 

Waarschijnlijk laat de geldtransactie zien dat de sober uitziende, in het zwart geklede vrouw 

vrouw uit is op liefde in ruil voor geld. De kluchtigheid van deze handeling wordt versterkt door 

het schrille contrast tussen het voorkomen en de status van de betalende vrouw en de boersheid 

en het bonte uiterlijk van de poelier en de keukenmeid. 

 Kort na 1600 schilderde Delff een groep keukenstukken met een nauwe onderlinge 

verwantschap, waarvoor de keukentaferelen van Cornelis van Haarlem duidelijk dienden als 

uitgangspunt. Dit blijkt alleen al uit het gegeven dat Delffs gesigneerde keukentafereel in het 

Virginia Museum of Fine Arts in Richmond (afb. 184), dat deel uitmaakt van deze groep, 

voortborduurt op het compositie-schema dat Cornelis van Haarlem toepaste in zijn 

keukenstukken.
867

 Evenals Cornelis’ in 1596 gedateerde stuk (afb. 176) toont Delff hier een 

heterogene uitstalling van voedsel op de voorgrond te midden waarvan – in dit geval - een 

lachwekkende poelier of visser een keukenmeid benadert, op het tweede plan een haardvuur, en 

geheel in de achtergrond een vrolijk gezelschap aan een tafel. 

 Dit gezelschap is een variatie op de groep in de achtergrond van Cornelis van Haarlems 

keuken: het bestaat uit een vioolspeler, een fluitist, en twee brassers. Eén van hen heeft een 

gevederde hoed en is intiem met een courtisane. Een meid draagt een grote vogelpastei aan, een 

motief dat de buitensporige weelde waarin dit gezelschap verkeert, benadrukt. Dit gezelschap 

staat in de traditie van bordeelvoorstellingen en uitbeeldingen van de brassende Verloren Zoon, 

maar ook in dit geval lijkt het uitgesloten dat het tafereel de brassende Verloren Zoon 

verbeeldt, zoals Scott A. Sullivan als mogelijkheid oppert.
868

 De voorstelling bevat geen 

verwijzingen naar de parabel of motieven die een dwingende morele boodschap tot 

uitdrukking brengen. Sullivan legt een zeer éénzijdige nadruk legt op de vermanende functie 

van het schilderij, zonder oog te hebben voor de humor en ironie waarmee de zinnelijke 

genoegens en de wellust van de boerse personages wordt verbeeld. 

 Hoewel de uitbeeldingswijze van het tweetal rechts op de voorgrond uiteindelijk 

teruggaat op de figuurgroep op Cornelis van Haarlems Keukenstuk met een visstilleven, een 

amoureus paar en een vrolijk gezelschap van ongeveer 1596 (afb. 182), vertoont deze ook een 

opmerkelijke verwantschap met een figuurgroep in Jacob Mathams prent met een 
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Keukeninterieur met de parabel van de arme Lazarus en de rijke dwaas (afb. 205).
869

  Zoals 

verderop zal blijken, dateert deze prent waarschijnlijk uit 1603 – omstreeks dezelfde tijd 

waarin Delffs compositie in Richmond ontstond. Mathams prent verbeeldt op de voorgrond een 

meid die, spiegelbeeldig gezien, op een vergelijkbare wijze over de schouder kijkt naar een 

soortgelijke grijnzende boer met een bontmuts, die haar eveneens van achteren benadert. 

Omdat dit boerse personage in de voorstellingen van Delff en Matham ouder is voorgesteld dan 

de keukenmeid, wordt hier, anders dan bij Cornelis van Haarlem, gezinspeeld op het thema van 

de ongelijke liefde. We komen een variant op dit paar opnieuw tegen in een prent uit het 

embleem ‘nuda movet lachrimas’ in Jacob Cats’ Proteus ofte Minnebeelden uit 1628, waar de 

keukenmeid nu met het schillen van uien bezig is (afb. 185).
870

 Cats verandert de betekenis van 

het motief door deze te gebruiken als waarschuwing tegen het lage decolleté, dat, net als de ui die 

zij schilt, de tranen opwekt, zoals de vrouw links op de illustratie overkomt. 

 Een ander element in de voorstelling van Delff in Richmond, dat we al tegenkwamen op 

het Keukenstuk met een visstilleven, een amoureus paar en een drinkend gezelschap van Cornelis 

van Haarlem (afb. 182), en dat uiteindelijk teruggaat op voorbeelden van Aertsen, is het motief 

van de oudere vrouw die bij de haard kookt - en hier waarschijnlijk pannenkoeken zit te bakken 

(zij roert ondertussen in een pot die vermoedelijk beslag bevat). De vechtende kat en hond, die 

hier voor de vrouw zijn afgebeeld, refereren aan de ongeremde driften van de figuren in de voor- 

en achtergrond. 

 Delffs keukenstukken maken een veel uitbundiger indruk dan die van zijn leermeester 

doordat hij een uitgebreider en gevarieerder keukenstilleven toont, dat hier is verspreid over twee 

afzonderlijke tafels links en rechts van de compositie, waarbij, anders dan bij Cornelis van 

Haarlem, sprake is van een centraal (en hoog gelegen) verdwijnpunt.  

 Dat Delff ook composities van Joachim Wtewael goed moet hebben bestudeerd, blijkt uit 

het gegeven dat hij de mand met groenten, geheel links, en de stapel gehalveerde jonge en oude 

kazen, die rechts op een schaal wordt getoond, heeft uitgevoerd in een schildertrant die zeer 

karakteristiek is voor Wtewael. Zeer vergelijkbaar, vanwege hun typerende grillige vormen, zijn 

de artisjokken en wortelen op de voorgrond van Wtewaels Keukenstuk met de parabel van het 

Grote Gastmaal in Berlijn uit 1605 (afb. 225) en diens Groenten- en fruitmarkt in Utrecht, 

hoewel dit laatste stuk enige jaren later, omstreeks 1618, werd geschilderd (afb. 186; zie 

Appendix III).
871

 Een soortgelijke stapel kazen treffen we echter al omstreeks 1600 aan op 

Wtewaels schilderij met Lot en zijn dochters in St. Petersburg (afb. 233) en het Keukenstuk 

met een meid en een potsenmaker (ca. 1600, omgeving Wtewael) (afb. 171). Verderop komen 

we nog uitvoerig terug op het motief van de kazen. 



 205 

 Delff schilderde een tweede variant op het tafereel in Richmond met als voornaamste 

verschil dat het gezelschap in de achtergrond is gesitueerd in de buitenlucht en de man op de 

voorgrond de meid een glas aanbiedt (afb. 187).
872

 De meeste stillevenmotieven uit het schilderij 

in Richmond zijn hier terug te vinden en op een gelijke schaal weergegeven, maar hebben steeds 

net een andere plaats gekregen. Delff paste een werkwijze toe, die overeenkomt met de 

serieproductie in het atelier van Aertsen en Beuckelaer, en het mogelijk zal hebben gemaakt 

sneller aan de vraag van het publiek te voldoen. Volgens deze methode is ook een derde variant 

op deze compositie ontstaan, waar in de voorgrond opnieuw verschillende stillevenmotieven 

terugkeren uit de hierboven genoemde schilderijen van Delff (afb. 188).
873

 Toch betreft het geen 

klakkeloze herhalingen omdat de objecten en etenswaren bijna altijd vanuit een andere hoek of 

spiegelbeeldig zijn weergegeven. Dit laat zich bijvoorbeeld illustreren aan de hand van de stapel 

kazen die op elk van de drie schilderijen voorkomt maar die steeds een andere positie inneemt. 

Deze verschillen lijken het gebruik van sjablonen in dit geval uit te sluiten. Het laatst genoemde 

keukenstuk verschilt van de twee eerdere voorbeelden doordat een vrolijk gezelschap ontbreekt. 

In plaats daarvan toont de achtergrond het motief van een boer die een keukenmeid een vogel 

offreert. Op de voorgrond is nu alleen een keukenmeid met een laag decolleté te zien die de 

beschouwer met een schalkse blik aankijkt, zodat deze nog directer bij de voorstelling wordt 

betrokken en in verleiding gebracht. Op een schaal presenteert zij een groot stuk vlees, dat glimt 

van het vet. 

 Delff schilderde nog een vierde variant op deze compositie waarin een jonge meid tegen 

haar zin wordt omhelsd door een wellustige oude dwaas die met zijn dikke lippen en enorme 

onderkin een nog wanstaltiger uiterlijk heeft dan de oude geilaards in de overige versies (afb. 

189).
874

 De meid probeert zich dan ook aan hem te ontworstelen en maakt een afwerend gebaar, 

terwijl ze ons verschrikt aankijkt. In de achtergrond komt nu een gezelschap van triktrakspelers 

voor, een, voorzover bekend, nieuw motief dat we verderop nader zullen bespreken. Ook hier 

blijkt, uit de weergave van de oude dwaas op de voorgrond, dat Delff teruggrijpt op werk van 

zijn leermeester: de manier waarop de man de meid vastpakt, met één arm om haar middel en 

één hand bij de schouder, komt, spiegelbeeldig gezien, sterk overeen met de manier waarop 

Cornelis van Haarlem de wellustige man uitbeeldt op zijn Keukenstuk met een visstilleven, een 

amoureus paar en een vrolijk gezelschap van omstreeks 1596 (afb. 182). Dat Delff niet alleen 

motieven gebruikte van Cornelis van Haarlem en in de verbeelding van voedsel Joachim 

Wtewaels idioom toepaste, maar vooral ook werken van Joachim Beuckelaer goed moet hebben 

geobserveerd, kan men ondermeer afleiden uit de aanwezigheid, geheel links op dit schilderij, 

van het motief van de dode opgehangen kalkoen. Delff schilderde deze op een zeer vergelijkbare 
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manier (gezien vanuit dezelfde hoek en met een verwante beschaduwing) als de kalkoen op 

bijvoorbeeld diens Keukenstilleven met de Emmaüsgangers in het Mauritshuis (afb. 190).
875

 In 

het algemeen geldt dat Delff er met dit type monumentale composities naar streeft de enorme 

overvloed en verscheidenheid aan etenswaren van Beuckelaers meest ambitieuze voorstellingen 

te evenaren.  

 Het in 1610 gedateerde keukentafereel van Delff laat ten opzichte van diens hiervoor 

besproken monumentale werken een lichte reductie zien in de hoeveelheid op de voorgrond 

getoonde waren, die ook meer in close-up zijn weergegeven (afb. 191).
876

 Daardoor markeert dit 

schilderij een overgang naar een volgende fase in de ontwikkeling van het thema. Hier bevindt 

zich in het centrum een eender ribstuk als in de vier hierboven genoemde keukenstukken van 

Delff, maar dan uitgevoerd op een groter formaat (zeker vergeleken met het exemplaar in de 

derde variant). Het stilleven bestaat ondermeer uit veel koperwerk, artisjokken, bokkingen en 

dode eenden, maar de meeste aandacht gaat uit naar een grote dode gans die met gespreide 

vleugels op de rug liggend wordt getoond. Dode ganzen komen al voor in de keuken- en 

marktstukken van Joachim Beuckelaer, maar ze worden daar nooit weergegeven met gespreide 

vleugels. Het was waarschijnlijk Snyders die ontdekte dat deze manier van presenteren een 

middel was om de composities te verrijken en grandeur te verlenen. Zijn keukenstuk in 

Warschau uit omstreeks 1605-1607 is het vroegst bekende voorbeeld waar een ondersteboven 

opgehangen gans met een uitslaande vleugel bijdraagt aan de dynamiek en vitaliteit van de 

compositie (afb. 192).
877

 

 Als kluchtig motief verschijnt de gans ondermeer in een satirische prent van Crispijn de 

Passe naar Jacques Bellange waarin een rijkgeklede dame, genaamd Aura, wordt aangesproken 

door het komische toneeltype Harlequin (afb. 193).
878

 Deze draagt aan zijn zijde een zwaard in 

de vorm van een erecte penis terwijl hij in zijn hand een goedgevuld braadspit vasthoudt. Een 

narrige man achter Harlequin kijkt naar de toeschouwer terwijl hij een kat betast die hij tegen de 

borst drukt. In de begeleidende Franse en Duitse gedichten dringt Aura er bij Harlequin op aan 

de kat te nemen, terwijl zij kiest voor het spit. Harlequin zegt tegen haar dat ze niet hoeft te 

vasten, maar met hem moet eten. Aan het einde van de Franse dialoog spoort hij haar aan: ‘dus 

kom, vet gansje, dan rijg ik je aan het spit’.
879

 

 Terwijl Delff op de voorgrond van zijn keukeninterieur een meid verbeeldt die een grote 

ketel aandraagt, toont hij in de achtergrond een soortgelijk kluchtig tafereeltje als de genoemde 

prent, maar dan met andere typen: hier gaat het om een boer die toenadering zoekt bij een meid 

met een braadspit. Men kan zich voorstellen dat de boer en het meisje elkaar aanspreken met 

woorden van vergelijkbare strekking als het komische duo in de prent. Waarschijnlijk wordt in 
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het keukenstuk, door de uitbeelding van de gans, een verband gelegd met het carnaval(eske), 

waaraan ook de prent refereert: een gebraden gans, die vaak al weken tevoren was vetgemest 

en volgepropt met vruchten en noten van het seizoen, stond steevast op het menu tijdens de 

gelegenheid van het Sint-Maartenfeest op 11 november, waarmee traditioneel de reeks van 

zottenfeesten werd geopend.
880

 Hoewel vooral de calvinistische Kerk sterk fulmineerde tegen 

het feest van Sint-Maarten en andere omkeringsfeesten, zoals de vastenavond, waren deze te 

diep geworteld in het volksgebruik en de eettraditie om deze van de feestkalender te doen 

verdwijnen.
881

 

 

Behalve voor Delff was Cornelis van Haarlem een belangrijk voorbeeld voor de onbekende 

maker van het Keukenstuk met een amoureus paar, dat zich tot 2005 in het Westfries Museum in 

Hoorn bevond (afb. 194).
882

 Dit schilderij zal kort na 1600 zijn vervaardigd door een kunstenaar 

uit de omgeving van Cornelis van Haarlem en Delff. We zien hier naast een overdadig gevulde 

tafel een amoureus paar zitten waarvan de uitbeeldingswijze rechtstreeks aansluit op die van de 

figuurgroep die de voorgrond inneemt van Cornelis van Haarlems keukenstuk uit 1596 (afb. 

176). De erotica ligt er hier nog dikker bovenop dan bij diens voorbeeld doordat wordt getoond 

hoe de meid een woerd in haar schoot tussen de wijs- en middelvinger omklemt. Doordat de zot, 

die de vrouw in dit geval een glas wijn aanbiedt, is gekleed in een theater-achtig kostuum roept 

het tafereel ook nadrukkelijker associaties op met het komische toneel; zijn komediantenkleding 

is zeer verwant met die van de nar in Cornelis van Haarlems eerder genoemde schilderij met Een 

zot en twee meiden met een worst.
883

 

 

‘Tennen en eeren’ 

Zeer vernieuwend zijn de keukenstillevens met hoofdzakelijk een ostentatieve uitstalling van 

glimmende ketels, die Delff waarschijnlijk al voor 1610 introduceerde. Tot dit beeldtype behoort 

Delffs keukenstilleven in Oxford (afb. 195)
884

 – een stuk dat vooral zo bijzonder is omdat het 

gaat om één van de vroegst bekende zelfstandige keukenstillevens zonder figuren. Dat Delff dit 

stuk omstreeks dezelfde tijd schilderde als zijn keukenstuk in Richmond blijkt ondermeer uit het 

hoog in het beeldvlak gelegen verdwijnpunt en het gegeven dat hij hier een identiek geschilderde 

grote ketel in het midden heeft geplaatst. Maar anders dan bij de voorstellingen van Delff die wij 

tot nu toe behandelden, lijkt schraalhans hier keukenmeester. Afgezien van de pot in het centrum 

die wordt omlijst door een grote stenen nis en geflankeerd door nog meer lege ketels, zijn er 

links op de voorgrond slechts een paar bokkingen en een broodje weergegeven, terwijl Delff 
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links bovenin een dikke bromvlieg heeft geschilderd waarmee hij een trompe l’oei-effect 

sorteert: het is met opzet onduidelijk gehouden of de vlieg op of in het schilderij zit.  

Sterk verwant is Delffs compositie van een Keukenstilleven met de Maaltijd te Emmaüs 

(afb. 196) waarvan twee versies bekend zijn, maar dat nu, en dit is voor Delff zeer uitzonderlijk, 

een bijbelse scène toont, in de achtergrond.
885

 Dit beeldtype sluit aan bij, en werd geschilderd in 

reactie op voorstellingen uit de 16
de

 eeuw die een keukenstilleven centraal stellen zonder 

figuren op de voorgrond. Deze keukenstillevens, die vooral door Joachim Beuckelaer werden 

geschilderd, tonen nog wel een bijbelse scène in de achtergrond. Een karakteristiek voorbeeld 

van Beuckelaer is het Keukenstilleven met de Emmaüsgangers in het Mauritshuis uit ca. 1560-

1565 (afb. 190).
886

 Delffs compositie moet echter worden beschouwd als een eigen inventie. Een 

wezenlijk verschil is dat de overvloed en diversiteit aan etenswaren waarmee Beuckelaer zijn 

schilderijen volstouwde, door Delff werd weggelaten, waardoor diens voorstellingen een sterk 

versoberde indruk maken. Delff heeft zijn compositie, anders dan Beuckelaer, van onder tot 

boven gevuld met een chaotische opstapeling van allerlei soorten glimmende ketels, pannen en 

deksels, een visspaan en ander keukengerei, dat de aandacht volledig afleidt van de miniscuul 

weergegeven ruimte in de achtergrond waar de scène met de Maaltijd te Emmaüs is te ontwaren. 

De sterke nadruk op glimmende metalen voorwerpen en de grotesk overdreven 

presentatie daarvan lijkt haast een persoonlijk statement van Delff die uitmuntte in het schilderen 

van koperen en tinnen potten en ketels in allerlei soorten en maten. Delff beschouwde het 

kennelijk als een tour de force deze met een uitzonderlijke aandacht voor de textuur en 

glanzende oppervlakken weer te gegeven. De capaciteit van de schilder om het onderscheid 

tussen metaalsoorten te suggereren als ‘Goudt, Silver, Metael, Koper, Tin, Loodt’, wordt door 

Philips Angel in 1642 gebruikt als argument om aan te tonen dat de schilderkunst een hogere 

status heeft dan de beeldhouwkunst, die dat vermogen mist.
887

 Vooral de vaardigheid om 

koperen objecten te schilderen werd nadrukkelijk als een bijzondere kwaliteit van Delff geprezen 

door Van Bleyswijck in zijn Beschryvinge der stadt Delft in 1667.
888

 

 De kundige weergave van lichteffecten op allerlei potten en pannen, zodat zij bedrieglijk 

echt lijken, roemde ook Van Mander nadrukkelijk in zijn passage in Den Grondt over Aertsens 

knappe stofuitdrukking in het hoofdstuk over ‘de Reflecty, Reverberaty, teghen-glans oft 

weerschijn’. Delffs schilderij visualiseert evenals het door Van Mander beschreven keukenstuk 

van Aertsen ‘Hoe glansende Visschen, Tennen en eeren,/ Malcander de Reverberaty deelen [...]’ 

en ‘Men soude schier meenen met handen grijpen/ Eenighe tailliooren in ’t doncker staende,/ 

Daer soo eenen teghen-glans in is slaende’.
889

 Zoals we in hoofdstuk I zagen wordt Aertsen aan 

het einde van deze passage geroemd als een ‘listich bedriegher’ en als een ‘cluchtich liegher’, 
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waarbij het illusionisme met het kluchtige wordt geassocieerd. Daarnaast moeten de 

keukenstukken van Jacopo Bassano een zeer belangrijke stimulans zijn geweest voor Delff: 

Bassano wordt in Den Grondt uitvoerig geprezen om zijn vaardigheid koperen, tinnen en ijzeren 

potten en ketels te schilderen, waarbij Van Mander evenals in zijn lofzang op Aertsen het 

vermogen roemt van de schilder om het oog te bedriegen: 

‘Met stralighe wederglansende lichten/ 

Con den ouden Bassano de ghesichten 

Wtnemende wel bedrieghen natuerlijck: 

want het schijnt datmen siet voor ooghen puerlijck 

Vlammen/ Toortsen/ brandende lampen hanghen/ 

En Potten en Ketels t’weerschijn ontfanghen. 

Coperen/ Tennen/ Yseren gheruchten[...]’.
890

 

Behalve met Aertsen en Bassano zal Delff de ketels en pannen op zijn Keukenstilleven met de 

Maaltijd te Emmaüs ook hebben geschilderd in wedijver met zijn leermeester Cornelis van 

Haarlem, op wiens keukenstukken een rijk assortiment blinkende ketels en andere metalen 

gebruiksvoorwerpen prijkt. De grap schuilt er waarschijnlijk in dat de ketels werden geschilderd 

als vertoon van virtuositeit, terwijl het tegelijk de banaalste, meest alledaagse voorwerpen zijn. 

Ketels roepen bij uitstek associaties met het kluchtige op en komen vooral in komische, 

satirische voorstellingen en teksten voor. Glimmende koperen ketels werden bijvoorbeeld 

prominent uitgestald op de Eierdans van Pieter Aertsen en vele andere voorstellingen met een 

carnavaleske iconografie, terwijl de associatie met het kluchtige ondermeer tot uitdrukking komt 

in de titel van Plautus’ Aulularia (de potkomedie), waarvan in 1617 de bewerking verscheen van 

P.C. Hooft,
891

 of Het Loffelijk Geselschap Van de Vetpot..., een in 1687 te Amsterdam 

verschenen ironische lof op de Overdaad van de auteur M. Smallegange.
892

 

 De strategie die Delff in zijn keukenstilleven toepaste, waar de ketels de aandacht 

afleiden van de scène met de Maaltijd te Emmaüs in de achtergrond, komt tot op zekere hoogte 

overeen met het procédé van Erasmus’ adagium Ollas ostentare (een vertoning maken van 

kookpotten), dat volgens Erasmus spreekwoordelijk is voor het vestigen van de aandacht op 

belachelijke en afstotelijke zaken, maar die tegelijk van groot belang zijn. In zijn toelichting op 

het adagium stelt Erasmus dat het aardig is met dit soort onderwerpen te spelen, ter ontspanning, 

of om de geest te oefenen, onder voorwaarde dat de grap doordacht is en het vermaak ook met 

lering gepaard gaat. Bovendien wordt volgens Erasmus de waarheid veel makkelijker 

geaccepteerd wanneer ze wordt verkondigd door middel van vermakelijke onderwerpen.
893

 Dit 

bevestigt eens temeer dat het niet louter een antithese is die aan de basis ligt van keukenstukken 

met een bijbelse scène waarbij de beschouwer op de proef wordt gesteld en geplaatst voor een 

keuze tussen aardse zaken en geestelijke waarden of tussen ondeugdzaamheid en 
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deugdzaamheid. Het doel is ook niet de op de voorgrond getoonde aardse zaken af te keuren. 

Daarentegen dient de voorgrond juist tot vermaak en tegelijk letterlijk als aanleiding tot 

bespiegelingen omtrent de verhouding tussen aardse zaken en hogere waarden, tussen schijn en 

waarheid. Het zijn, zoals aangeduid, de illusionistische schildertrant en de groteske uitvergroting 

die extra bijdragen aan dit vermaak. 

 De Haarlemmer Floris van Schooten schilderde enige jaren later, ongetwijfeld in reactie 

op voorbeelden van Delff, verwante keukenstillevens waarin gekantelde ketels het voornaamste 

onderwerp vormen, zoals een voorbeeld in Cambridge, dat echter ten opzichte van Delffs stuk in 

Oxford een uitgebreidere hoeveelheid voedsel toont (afb. 197).
894

 Dit beeldtype heeft, voorzover 

bekend, in deze vorm geen navolging gehad, maar dat kunstenaars en hun publiek kennelijk 

geboeid bleven door knap geschilderde glimmende ketels blijkt uit de vele boerenkeukens, 

schuurstukken en stalinterieurs, waarin stillevenschilders als Willem Kalf (1619-1693) nog vaak 

ketels zullen afbeelden. 

 We zullen verderop zien, dat Delff ook na 1610 een toonaangevende rol speelt bij de 

ontwikkeling van het thema, dat dan in zijn handen ingrijpende vernieuwingen ondergaat. 

 

Wedijver als katalysator 

Uit het voorgaande komt duidelijk naar voren dat de dood van Pieter Aertsen en Joachim 

Beuckelaer geenszins een breuk betekende in de productie van het thema in de Nederlanden. 

Doordat verschillende schilders, zoals Maerten van Cleve, Maarten de Vos, Huybrecht 

Beuckelaer en Pieter Pietersz. het genre bleven beoefenen en ook de volgende generatie 

kunstenaars de traditie voortzette, was in de laatste decennia van de 16de eeuw veeleer sprake 

van continuïteit in de ontwikkeling van het keukenstuk. Daarnaast blijkt dat de meeste bekende 

stukken uit deze periode een profane thematiek laten zien. In dit opzicht was er evenmin een 

breuk met de traditie, omdat reeds in de vroegste ontwikkeling van het thema profane 

keukenstukken en keukentaferelen met bijbelse onderwerpen naast elkaar bestonden, zodat men 

op reeds bestaande motieven kon teruggrijpen. Een vernieuwing trad ondermeer op doordat het 

repertoire vooral werd uitgebreid met motieven uit andere profane beeldtradities. Tegelijk 

vertoont de ruimtelijke opbouw van deze werken een vakkundigheid die verder is ontwikkeld 

dan die van hun voorgangers. We hebben gezien dat juist bij deze groep ambitieuze kunstenaars 

een onderlinge artistieke competitie plaatsgreep, zoals ook Pieter Pietersz., Maerten van Cleve, 

Maarten de Vos en Huybrecht Beuckelaer wedijverden met Pieter Aertsen en Joachim 

Beuckelaer die op hun beurt illustere voorlopers uit de oudheid probeerden te overtreffen. De 

katalyserende werking van dit emulatie-proces heeft geleid tot het ontstaan van een breed scala 
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aan nieuwe typen voorstellingen, waarbij het illusionisme en andere middelen om de beschouwer 

bij de voorstelling te betrekken, werden geïntensiveerd en verbeterd. De keuken vormde bij 

uitstek een thema dat kunstenaars - door de grote verscheidenheid aan materialen en figuren - in 

hoge mate de mogelijkheid bood hun virtuositeit en beheersing van de stofuitdrukking te tonen. 

Een grote aantrekkingskracht ging van deze schilderijen uit vanwege de macht die zij  uitoefenen 

op de zinnen. Een bijna obsessieve preoccupatie van de schilders en hun publiek met deze 

zintuigelijke macht van de schilderkunst leidde ertoe dat het zinnenprikkelend effect steeds 

verder werd opgevoerd. Dit resulteerde zowel in het verleidelijk nabij brengen van het voedsel 

als in de verbeelding van steeds pikantere handelingen van de figuren. 

 Een extra stimulerende rol speelde in dit proces de omstandigheid dat de keukenstukken 

van Pieter Aertsen en Joachim Beuckelaer, zoals we hebben gezien, vooral na hun dood zeer 

kostbare en begeerde verzamelobjecten werden, waardoor het voor de nieuwe generatie nog 

aantrekkelijker moet zijn geweest aan de toegenomen vraag naar dit thema te voldoen. Helaas is 

de informatie over de prijzen van keukenstukken geschilderd door deze nieuwe generatie 

kunstenaars zeer schaars. Een uitzondering is de vermelding van het bijzonder hoge 

taxatiebedrag van 200 gulden voor een keukenstuk van Joachim Wtewael in een inventaris uit 

1612 van het bezit van Margaretha Bosmans, de weduwe van de Amsterdamse koopman en 

kunstverzamelaar Jan Nicquet.
895

 Het keukenstuk vormt daarmee het op één na kostbaarste schil-

derij in deze verzameling: een groot landschap van Coninxloo wordt op 400 gulden getaxeerd
896

, 

terwijl een eveneens door Wtewael geschilderde Caritas en een ‘ovaeltgen’ met Mars en Venus 

in dezelfde inventaris op aanzienlijk lagere waarden uitkomen dan zijn keukenstuk: resp. 75 en 

25 gulden.
897

 Dat voor een allegorische voorstelling en een historiestuk veel lagere prijzen 

worden genoemd, kan mogelijk mede samenhangen met het formaat: de Mars en Venus wordt 

immers als een klein ovaal schilderijtje beschreven. Daarnaast is het aannemelijk dat de ‘groote 

koocken’ die op 10 augustus 1617 voor 88 gulden werd geveild uit het bezit van Jacob Huych 

Thomasz (ca. 1560-1617), de conciërge van het Amsterdamse stadhuis, die woonde in de 

Stadskeuken aan de Vogelsteeg, kan worden geïdentificeerd met een keukenstuk van Cornelis 

van Haarlem.
898

 Het prijsniveau van Wtewaels en Cornelis’ keukenstukken is vergelijkbaar met 

die van Aertsen en Beuckelaer en getuigt van de grote waardering die het thema genoot. 

 Een dergelijk proces van wedijver met grote voorbeelden kan alleen gedijen met een 

welgesteld verzamelaarspubliek dat in deze wedijver is geïnteresseerd en de kwaliteiten ervan 

onderkent. Zoals we in de vorige sectie zagen, bestond dit publiek rond 1600 uit schatrijke 

kunstverzamelaars en kenners, als Nicquet, Luz, Wyntgis, Rauwert, Razet en Ferreris.
899

 Een 
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zeer belangrijke impuls moet in het bijzonder zijn uitgegaan van de verzameldrift van keizer 

Rudolf II, volgens Van Mander ‘de meesten Constliefhebber van desen tijdt.’
900

 

 

IV.3. ca. 1600-1616 

Dirck de Vries: ‘keuckenen […] op zijn Veneets’ 

We zullen in het vervolg van dit hoofdstuk zien dat vernieuwingen in Italiaanse keukenstukken 

vanaf omstreeks 1600 steeds vaker worden opgepakt door diverse Nederlandse beoefenaars van 

het genre en dat zij deze op een creatieve wijze verwerkten in hun keukenstukken. Eén van hen 

was Dirck de Vries, een uit Friesland afkomstige schilder die zeker tussen 1587 en 1617 

werkzaam was in Venetië. In die jaren stond hij ingeschreven in het schildersgilde van Venetië, 

waar hij ondermeer markt- en keukenstukken in een Venetiaanse stijl heeft geschilderd.
901

 

 Een keukenstuk in Baltimore dat aan De Vries werd toegeschreven en omstreeks 1600 in 

Venetië zal zijn vervaardigd, verschaft een blik in een rechthoekig keukeninterieur waarin een 

druk gebarende meid gevogelte aanneemt van een boer die juist de ruimte heeft betreden (afb. 

198).
902

 Dit tweetal wordt gadegeslagen door een chique dame ter linkerzijde die een wijzend 

gebaar maakt in de richting van het gevogelte en wier statige voorkomen en kostbare kleding in 

een komisch contrast staan met het lompe uiterlijk en de ongemanierdheid van de boer en de 

meid. Van deze voorstelling bestaat een variant waarop deze vrouw met een hoge opstaande 

kraag is weergegeven; zíj lijkt nu een welkomstgebaar te maken naar een rijker uitgedoste man - 

vermoedelijk een bordeelbezoeker - die in de achtergrond het interieur betreedt (afb. 199).
903

 

Ongetwijfeld is de vrouw een courtisane: vrouwen met dezelfde kostbare kleding, opstaande 

kragen en parelkettingen komen ondermeer voor in een bordeelvoorstelling met een dansend en 

een minnekozend paar van De Vries.
904

 

 Een soortgelijke courtisane figureert in een ingrijpend gerestaureerd keukenstuk van De 

Vries in Verona, dat de figuren en de etenswaren meer in close-up toont en vermoedelijk enige 

jaren later werd geschilderd dan het schilderij in Baltimore (en de variant daarop) (afb. 200).
905

 

De opzichtig geklede vrouw wordt eveneens gepresenteerd met een zeer ongewone, hoog 

opgestoken kraag (van laurierbladeren?) en een parelketting om. Zij zit bij een tafel met 

gevogelte en heeft borduurwerk in haar schoot – een motief dat hier, voorzover bekend, voor het 

eerst in een keukenstuk verschijnt. Een arme boerenkok in versleten kleding legt een haan voor 

de vrouw op tafel, een handeling waarmee hij haar ongetwijfeld uitnodigt de liefde met hem te 

bedrijven. Door de kok bij de arm te pakken, en tegelijk te wijzen op het borduurwerk in haar 

schoot en het gevogelte op tafel, geeft de vrouw aan dat zij op zijn avances ingaat. In deze 
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samenhang wordt de naaiactiviteit gebruikt als een metafoor van het liefdesspel en hier zal het 

borduurwerk en het gevogelte dat naast de vrouw aan de muur hangt, wijzen op haar 

werkzaamheid als prostituee.
906

 Het contrast tussen het uiterlijk van de chique courtisane en de 

boerse kok versterkt ook hier het komische effect. De situatie is tot op zekere hoogte verwant 

met een scène op een Vlees- en vismarkt die in het atelier van Frederick van Valckenborch zal 

zijn ontstaan: deze verbeeldt een ontmoeting tussen een voorname, in een huik geklede vrouw, 

die vlees koopt bij een boerse slager; dat de vrouw meer van de slager wil dan het vlees maakt zij 

duidelijk door hem eveneens bij de arm te pakken (afb. 201).
907

 

 Deze schilderijen tonen een combinatie van Nederlandse en Venetiaanse elementen: de 

voor het schilderij in Baltimore typerende liggende compositie, waarbij een blik wordt geboden 

in een rechthoekige ruimte, brengt het keukenstuk van Delff uit 1597 in herinnering, waar in de 

achtergrond ook een geïsoleerde keukenmeid bij een haard is te zien. Een opvallend verschil met 

Nederlandse voorstellingen uit deze jaren is dat De Vries chique courtisanes in de keuken 

verbeeldt. Verwante typen komen voor in de keukenstukken van Jacopo Bassano waar sommige 

keukenmeiden zijn gekleed in kostbare stoffen en omhangen met parelsnoeren. Waarschijnlijk 

kwam De Vries met de weergave van deze typen tegemoet aan de vraag op de Venetiaanse 

kunstmarkt en verwijzen zij naar de beroemde Venetiaanse courtisanes. Ook de 

uitbeeldingswijze van de planken met borden langs de wanden, opgesteld in rijen boven elkaar, 

ontleende De Vries aan keukenstukken van de Bassano’s. De Vries heeft vooral goed gekeken 

naar werken van Bassano’s zoons, die marktstukken en reeksen elementen, seizoenen en 

maanden schilderden waarin voedsel een grote rol speelt. Het uiterlijk van de keukenmeid op de 

voorstelling in Baltimore doet sterk denken aan de vrouw die geheel rechts is te zien op een 

markttafereel uit ongeveer 1595-1600 van Leandro Bassano in Wenen, dat de maand februari 

verbeeldt en wordt bevolkt door musicerende vastenavondvierders (afb. 202).
908

 Deze 

corpulente marktvrouw staat achter een rijk gevulde tafel en biedt vette spijzen aan. Het motief 

van een gemaskerde figuur die zich verlustigt aan een groot stuk vlees verwijst naar het mateloze 

zwelgen dat tijdens de vastenavondvieringen plaatsvond. De figuur van de visverkoper op de 

voorgrond van Bassano’s schilderij met de maand maart, die hij verbeeldt als een Vismarkt (afb. 

203)
909

, vertoont een grote gelijkenis met de boer die gevogelte offreert op De Vries’ schilderij, 

terwijl ook de stillevenmotieven die we op deze en andere reeksen van de Bassano’s aantreffen 

De Vries mede tot voorbeeld zullen hebben gediend.
910

 Vooral De Vries’ schildertrant - zijn 

stillevens en figuren zijn geschilderd in een vlotte techniek, waarbij een losse, brede penseel 

werd gehanteerd - werd duidelijk door Venetiaanse voorbeelden geïnspireerd. 
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 Het Venetiaanse karakter van De Vries’ schilderijen is ook Van Mander niet ontgaan: hij 

schrijft dat hij ‘van desen Vries verscheyden keuckenen oft fruyt-marcten [heeft] ghesien op zijn 

Veneets/ die aerdigh ghecoloreert en wel gheschildert waren/ schoon en gloeyende [...].’
911

 

Daarbij valt het op dat Van Mander in lovende termen schrijft over de keukenstukken van De 

Vries en hij de manier waarop deze werden geschilderd, omschrijft als ‘schoon en gloeyende’. Er 

is geen enkele reden te veronderstellen dat Van Mander ‘schoon’ hier niet gebruikt in de zin van 

‘mooi’, zoals Miedema meent. Miedema’s argument is dat volgens de opvatting van Van 

Mander het keukenstuk in laag aanzien stond.
912

 Eerder zagen we echter dat het thema wel 

degelijk Van Manders waardering genoot en dat dit bovendien in grote tegenspraak is met het 

gegeven dat de meest ambitieuze kunstenaars uit Van Manders omgeving het genre beoefenden. 

De term ‘gloeyende’ wordt door Van Mander meestal gebruikt in verband met vleestinten, roden 

en de kleur van vuur, en verwijst naar het warm-sensuele koloriet dat zo typerend is voor de 

Venetiaanse schilderkunst.
913

  

 Van Mander prijst dezelfde eigenschap uitvoerig in het werk van Frans Badens II (1571-

1618), een Amsterdamse kunstenaar die eveneens inspiratie opdeed in Italië en waarschijnlijk 

één of meerdere keukenstukken schilderde. Hij verbleef vanaf 1593 gedurende vier jaar met 

Jacob Matham in Italië en bij zijn terugkeer in Amsterdam introduceerde Badens als eerste een 

geheel nieuwe schildertrant die Van Mander beschrijft als ‘een seer schoon vloeyende en 

gloeyende maniere’.
914

 Dat Badens minstens één keukenstuk heeft geschilderd blijkt uit de 

vermelding van ‘eine kuchel mit einer frau’ in de Praagse inventaris uit 1621.
915

 Het is opvallend 

dat twee leerlingen van Badens eveneens keukentaferelen schilderden: Jeremias van Winghe en 

Adriaen van Nieulandt, die we verderop zullen behandelen. 

 Drie schilderijen van De Vries waren in het bezit van de Amsterdamse koopman en 

kunstverzamelaar Jan Nicquet, die nauwe contacten onderhield met Venetië: hij had twee zoons, 

Jan en Jacques, die sinds ongeveer 1585 handelspartners waren in Venetië en later ook in 

Amsterdam,
916

 en het is aannemelijk dat de oude Nicquet via hen de werken van De Vries heeft 

aangeschaft. In de inventaris van 19 december 1612 van Nicquets weduwe wordt melding 

gemaakt van ‘Een Italiaensche [mijn curs.] Keucken van Dirick de Vriese’ waarvoor het 

betrekkelijk lage bedrag van f 36.- wordt genoemd. Daarnaast was Nicquet in het bezit van een 

landschap voor f 28.- en een marktstuk van f 50.-, beide van De Vries.
 
De meeste overige 

schilderijen in deze collectie worden ongeveer even hoog of lager op waarde geschat dan de 

werken van De Vries.
917

 In dezelfde collectie bevond zich, zoals aangeduid, ook een keukenstuk 

van Joachim Wtewael, dat nota bene op 200 gulden werd gewaardeerd. Het verschil in prijs met 

het keukenstuk van De Vries zal in dit geval moeten worden verklaard door de kwaliteit (en 
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wellicht het formaat) van Wtewaels werk en diens naamsbekendheid. In Appendix III worden de 

marktstukken van De Vries apart besproken; daar komen ook de intrigerende 

dagboekaantekeningen uit 1609 aan bod die Jean Baptiste du Val maakte in Venetië, waar hij de 

markttaferelen van De Vries bewonderde. 

 

‘vermakelijck [...] stichten’ en ‘stichtelijck [...] vermaken’: de parabel van de rijke man en de 

arme Lazarus (Lukas 16: 19-31) 

In het Rijksmuseum wordt een ambitieus opgezet keukenstuk bewaard, dat met afmetingen 

van 198 x 272 cm. tot de grootste composities behoort, die in het begin van de 17de eeuw in 

dit genre werden geschilderd (afb. 204).
918

 De voorstelling biedt een blik in een overdadig 

ingericht keukeninterieur, waarin twee keukenmeiden zijn weergegeven te midden van een 

enorme hoeveelheid voedsel. Geheel rechts in de achtergrond wordt een episode getoond uit 

de Parabel van de arme Lazarus en de rijke dwaas (Lukas 16: 19-31). Het gaat om het 

moment dat de rijkaard aan zijn dagelijkse feestdis zit en de arme Lazarus zijn honger wil 

stillen met wat er van tafel valt. Lazarus, wiens zweren door honden worden gelikt, ligt op de 

grond. Daarachter is door een boogconstructie de slotscène te zien, waarbij de arme, die door 

de rijke man werd verjaagd, in de schoot rust van Abraham, terwijl de rijke wordt gefolterd 

door de vlammen en vergeefs smeekt om lafenis. De morele boodschap van deze gelijkenis is 

dat een leven gewijd aan uitsluitend aardse genoegens de weg naar de hemel belemmert. 

Tegelijk geeft de parabel een negatief exempel van vrekkigheid en vormt zij een aansporing 

tot naastenliefde.
919

 

Traditioneel wordt het keukentafereel in het Rijksmuseum toegeschreven aan Pieter 

Cornelisz. van Rijck, van wiens hand Van Mander een keukenstuk vermeldt met ‘eenen Rijc-

keman en Lasarus’, dat zich bevond ‘[...] buyten Haerlem tot de Siecken.’
920

 De toeschrijving 

aan Van Rijck moet echter worden verworpen, omdat de behandeling van het stilleven en de 

figuren te sterk afwijkt van ondermeer diens gesigneerde keukentafereel uit 1604 in 

Braunschweig, dat verderop wordt besproken (afb. 214). Waarschijnlijk ontstond het 

keukenstuk in het Rijksmuseum omstreeks 1600 en moet de maker eerder worden gezocht in 

de omgeving van Cornelis Jacobsz. Delff. Een goede kandidaat voor een toeschrijving zou 

Michiel van Mierevelt kunnen zijn die, zoals eerder werd aangeduid, door Van Mander werd 

aangeprezen als een ‘uytgenomen goet Meester in keukenen met alderley goet nae t’leven’; de 

wijze waarop de gezichten van de keukenmeiden werden geschilderd, brengt sommige portretten 

in herinnering van Jacob Willemsz. Delff, de vader van Cornelis Jacobsz.
921

 In het begin van 

Van Mierevelts loopbaan was Jacob Willemsz. Delff een belangrijk voorbeeld. 
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 Het schilderij in het Rijksmuseum vormde het uitgangspunt van het invloedrijke 

artikel uit 1973 van Jan Emmens.
922

 Volgens zijn interpretatie mag de beschouwer niet alleen 

naar de aardse weelde kijken, zoals de rijke man dat doet, maar moet deze het lot van de arme 

Lazarus voor ogen houden: alleen wanneer men ook de achtergrond ziet, komt de 

moralistische boodschap over. Het is, ook hier, de vraag of de verhouding tussen de voor- en 

de achtergrond kan worden gereduceerd tot een tegenstelling tussen aardse zaken en 

geestelijke waarden, tussen deugdzaamheid en ondeugd, zoals Emmens de voorstelling 

duidde. 

 

De prent van Matham en diens voorbeelden 

Hoewel de parabel in de 16de- en 17de-eeuwse beeldende kunst een bijzonder populair thema 

vormt,
923

 zijn slechts enkele Nederlandse keukentaferelen met dit onderwerp bekend. Behalve 

het schilderij in Amsterdam en het al genoemde keukenstuk van Maarten de Vos kennen we 

een prent met het thema van de Haarlemse graveur Jacob Matham die waarschijnlijk dateert 

uit 1603 (afb. 205). Deze prent maakt deel uit van een serie van vijf gravures: het gaat om 

twee markttaferelen en drie keukenstukken. Drie van deze prenten - de markttaferelen en het 

Boerenkeukeninterieur (afb. 206) - werden gestoken naar schilderijen van Pieter Aertsen (en 

ten dele getransformeerd en uitgebreid); de twee overige gravures - het Keukeninterieur met 

de Maaltijd te Emmaüs (afb. 8) en het Keukeninterieur met de parabel van Lazarus en de rijke 

dwaas - moeten als inventies van Matham worden beschouwd. Waarschijnlijk ontstond de 

hele serie in 1603, het jaartal dat op één van deze prenten werd aangebracht.
924

 Het 

verschijnen van deze reeks geeft eveneens blijk van een hernieuwde belangstelling van 

kunstenaars in het begin van de 17de eeuw voor de werken van Pieter Aertsen. Een andere 

getuigenis daarvan is de door Jacques de Gheyn (1565-1629) vervaardigde tekening uit 1612 

naar het geschilderde Keukenstuk met Christus in het huis van Martha en Maria uit 1552 in 

Wenen (afb. 178). Behalve als eerbetoon aan Aertsen moet de serie van Matham, omdat hij deze 

ingrijpend heeft gewijzigd en aangevuld met zijn eigen inventies, worden gezien als een bewuste 

poging Aertsens vindingen te vernieuwen en te verbeteren.
925

 Tegelijkertijd zal het voor Matham 

een enorme uitdaging zijn geweest de diversiteit aan stoffen en materialen van de stillevens 

grafisch uit te drukken, en het karakter van Aertsens schilderijen in gravures vast te leggen. Het 

gaat om de vroegste serie Nederlandse prenten, waarin de keuken, de markt en de verbeelding 

van voedsel zo nadrukkelijk het leidmotief vormen. De prenten van Matham, en dit geldt met 

name voor zijn eigen inventies, moeten, zoals we nog zullen zien, een zeer belangrijke 

voorbeeldfunctie hebben gehad voor andere kunstenaars die het genre beoefenden. 
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Met de uitvoering van het Keukeninterieur met de parabel van Lazarus en de rijke 

dwaas lijkt Matham vooral in te haken op de ontwikkelingen die het genre op dat moment 

onder invloed van zijn stadsgenoot Pieter Cornelisz. van Rijck doormaakt. De diagonale 

schikking van de tafel in de compositie is een element dat Van Rijck in zijn keukenstuk uit 

1604 in Braunschweig toepaste en dat hij aan voorbeelden van Bassano en Campi moet 

hebben ontleend, zoals verderop wordt uiteengezet. Aan Van Rijck herinneren voorts de 

manier waarop de etenswaren over de vloer zijn verspreid, de wijze waarop de vrouw, die 

rechts aan komt lopen van op de rug wordt getoond, evenals de symmetrische structuur van de 

ruimte in de achtergrond.
926

 

 Matham legt sterk de nadruk op de seksuele driften van het keukenpersoneel. In het 

centrum laat een jonge bediende verdwaasd een schaal mosselen uit zijn handen glippen bij de 

aanblik van een vrouw, die met een mand duiven en een dode haas de ruimte betreedt. Links 

zien we hoe een vogelplukkende keukenmeid over de schouder kijkt naar een oudere 

grijnzende poelier met een bontmuts, die haar, met amoureuze intenties van achteren benadert 

en bij de schouder pakt. Deze figuurgroep werd geënt op het voorbeeld van Cornelis van 

Haarlem die in zijn Keukenstuk met een visstilleven, een amoureus paar en een vrolijk 

gezelschap van ongeveer 1596 een zeer vergelijkbare situatie toont waarbij een keukenmeid 

eveneens van achteren wordt benaderd door een boerse man met een bontmuts (afb. 182). Een 

wezenlijk verschil met het keukenstuk in Amsterdam is dat de beschouwer daar actief door de 

vrouwen lijkt te worden verleid, doordat ze deze direct aankijken, terwijl de één een erotisch 

geladen handeling verricht door een groot stuk vlees aan een spit te rijgen en de ander een grote 

haan vasthoudt. Toch maken zij met hun neutrale expressies en keurige, eigentijdse kleding 

bepaald geen frivole en gewillige indruk. 

 

Verbanden en verschillen met inventies van Jacopo Bassano 

Het is goed mogelijk dat het idee van Matham om zo’n ambitieus opgezette serie te produceren 

werd ingegeven door het voorbeeld van de prenten die in de jaren negentig naar de geschilderde 

keukenstukken van Jacopo Bassano waren verschenen. Keukenactiviteiten en stillevendetails 

nemen een prominente plaats in op een compositie met Lazarus en de rijke man van Jacopo 

Bassano. Hoewel het prototype kennelijk niet meer bestaat, zijn meerdere versies van dit 

schilderij uit het atelier van Bassano bewaard.
927

 Verschillende prenten naar deze compositie 

werden in het Noorden verspreid. Uit 1593 dateert een gravure van Johannes I Sadeler naar 

Bassano’s schilderij (afb. 207).
928

 Het betreft één van de drie door Jacopo Bassano geschilder-

de keukens, waarnaar Johannes I en Raphaël I Sadeler gravures hebben gestoken. De door 
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Raphaël vervaardigde Maaltijd te Emmaüs (afb. 208)
929

 en het door Johannes gegraveerde 

Banket van de rijke man en de arme Lazarus ontstonden in München en worden vanwege hun 

vrijwel gelijke maten beschouwd als een paar (net als de meeste prenten uit de serie van 

Matham werden ze opmerkelijk genoeg onder privilege van keizer Rudolf II uitgegeven). 

Voorts kennen we een prent van Cornelis Galle (Antwerpen 1576-1650) waarop eveneens de 

compositie met de gelijkenis van Jacopo Bassano wordt getoond (afb. 209).
930

 Het bestaan 

van deze prent, die werd vervaardigd naar de gravure van Sadeler, maar een ander onder-

schrift draagt, geeft blijk van de populariteit van Bassano’s composities bij Nederlandse 

kunstliefhebbers en kunstenaars. 

Zoals we zullen zien oefenden de werken van Jacopo Bassano in het bijzonder een grote 

aantrekkingskracht uit op Pieter Cornelisz. van Rijck en Joachim Wtewael. Behalve via prenten 

was men in de 17de eeuw bekend met Bassano’s composities, doordat een aantal schilderijen, 

waaronder ook keukenstukken, in Nederlandse verzamelingen aanwezig waren.
931

 

 Een groot deel van Bassano’s compositie met het Banket van de rijke man en de arme 

Lazarus wordt ingenomen door keukenactiviteiten van het personeel van de rijke man. Zonder 

acht te slaan op de bedelende Lazarus die in de voorgrond is weergegeven, zit de rijke man te 

tafelen, terwijl hij wordt bediend en er voor hem wordt gemusiceerd. Typerend voor deze en 

andere keukenvoorstellingen van Bassano is, dat de keukenactiviteiten deels in de buitenlucht 

plaatsvinden en dat de bijbelse figuren, anders dan bij Aertsen, Beuckelaer en De Vos, op de 

voorgrond worden getoond. De keukenmeiden, die met hun kostbare kleding en 

parelkettingen gekarakteriseerd zijn als courtisanes, verrichten handelingen die zondermeer 

met erotische connotaties gepaard gaan: één van hen is in de weer met een stamper en een 

vijzel, een tweede plukt gevogelte en een derde wentelt een braadspit met vlees boven een 

vuur. Opvallend is de aanwezigheid van een aap die een kom ophoudt, een motief dat 

waarschijnlijk refereert aan de Smaak en een beeld geeft van de redeloze zinnelijkheid in het 

algemeen.
932

 

Een cruciaal verschil tussen Bassano’s compositie en de Nederlandse uitbeeldingen 

van de parabel - van Maarten de Vos, Jacob Matham en het stuk in het Rijksmuseum - is dat 

op de Nederlandse werken door de natuurgetrouwe weergave en plaatsing nabij het beeldvlak 

van zowel stillevenelementen als de keukenmeiden een retorische strategie wordt toegepast, 

waarbij de beschouwer veel nadrukkelijker wordt verleid tot zinnelijk genot dan bij Bassano’s 

composities, waar de beschouwer een veilige afstand tot de keuken in acht neemt. In de 

Nederlandse schilderijen past men steeds de "omgekeerde" schaalverdeling toe, waardoor de 

beschouwer pas in tweede instantie de parabel in de achtergrond waarneemt en zich realiseert 
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dat de keuken tot het huishouden van de rijke behoort. Bassano daarentegen, toont de 

religieuze scène - en dit geldt ook voor zijn uitbeelding van Christus in het huis van Martha en 

Maria en de Maaltijd te Emmaüs - op vrijwel dezelfde schaal als de aardse zaken. Bij Bassano 

kijken we als het ware mee met Lazarus, die zich geheel op de voorgrond en het dichtst bij de 

beschouwer bevindt, zodat de keuken vanuit een heel ander perspectief wordt gezien.
933

 

 

Verschillende andere toepassingen van de parabel 

De stichtelijke functie van de parabel benadrukt Erasmus in zijn samenspraak Convivium 

religiosum uit 1522, waar hij het thema beschrijft als een onderdeel van een wanddecoratie 

met maaltijdscènes in de eetkamer die het decor vormt van het tafelgesprek. Dit 

iconografische programma omvat drie bijbelse en drie antieke maaltijdscènes, die, zoals de 

gastheer uitlegt, zijn bedoeld als aanmaning tot matiging en als waarschuwing tegen 

dronkenschap en overdaad.
934

 Daarnaast is de parabel opgenomen in de achtergrond van twee 

groepsportretten met regenten en regentessen van het Leprozenhuis te Amsterdam uit 1624 

van Werner van den Valckert, met als doel te onderstrepen dat het geportretteerde college de 

les die de parabel leert ter harte neemt.
935

 Een soortgelijke functie kan men zich voorstellen 

voor een keukenstuk met de parabel van Van Rijck dat hij, zo mogen we uit Van Manders 

woorden afleiden, voor het leprozenhuis in Haarlem zou hebben geschilderd; we komen hier 

in de volgende paragraaf op terug. 

De parabel was ook het onderwerp van Samuel Costers Spel vande RijckeMan dat in 

1615 werd opgevoerd tijdens een loterij ten bate van de bewoners van het Oude Mannen en 

Vrouwengasthuis in Amsterdam.
936

 In het voorwoord van de gedrukte uitgave stelt Cornelis 

van der Plas dat het stuk voortkomt uit de behoefte ‘soo wel vermakelijck te stichten, als 

stichtelijck te vermaken’.
937

 Hoewel de moralisatie in het stuk sterk overheerst, komen er toch 

ook komische elementen in voor, zoals een beschrijving in een volks dialekt van een 

poelierskraam, waar kostbare vogelsoorten als patrijzen en kapoenen worden verkocht aan 

rijke klanten.
938

 

 

In uitbeeldingen van de parabel wordt deze al vroeg gecombineerd met de zonde van de gula, 

die ook in de keukenstukken zo’n vooraanstaande rol speelt. Een zeer vroeg voorbeeld 

daarvan vormt een 15de-eeuwse illustratie in de Miroir du monde (afb. 210).
939

 De voorstel-

ling toont een interieur met rechts van het centrum de rijke man, die geïsoleerd aan een tafel 

zit, waar hij brakend is weergegeven - een motief dat vaker bij uitbeeldingen van gula ver-

schijnt. Links, voor de ingang van dit vertrek, staat de bedelende Lazarus, wiens wonden door 
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honden worden gelikt, terwijl rechts de scène van de rijke man in de hel is weergegeven. In 

een schril contrast met het egoïsme en de mateloze vraat- en drankzucht van de rijke staat het 

altruïsme van het tafelende gezelschap in de achtergrond, dat juist matigheid betracht tijdens 

de maaltijd. Dit gezelschap bestaat uit keurige hoofse heren en dames, waarvan er één de 

maaltijd deelt met een arme bedelaar. De vroomheid van dit gezelschap wordt geaccentueerd 

door de aanwezigheid van een biddende non. Deze iconografie is sterk verwant met het eerder 

genoemde thema van de De tafel der matigen en der onmatigen. In het centrum van de 

voorstelling bevindt zich een non, die in haar handen een klein gevuld braadspit heeft gevat: 

ongetwijfeld representeert zij de matigheid en laat zij de toeschouwer dit attribuut van de gula 

zien om deze eraan te herinneren dat dit de oorzaak is van de zonde van de rijke.
940

 

In uitbeeldingen van de maaltijdscène, die ontstonden voordat Maarten de Vos zijn 

keuken zal hebben geschilderd - ongeveer rond 1570-1580 - ligt de nadruk niet zozeer op de 

rijke samenstelling van het banket zelf, maar wordt de buitensporige weelde vooral getoond 

door de aandachtige weergave van klassieke paleisarchitectuur. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de 

invloedrijke prent van Cornelis Anthonisz. uit 1541, waar de rijkdom ook wordt 

geaccentueerd door de aanwezigheid van een dienster die het glas van de rijkaard komt 

bijvullen.
941

 De rijke negeert de geboden op de wetstafels van Mozes, die hier in de vorm van 

een sculptuur aanwezig zijn (een motief dat, zoals we hebben gezien, ook voorkomt in 

meerdere keukens met het thema van Christus bij Martha en Maria). 

 

Beelden van ‘leckerheyt en overdaet’ 

Voorzover bekend was Maarten de Vos de eerste Nederlandse kunstenaar, die de parabel in 

een keukenstuk afbeeldde. Doordat De Vos een blik in de keuken verschaft, vergroot hij de 

gula-iconografie als het ware uit en stelt hij de beschouwer, die nu een actieve rol krijgt 

toebedeelt, bloot aan de aardse verlokkingen. Zoals aangeduid, verbeeldt De Vos in zijn 

keuken meerdere exotische motieven. Daarmee laat hij een bijzonder facet van de zonde van 

de rijke man zien, namelijk de leccacitas of delicacitas, een verschijningsvorm van de gula 

waaraan vooral rijken zich schuldig maken. Het betreft de begeerte naar een verfijnde 

maaltijd, samengesteld uit delicatessen en ingrediënten van vaak exotische aard.
942

 In het 

keukenstuk in Amsterdam, waarvan de maker voortborduurt op het voorbeeld van De Vos, 

wordt deze zonde nog sterker benadrukt: op het tweede plan is nog een grote tafel ingevoegd, 

waarop een pronkstilleven is uitgestald, bestaande uit kostbaar vaatwerk en allerlei culinaire 

heerlijkheden, zoals wafels, kazen en een grote pastei. Het beeld van een buitensporige 

weelde wordt bovendien geaccentueerd door de aanwezigheid van een mannelijke bediende, 
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die een tweede pastei draagt. De pastei is bedoeld voor de rijke, maar hij lijkt deze tevens aan 

de beschouwer te offreren, die hij indringend aankijkt.
943

  

Verwijzingen naar deze zonde komen we tegen in Georgius Macropedius’ 

schooldrama Lazarus mendicus uit 1541, waarin de voorbereidingen die de kok treft voor een 

groot feestmaal een rol spelen in de uitbeelding van het leven in weelde van de 

hoofdpersoon.
944

 In Coornherts Recht Ghebruyck ende Misbruyck van tydlicke Have uit 1585 

wordt het spenderen van geld aan koks scherp veroordeeld en bovendien van hetzelfde morele 

niveau beschouwd als het verkwanselen van bezittingen aan bordeelhouders, hoeren en 

boeven: 

 

‘Zo wie boven nodruft/ ghewin oft renthen heeft/ 

En boven t’behoeven de inkoomsten uyt gheeft 

Aan kocks/ an roffiaans/ an hoeren/ en an boeven 

Misbruyckt zijn rijckdom/ ’t ghebreck zal hem bedroeven. 

Te recht quelt hem ’t ghebreck, die met overvloed versluymt/ 

TGhunt zijns naastens ghebreck mocht stoppen, en houden ruymt 

Dit zijn godlooze dieven, stelende hun zelfs goedt/ 

Int alleen verdoen, daar zes by mochten zijn ghevoedt.’
945

 

 

De verkwister wordt niet alleen veroordeeld vanwege zijn zedenloze gebras, maar vooral 

omdat hij nalaat zijn fortuin aan te wenden voor naastenliefde. De parabel van Lazarus en de 

rijke man wordt vervolgens aangehaald, om aan te geven welk lot zulke onbarmhartige 

verkwisters te wachten staat: 

‘Dees onbarmhertige zal God niet ontfarmen: 

Want haar zotte weelde verhongert Goods armen/ 

Zo liet des rijken pracht den Lazarum in nood; 

Die dief voer ter hellen, d’arme in Abrams schoot...’
946

 

 

In de zeventiende eeuw uitte de dominee en al even moralistische scherpslijper Belcampius 

een soortgelijke felle kritiek op de zucht tot ‘leckerheyt en overdaet’ van zijn tijdgenoten: 

 

‘De leckerheyt en overdaet is huyden ten dage soo groot dat de menschen wel souden een 

Academie oprechten indien sy haer niet en schaemden, om alle kocks en pastey-backers daer 

heenen te senden in de studie, om doch leeren alle spijsen, alle gheback, alle sausen 

meesterlyck te bereyden op dat se mochten smaeckelijck zyn. De tongen zijn soo lecker dat er 

nauwlijcks saussen konnen gevonden werden, die haer smaecken. De menschen van nu 

souden wel die kocks en andere dienaers van haer gulsigheyt uytblassen met trompetten van 

eere, ja kroonen met lauw’rieren...’
947

 

 

Naar deze zucht tot verfijning en overdaad verwijst ook een vroeg 17de-eeuws pronkstilleven 

van de Antwerpse kunstenaar Osias Beert de Oude (1580-Antwerpen-1623), dat in de achter-
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grond het feestmaal van de rijkaard toont (afb. 211).
948

 Het rijke banket op de voorgrond 

bestaat uit oesters, een broodje, rode en witte wijn en een breed assortiment noten, suikergoed 

en koekjes. Ondermeer een rijkgedecoreerde tazza en fraai vormgegeven wijnglazen onder-

strepen dat het met overdreven zorg bereide voedsel bestemd is voor een rijke - in deze 

context die uit de parabel - en het banket brengt dan ook de hierboven aangehaalde beschrij-

ving van de delicacitas in herinnering. Het banket wordt verleidelijk aan de beschouwer 

gepresenteerd, die wordt uitgenodigd om toe te tasten en na te denken over de strekking van 

de gelijkenis. Het is zeer uitzonderlijk dat het stilleven op de voorgrond een religieuze 

verwijzing bevat: op de tafel ligt suikergoed in de vorm van een kruisje, dat hier zondermeer 

refereert aan de christelijke naastenliefde. 

 De scène in de achtergrond, die mogelijk werd geschilderd door Hiëronymus Francken 

de Jongere (1578-1623), is sterk gebaseerd op een prent uit ongeveer 1590 van Crispijn de 

Passe de Oude (1565-1637) naar Maarten de Vos (afb. 212).
949

 Met uitzondering van het mu-

sicerend gezelschap, dat bij Beert werd vervangen door een raam, en wijzigingen die werden 

aangebracht in het doorkijkje rechts, komt het tafereel met het feestmaal van de rijkaard op 

beide voorstellingen tot in de details overeen. De gravure naar De Vos lijkt sterk te zijn geënt 

op de prent van Cornelis Anthonisz. uit 1541, hoewel hier een uitgebreider gezelschap wordt 

getoond. Net als de prent van Antonisz. verbeeldt deze gravure Mozes met de wetstafels, die 

hier meer verborgen in de achtergrond (links van de poort) is weergegeven.
950

 

 

Evenals het keukenstuk in Amsterdam en het pronkstilleven van Beert toont een door Jacob 

Matham uitgegeven prent van David Vinckboons (Mechelen 1676-vóór jan. 1633 Amsterdam) 

uit 1620 met een Jong paar aan een rijk versierde tafel de parabel in combinatie met een 

rijkbeladen dis (afb. 213).
951

 De rijkdom en weelde van een amoureuze jongeman en vrouw 

wordt ook hier geaccentueerd door de verbeelding van kostbare kannen en rijkgedecoreerd 

serviesgoed dat op een tafel staat opgesteld tussen allerlei culinaire heerlijkheden, zoals 

taarten en suikergoed. Links aan de wand van het overdadig ingerichte interieur is een 

schilderij afgebeeld dat de slotscène toont van de parabel, waarbij de arme in de schoot zit van 

Abraham, terwijl de rijke wordt gefolterd in de hel en tevergeefs om genade smeekt. Het 

thema levert, evenals de onderwerpen van de twee overige schilderijen op de wand (de 

Berouwvolle Verloren Zoon en de Boetvaardige Maria Magdalena), een moralistisch 

commentaar op de aardse preoccupaties van de figuren op de voorgrond. De ijdelheid van 

deze personages en de vergankelijkheid van de materiële zaken, waarmee zij zich omringen, 
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wordt benadrukt in de tekst in de marge onder de voorstelling: Vanitas. Vanitatem, et Omnia 

Vanitas (IJdelheid der ijdelheden en alles is ijdelheid). 

 

Uit het bovenstaande blijkt dat Maarten de Vos waarschijnlijk de eerste Nederlandse 

kunstenaar was die de parabel in een keukenstuk uitbeeldde en dat hij de gula-iconografie, 

waarin deze thematiek diep geworteld is, sterk heeft uitvergroot. Ongetwijfeld zal hij daarbij 

in het bijzonder geïnspireerd zijn door het beeldschema dat Aertsen en Beuckelaer in hun 

profaan-bijbelse keukenstukken toepasten. 

Terwijl het thema van Christus’ bezoek aan Martha en Maria als navolgenswaardig 

voorbeeld wordt gepresenteerd, fungeert de parabel van Lazarus en de rijke dwaas duidelijk 

als negatief exempel. Mede daarom lijkt het niet juist de verhouding tussen de voorgrond en 

de achtergrond te reduceren tot een contrast tussen aardse zaken en geestelijke waarden, 

tussen deugdzaamheid en ondeugd, zoals Emmens het keukentafereel in het Rijksmuseum 

duidde. Mede door de eigentijdse kleding van de meiden in dat keukenstuk wordt de 

voorgrond nadrukkelijk in het heden gesitueerd en de indruk versterkt, dat deze weelde deel 

uitmaakt van de wereld van de beschouwer en dat het getoonde voedsel voor hem is bestemd. 

Tegelijk wordt gesuggereerd, dat deze keuken behoort tot het huishouden van de rijke man en 

de hier geprepareerde spijzen zijn bedoeld voor diens tafel in de achtergrond. Dezelfde 

ambigue benadering ten aanzien van de aardse weelde op de voorgrond (en de verhouding 

daarvan tot de bijbelse scène in de achtergrond) kwam, zoals we eerder vaststelden, tot 

uitdrukking in de bijbelse keukenstukken van Aertsen en Beuckelaer. 

 Het keukenstuk van De Vos en het exemplaar in het Rijksmuseum geven blijk van een 

sterke ironie, doordat de beschouwer op een vermakelijke wijze wordt verleid de geschilderde 

weelde op de voorgrond te consumeren met het oog, waarbij via dit zintuig ook andere 

zinnelijke begeerten worden aangewakkerd. Daarbij wordt een grote bewondering 

afgedwongen voor de natuurgetrouwe weergave en illusionistische presentatiewijze van deze 

zaken. Tegelijkertijd laten deze schilderijen juist zien welke corrumperende uitwerking deze 

begeerte-opwekkende zaken hebben op de rijke man. De beschouwer wordt zelf als het ware 

in de positie van de rijke geplaatst en op een dwingende manier aangespoord zijn ‘tydlicke 

Have’ goed te gebruiken. Hij wordt op een vermakelijke wijze uitgenodigd te contempleren 

over de spanning tussen materiële zaken en geestelijke waarden. Daarom lijkt de uitspraak 

van Van der Plas, dat het stuk van Coster bedoeld was om ‘soo wel vermakelijck te stichten, 

als stichtelijck te vermaken’ ook geheel van toepassing op dit type keukenstukken. 
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De parabel van het Grote gastmaal: Pieter Cornelisz. van Rijck en Joachim Wtewael 

Kort na elkaar schilderden Pieter Cornelisz. van Rijck (Delft 1568 - Italië? na 17 februari 1635) 

en Joachim Wtewael ieder op een geheel oorspronkelijke wijze een keukentafereel met de 

parabel van het grote gastmaal. Voorzover wij weten werd dit onderwerp, dat door beide 

schilders in de achtergrond van de voorstelling is weergegeven, nog niet eerder in een 

keukenstuk afgebeeld (afb. 214 en 225). 

 Van Rijcks keuken uit 1604 in Braunschweig moet, zowel vanwege de uitzonderlijke 

schaal als de overstelpende rijkdom aan motieven die daarop is te zien, worden beschouwd als de 

spectaculairste compositie die tot dan toe in dit genre is gemaakt. Het op doek uitgevoerde 

keukenstuk meet 189 x 288 cm en is daarmee, voorzover bekend, groter en ambitieuzer van 

opzet dan om het even welk eerder geschilderd stilleven.
952

 De compositie is opgebouwd langs 

twee krachtige diagonalen die worden gevormd door twee schuin in het beeldvlak geplaatste 

tafels. Deze zijn bedolven onder een overdaad aan allerlei dode kippen, eenden, patrijzen, 

snippen, vinkjes, konijnen, opengespleten schapenkoppen, schapenvlees en drank. Op de 

tegelvloer en onder de tafels scharrelt een hen met kuikens tussen verspreide bakken met 

kreeften, krabben, bokkingen en mosselen, ketels met verse vissen, kolen, wortelen en knollen, 

kazen, eieren, een rog en een pompoen; een houten kuip bevat broodjes, vlees, dode kieviten en 

vruchten; een wand is volledig gevuld met dode hazen en konijnen, een kalkoen en een enorme 

streng glimmende ingewanden, waarschijnlijk afkomstig van het ontweide schaap of varken in 

de achtergrond. Temidden van deze waren is een jongen te zien die begerig in een appel bijt en 

waarschijnlijk een koksmaat voorstelt. Een direct voor hem weergegeven kat klauwt naar een 

grote worstenslinger. Dit alles wordt met brede gebaren gepresenteerd door een verleidelijke 

keukenmeid, die behalve deze etenswaren en drank, ook zichzelf aanbiedt: haar losbandigheid 

wordt benadrukt doordat het bovenstuk van haar kleding geopend is weergegeven, zodat haar 

deels ontblote borsten zichtbaar zijn. Zij offreert een groot stuk varkensvlees, dat wordt betast 

door een aartslelijke oude vrouw die naar de meid opkijkt, en die, zoals hieronder zal blijken, een 

koppelaarster voorstelt. Een tweede jongen in de achtergrond wordt besprongen door een hond 

en richt zijn schreden naar een gedekte eettafel in een aangrenzende ruimte. 

 Geheel in de achtergrond wordt door een dubbele boogconstructie een blik geboden op 

een setting van palmbomen waar een menigte armen en kreupelen met een uitnodigend gebaar 

wordt aangesproken door een rijke heer met een tulband. Deze scène verbeeldt de gelijkenis van 

het grote gastmaal (Lucas 14:12-24). In de eetzaal wordt een gastmaal aangericht voor de armen, 

misvormden, kreupelen en blinden nadat de eerdere genodigden geen gehoor hebben gegeven 

aan de uitnodiging. Christus gebruikte de gelijkenis om duidelijk te maken dat in het Koninkrijk 
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Gods geen plaats is voor degenen die zich om de één of andere reden niet laten uitnodigen.
953

 Hij 

bracht de parabel ter sprake terwijl hij te gast was in het huis van één van de hoofden der Fari-

zeeën. Voordat Christus de gelijkenis sprak, gaf hij zijn gastheer het advies geen vrienden, 

verwanten of rijke buren uit te nodigen, maar juist de armen, misvormden, kreupelen en blinden. 

Hoewel zij niet in staat zijn hem terug te betalen, zal de gastheer uiteindelijk worden beloond op 

de dag van het Laatste oordeel. 

 De 16de-eeuwse uitbeeldingen van het thema laten geen keukenscène of een overdaad 

aan voedsel zien, maar brengen grootschalig het moment in beeld waarop de genodigden aan 

lange tafels plaatsnemen waar hen door bedienden een sobere maaltijd van ondermeer pap wordt 

opgedist. Dit vrij zeldzame onderwerp komt voor op een schilderij van de Brunswijkse 

Monogrammist uit ongeveer 1550
954

, op twee versies van de Meester van de Verloren Zoon uit 

ongeveer 1560, en op een schilderij van Pieter Aertsen en zijn atelier, uit het begin van de jaren 

zeventig, dat zich tot 1998 bevond in Haarzuilens, Kasteel de Haar (afb. 215).
955

 Met deze laatste 

compositie zullen Van Rijck en Wtewael zeker bekend zijn geweest, omdat, zoals hieronder zal 

blijken, verschillende motieven in hun schilderijen terugkeren. 

 

Met betrekking tot Van Rijcks voorstelling benadrukte W.J. Müller in 1978 dat de parabel een 

aansporing is tot naastenliefde en dat het altruïsme van de gastheer in een schril contrast staat 

met de aardse weelde op de voorgrond, waar de keukenmeid in combinatie met het vlees de 

zinnelijke begeerten vertegenwoordigt, terwijl ook motieven als de oude koppelaarster, de 

jongen die in een appel bijt en de grote hond rechts worden geduid als zinnebeelden van de 

zondigheid van de vleselijke begeerten. Volgens Müller wordt de goddeloosheid van de meid 

geaccentueerd door de aanwezigheid van de grote geldbuidel aan haar gordel: hij maakt een 

vergelijking met de prent van Philips Galle uit 1575, waar een vrouwelijke personificatie van de 

diffidentia dei (wantrouwen tegenover God) met een geldbuidel in de hand is weergegeven. De 

vergankelijkheid van dit alles wordt volgens Müller gesymboliseerd door het opgespalkte varken 

(of schaap) rechts in de achtergrond, dat zou dienen als waarschuwing voor de dood en het 

Laatste oordeel.
956

 

 De beschouwer wordt zondermeer genood tot het bekijken van en het zich verlustigen 

aan duidelijk als zinnenprikkelend bedoelde zaken, terwijl tegelijk de ijdelheid daarvan wordt 

aangeduid en er ligt ongetwijfeld een krachtige moraal aan de basis van de voorstelling. Maar we 

zullen zien dat moraal en humor ook hier hand en hand gaan, en de schilder in deze ambitieuze 

compositie tegelijk op een bijzondere manier zijn picturale inventiviteit aan de dag legt. 
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In het jaar dat het hierboven beschreven tafereel werd geschilderd - 1604 - kon de zesendertig-

jarige Van Rijck, die op dat moment in Haarlem verbleef, terugzien op een rijke ervaring die hij 

had opgedaan tijdens een langdurig verblijf in Italië. Dankzij Van Mander weten we dat Van 

Rijck rond 1588 met zijn tweede leermeester, de portretschilder Huybrecht Jacobsz., naar Italië is 

vertrokken.
957

 Deze Huybrecht Jacobsz. was volgens Van Bleyswijck negen of tien jaar in dienst 

van een patriciër in Venetië, die mogelijk kan worden geïdentificeerd als de doge Marino 

Grimani, aan wie Huybrecht Jacobsz. de bijnaam Grimani zou hebben ontleend.
958

 Gedurende 

vijftien jaar werkte Van Rijck met verschillende meesters en ‘oock voor veel Princen/ Heeren/ 

Prelaten/ Moniken/ Nonnen/ en alderley volck.’ Van Mander deelt mee dat hij in bijna alle 

plaatsen in Italië heeft gewerkt en zowel fresco’s als olieverfschilderijen maakte.
959

 Dit wordt 

bevestigd door zijn rijk geschakeerde oeuvre dat zowel zijn grote bekendheid met de 

Lombardische, de Venetiaanse als met de Romeinse schilderstraditie verraadt.
960

 Vermoedelijk 

keerde Van Rijck op een tijdstip tussen 1600 en 1604 terug naar Holland.
961

 

 Het is mogelijk dat Van Mander het schilderij in Braunschweig in gedachten heeft 

wanneer hij Van Rijcks recentste werk beschrijft als ‘eenen seer grooten doeck een keucken/ met 

veelderley ghevoghelte/ en ander dinghen/ met oock verscheyden beeldekens/ beesten en 

ghedierten.’
962

 Dit voorbeeld noemt Van Mander als één van de vele mooie dingen die Van 

Rijck in Haarlem heeft geschilderd.
963

 

 Veel waarschijnlijker is echter dat het schilderij identiek is met een ander door Van 

Mander genoemd keukentafereel van Van Rijck met de parabel van de arme Lazarus en de rijke 

man. Volgens Van Mander bevond dit stuk zich ‘buyten Haerlem tot de Siecken’, waarmee hij 

vermoedelijk doelde op de St. Jacobskapel, het net buiten Haarlem gelegen leprozenhuis.
964

 

Van Mander zou zich in dat geval hebben vergist in het bijbelse onderwerp: waarschijnlijk liet 

zijn geheugen hem even in de steek. Het kan zelfs zijn dat hij de gelijkenis van het Grote 

gastmaal niet heeft herkend, omdat dit thema zo zelden in keukenstukken wordt afgebeeld. Een 

sterke aanwijzing voor de St. Jacobskapel als de oorspronkelijke bestemming van het 

schilderij is de st.-jacobsschelp, die om de halsband van de hond uiterst rechts op de 

voorstelling in Braunschweig is te zien. Ook de monumentale schaal vormt een indicatie dat het 

werk in opdracht werd uitgevoerd voor een openbare instelling, zoals de St. Jacobskapel.
965

 

 Direct na de keukenstukken van Van Rijck te hebben genoemd, prijst Van Mander diens 

‘fraey maniere’ waaraan men kan zien, dat hij veel ‘nae Bassaens dinghen ghedaen heeft [...].’
966

 

In Den Grondt wordt Jacopo Bassano opgevoerd als exemplarisch schilder van nachtstukken en 

dieren, specialismen waarin Bassano door niemand werd geëvenaard, omdat hij de natuur als 

uitgangspunt nam. In zijn pleidooi om dieren naar de natuur te schilderen prijst Van Mander 
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Bassano’s ‘ghelockte Schapen / en ruyghe Geyten / Voghels / Visschen/ fruyten/ materialen’ die 

hij naar het leven schilderde, ‘want hier ist te halen.’
967

 Daarnaast wordt Bassano, zoals wij 

zagen, in Den Grondt uitvoerig geprezen om zijn vaardigheid koperen, tinnen en ijzeren potten 

en ketels te schilderen, waarbij Van Mander evenals in zijn lofzang op Aertsen het vermogen 

roemt van de schilder om het oog te bedriegen. 

 

Dergelijke voorwerpen zijn vooral afgebeeld op meerdere keukenstukken van Bassano en zoals  

Meijer signaleerde, wijzen verschillende elementen in Van Rijcks keukentafereel uit 1604 er 

inderdaad op dat hij werd geïnspireerd door Bassano’s keukens.
968

 Aan Bassano ontleende Van 

Rijck bijvoorbeeld het motief van het jongetje in de achtergrond, dat men van op de rug ziet. Het 

is vergelijkbaar met een serverend jongetje in Jacopo Bassano’s Maaltijd te Emmaüs in Crom 

Castle (Ierland), uit omstreeks 1576-77. Voorts brengt de jongen met de baret met de pluim op 

de voorgrond, die in een appel bijt, verwante boerse typen in werken van Bassano in herinnering. 

Van Mander zal zeker doelen op dit soort boerse typen en de markt- en keukenmeiden, die veel 

schilderijen van Bassano bevolken, als hij deze figuren lovend omschrijft als ‘aerdighe cluchten 

Van Beelden/ die t’werck oock gracy toestieren’. Want waarschijnlijk is ‘cluchten Van Beelden’ 

te vertalen als ‘grappige, vermakelijke figuren’, en verwijst ‘cluchten’ hier tegelijk naar de 

vaardigheid, waarmee de figuren zijn weergegeven.
969

 De typering herinnert sterk aan de eerder 

genoemde passage waarin Aertsen wordt geroemd als een ‘listich bedriegher’ en als een 

‘cluchtich liegher’, waarbij het illusionisme met het kluchtige wordt geassocieerd. Ook in zijn 

levensbeschrijving noemt Van Mander Bassano ‘een seer cluchtigh en aerdigh schilder’.
970

 

 Een andere overeenkomst met Bassano is dat diens composities vaak op een verwante 

manier zijn opgebouwd langs krachtige diagonalen.
971

 In dat opzicht nam Van Rijck 

waarschijnlijk mede een voorbeeld aan de schilderijen van Vincenzo Campi. Dit wordt duidelijk 

wanneer men het werk in Braunschweig vergelijkt met Campi’s Keukenstuk (Vuur?) in Milaan 

uit omstreeks 1580 (afb. 123).
972

 Deze voorstelling toont eveneens een schuine opstelling van 

een met voedsel overladen tafel en deze diagonaal wordt in de achtergrond op een vergelijkbare 

wijze afgesloten door een opgespalkt kadaver van een geslacht schaap of varken en, nog meer 

naar de achtergrond, een gedekte tafel. Van Rijcks keuken is echter veel bombastischer doordat 

hij als het ware twee van dergelijke diagonaal geordende composities in elkaar heeft geschoven, 

waardoor de overdaad en de verscheidenheid extra tot hun recht komen. Bovendien maakt het 

schilderij een veel uitbundiger indruk doordat Van Rijck nauwelijks een centimeter oppervlakte 

heeft leeg gelaten, terwijl hij de waren en objecten veel natuurgetrouwer heeft voorgesteld. 
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 Van Rijck introduceert hier nog een ander beeldelement dat sterk werd geïnspireerd door 

zijn verblijf in Italië: het motief van de lelijke oude vrouw, die opkijkt naar de keukenmeid, 

terwijl ze het stuk vlees betast dat deze in haar rechterhand vasthoudt. Zoals reeds werd 

aangeduid, gaat het hier onmiskenbaar om een oude koppelaarster. Dit motief komt in het 

Noorden voor in vele bordeelscènes en uitbeeldingen van de Verloren Zoon, waar zij vaak 

optreedt als representant van de avaritia.
973

 We zien een vergelijkbaar type in een prent met de 

Avaritia van Crispijn de Passe naar Maarten de Vos, waar de hebzucht wordt gepersonifieerd 

door een gretige oude vrouw die haar rug zwaarbeladen heeft met geldzakken en een stok-

beurs, terwijl zij een schotel met een gebraden vogel met zich meedraagt (afb. 216).
974

 

Daarnaast wordt het type van de lelijke oude vrouw afgebeeld in historiestukken met mooie, 

verleidelijke of fatale vrouwen, zoals Judith, Danaë, Bathseba, Salome en voorstellingen van 

Vertumnus en Pomona.
975

 Het is echter voor het eerst dat zij in een Nederlands keukenstuk een 

zo prominente plaats inneemt. 

 Waarschijnlijk heeft Van Rijck de uitbeeldingswijze van de oude vrouw ontwikkeld toen  

hij zijn Salome met het hoofd van Johannes de Doper schilderde, die tegenwoordig wordt 

bewaard in het Spencer Museum of Art, University of Kansas in Lawrence (afb. 217).
976 

Vermoedelijk is dit schilderij ontstaan tijdens Van Rijcks verblijf in Italië en dateert het uit de 

tijd voordat het keukenstuk werd gemaakt. Deze voorstelling toont de Leonardeske kop van een 

lelijke oude beul, van wie de fysionomie sterk overeenkomt met die van de koppelaarster. Hij is 

eveneens afgebeeld met slechts één onooglijk uitstekende tand en de wijze waarop de 

wanstaltige oude man opkijkt naar de fatale verleidster is zeer vergelijkbaar met de manier 

waarop de koppelaarster achter de schouder van de keukenmeid is voorgesteld; in beide 

schilderijen steekt de lelijkheid van het oude personage afzichtelijk af bij een mooie, jonge 

verleidster. Dat de onthoofding van Johannes uiteindelijk het gevolg is van seksuele begeerte - 

Herodes liet zich bedriegen door de verleidelijke aanblik van Salome - benadrukt Van Rijck door 

Salome weer te geven met aan haar halsketting een medaillon, waarop een copulerend paar 

wordt getoond.
977

 Hoewel Van Rijcks Salome waarschijnlijk mede werd geïnspireerd door 

composities met hetzelfde onderwerp van Bernardino Luini, die eveneens worden gekenmerkt 

door een Leonardesk idioom, verschilt zijn interpretatie sterk van deze voorbeelden: bij Luini’s 

versies van het thema is Salome meestal niet frontaal in beeld gebracht, maar van opzij uit het 

schilderij wegkijkend;
978

 op Luini’s variant in de Uffizi komt ook een oude vrouw voor.
979

 De 

oude vrouw neemt daar echter een heel andere positie in op het schilderij en zij mist de 

wanstaltigheid die door Van Rijck wordt geaccentueerd. Juist in dat opzicht heeft de tronie in 

Van Rijcks schilderij meer gemeen met Leonardo’s tekeningen met groteske koppen: dat Van 
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Rijck direct gebruik maakte van diens voorbeelden, blijkt uit de frappante gelijkenis van de oude 

beul met Leonardo’s tekening met een kop van een oude man in Parijs; deze werd door Van 

Rijck in spiegelbeeld herhaald (afb. 218).
980

 Van Rijck creëerde zodoende in wedijver met de 

werken van Leonardo en Luini een nieuwe beeldvorm en, zoals blijkt uit zijn signatuur op de 

Salome, beschouwde Van Rijck de compositie als zijn eigen inventie. Deze en andere 

voorstellingen van Van Rijck geven blijk van diens beheersing van zeer uiteenlopende 

onderwerpen en stijlen en zij vormen een bevestiging van zijn door Van Mander bewonderde 

veelzijdigheid.
981

 

 Behalve dat Van Rijck met de weergave van de lelijke oude vrouw in het keukenstuk zijn 

bekendheid met het Leonardeske idioom laat zien, is het opvallend dat hij het sterke contrast 

tussen mooi en lelijk heeft verbeeld in overeenstemming met de kunsttheoretische opvattingen 

van Leonardo. In diens Trattato della pittura benadrukt Leonardo het belang van het naast elkaar 

afbeelden van tegengestelde typen wanneer hij stelt dat ‘mooi en lelijk elkaars effect lijken te 

versterken’.
982

 Zoals ook Kwakkelstein veronderstelt, versterkt deze uitbeeldingswijze het effect 

van levensechtheid en verhoogt zij de intensiteit van de uitdrukkingskracht van de afzonderlijke 

figuren.
983

 De eerste gedrukte uitgave van Leonardo’s traktaat over de schilderkunst verscheen 

pas in 1651, maar aangezien Van Rijck bekend moet zijn geweest met de hierboven genoemde 

tekening van Leonardo is het goed mogelijk dat hij ook van Leonardo’s kunsttheorie kennis heeft 

genomen via manuscripten of door mondelinge overlevering.
984

 

 Tegelijk verbeeldt het contrast tussen de oude, lelijke en de jonge, verleidelijke vrouw op 

expliciete wijze de vergankelijkheid van alle aardse begeerlijkheid.
985

 De vanitasgedachte wordt 

nog eens onderstreept door de wetenschap dat de koppelaarster waarschijnlijk zelf op jeugdige 

leeftijd het beroep van prostituee uitoefende.
986

 De hunkerende blik waarmee ze opkijkt naar de 

meid en de manier waarop ze het stuk vlees betast, lijkt dan ook uitdrukking te geven aan een 

verlangen naar haar eigen glorietijd. Op een soortgelijke spottende manier worden de seksuele 

verlangens van een lelijke oude vrouw verbeeld door Passarotti in zijn Vogelmarkt in de 

Fondazione Roberto Longhi, dat vermoedelijk dateert uit het begin van de jaren tachtig van de 

16de eeuw (afb. 219).
 987

 Een oude marktvrouw is hier knuffelend met een grote haan 

weergegeven, terwijl zij zich bevindt in het gezelschap van een mooie jonge vrouw die een 

enorme kalkoen plukt. Voorts doemt de tronie van een lelijke oude vrouw op in Annibale 

Carracci’s Slagerswinkel in Oxford, eveneens uit de jaren tachtig van de 16de eeuw, waar het 

oude wijfje gretig tast naar een stuk vlees dat zij waarschijnlijk probeert te stelen van een 

onoplettende jonge slager (afb. 170).
988
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 De stereotiepe uitbeeldingswijze van deze lelijke oude vrouwen hangt ongetwijfeld 

samen met de notie dat een lelijk of misvormd uiterlijk samengaat met een immoreel, 

ondeugdzaam en bedrieglijk karakter; deze onder gelaatkundigen heersende opvatting gaat 

terug op Aristoteles.
989

 Daaraan nauw gerelateerd is de antieke en humanistische theorie over 

de komedie, die stelt dat de goede nabootsing van het lelijke en misvormde verbazing en 

lachlust opwekt. Volgens Aristoteles is de imitatie in de schilder- en beeldhouwkunst 

aangenaam, zelfs als het geïmiteerde onderwerp onaangenaam is.
990

 Ondersteund door 

dergelijke imitatietheorieën werd zeker al in de 16de eeuw het schone ervaren in de geslaagde 

weergave van het lelijke.
991

 De voorstellingen van Passarotti en Carracci moeten, vanwege 

hun profane karakter, worden beschouwd als kluchtig vermaak (het immorele gedrag van de 

personages is een fundament voor humor), terwijl het bijbelse keukenstuk van Van Rijck de 

onzedelijke, bedrieglijke eigenschappen van de figuren aan de beschouwer nadrukkelijk als 

negatief exempel voorspiegelt: de humor staat ook in dienst van de moraal, waarbij scherts en 

ernstige zaken samengaan. 

 Het illusionisch geschilderde papier dat prominent is afgebeeld op de ton rechtsonder 

draagt in sierlijke letters de signatuur en het jaartal: Petrus van Rijck/ In. [venit] et fecit 1604. 

Van Rijck laat zien dat hij trots is op zijn schilderij door zichzelf nadrukkelijk de inventor te 

noemen. Hij presenteert zich met dit ambitieuze stuk als een ware virtuoos door een heuse 

staalkaart van zijn kunnen te etaleren, die hij mede heeft opgedaan door zijn rijke ervaring in 

Italië. 

 De preoccupatie met een zo perfect mogelijke weergave van het uiterlijk der dingen 

verleent Van Rijcks compositie tegelijk onmiskenbaar een Noordelijk karakter - en dit houdt 

zeker mede verband met een andere samenstelling en behandeling van de olieverf dan in de 

Italiaanse schilderstraditie gebruikelijk is. De nauwgezetheid waarmee bijvoorbeeld het 

glimmende orgaanvlees - een slokdarm, longen en pens - aan de wand geheel rechts is afgebeeld, 

herinnert vooral aan schilderijen van Aertsen waarop ingewanden een prominente plaats 

innemen, zoals de Vleeskraam en het keukenstuk in Kopenhagen. Ook verschillende geïsoleerde 

motieven zijn terug te voeren op werken van Aertsen, zoals de grote hond rechts, waarvan een 

zeer verwant exemplaar (zonder st.-jacobsschelp) is afgebeeld op Aertsens Boerenkeuken in het 

Rijksmuseum (afb. 70), of het "baardmannetje" dat op de tafel vlak voor de schoot van de meid 

is te zien. Deze aarden kruik met een lachend gezichtje op de hals is een geestige verwijzing 

naar de wellust en de drankzucht van de keukenmeid. Een soortgelijke kruik werd in 1550 door 

Aertsen voorgesteld op de voorgrond van zijn Boerenfeest in Wenen waar het motief 
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eveneens een spottend commentaar levert op de vraat- en drankzucht van de boeren, die zich 

ten gevolge daarvan overgeven aan wellust en ledigheid (afb. 62). 

 Het type van de jonge keukenmeid kwamen we eerder tegen op werken van Joachim 

Beuckelaer, Maarten de Vos en Vincenzo Campi, maar zij is vooral gemodelleerd naar de 

meiden die Lucas van Valckenborch in de jaren negentig van de zestiende eeuw schilderde in 

zijn voorstellingen met de jaargetijden. Op diens uitbeelding van de Zomer in de Heinz Family 

Foundation te Pittsburgh zien we een sensuele jonge vrouw van wie het uiterlijk sterk herinnert 

aan de keukenmeid van Van Rijck (afb. 220).
992

 Zij wordt getoond met dezelfde uitgestrekte 

mollige armen, een vergelijkbare fysionomie en een brede kraag; bovendien is zij eveneens 

weergegeven met een laag decolleté waarin een bosje bloemen (een anjer?) prijkt, een motief 

waarmee vrouwen van lichte zeden vaker in bordeelscènes worden afgebeeld, en dat we ook 

aantreffen bij de meid op het Keukentafereel (Vuur?) van Campi in het Brera (afb. 123).
993

 Zoals 

we hebben gezien, figureren de meiden in de voorstellingen van Campi en Van Valckenborch 

vaak juist in een kluchtige, vermakelijke context, waarbij het tonen van vruchtbaarheid zeker niet 

in dienst staat van enige moralisatie. 

 Soortgelijke typen meiden komen we ook tegen in een aantal keukenstukken uit ongeveer 

1600-1610, zoals de exemplaren in Gent en Leipzig, die voorheen aan Van Rijck werden 

toegeschreven, maar die moeten zijn ontstaan in de Frankfurtse school (afb. 221 en 222).
994

 

Enerzijds werd dit laatste beeldtype geschilderd in wedijver met keukenstukken van Beuckelaer, 

zoals het genoemde exemplaar uit 1566 in het Louvre, waar een soortgelijke keukenmeid als op 

het schilderij in Gent eveneens met één hand op een kool wordt getoond terwijl zij in onze 

richting kijkt (afb. 82). Anderzijds herkennen we vele motieven terug van de 

seizoenvoorstellingen van Lucas van Valckenborch en Georg Flegel, waarmee deze werken ook 

een sterke stilistische verwantschap vertonen.
995

 Deze keukenstukken zijn zeker geen 

programmatische uitbeeldingen van de seizoenen, de maanden of de elementen, maar zij 

refereren wel aan deze grootheden, ondermeer door de opbrengst uit verschillende seizoenen 

te tonen.
996

  

 Een keukentafereel in de collectie Marchini te Rome (afb. 223), die omstreeks 1600-1610 

door Van Rijck of een naaste medewerker werd geschilderd, borduurt direct voort op de 

genoemde keukenstukken in Gent en Leipzig, of vergelijkbare voorbeelden uit de Frankfurtse 

school.
997

 Opnieuw staat hier een gelijksoortige verleidelijke keukenmeid centraal als op de 

composities in Braunschweig, Gent en Leipzig; zij kijkt ons in dit geval lachend aan, en wordt, 

evenals de vrouw op het schilderij in Gent, gepresenteerd met een hand op een grote kool. 

Nieuwe elementen die Van Rijck hier toevoegde, zijn de grote houten zoutbak met 
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pekelharingen (waarover later meer) en een grote blaasbalg waarop de kool ligt die de meid 

vasthoudt. Evenals de gevilde kalfskop die rechts op een schotel wordt getoond, is het motief 

van de blaasbalg een bekend zottenattribuut, waarmee vastenavondvierders vaak zijn 

uitgerust, zoals ondermeer is te zien op het Keukenstuk met vastenavondvierders, de eerder 

besproken compositie van Jeroen Bosch op een prent uit 1567 (afb. 59).
998

 Juist de combinatie 

van de blaasbalg met de kool – beide seksueel geconnoteerde motieven - onderstreept de 

zinnelijkheid van de vrouw.
999

 

 

Van Rijck was ongetwijfeld ook de inventor van een grootschalig keukentafereel met een 

onbekende verblijfplaats, dat door hemzelf of een naaste medewerker werd uitgevoerd (afb. 

224).
1000

 Deze toeschrijving wordt in het bijzonder ondersteund door sterke overeenkomsten met 

Van Rijcks keukenstuk in Braunschweig uit 1604: dat geldt voor de manier waarop de overdaad 

aan etenswaren verspreid over en onder verschillende tafels wordt gepresenteerd, het 

uitzonderlijk grote formaat (180 x 250 cm.), en de uitbeeldingswijze van het stilleven en de 

figuren (een zelfde type keukenmeid is ook hier afgebeeld met een bosje bloemen tussen haar 

borsten). Dat dit grootschalige keukentafereel (met een onbekende verblijfplaats) door dezelfde 

schilder werd uitgevoerd als de voorstelling in de collectie Marchini blijkt uit het feit dat op 

beide composities verschillende motieven precies eender, maar anders gegroepeerd, zijn 

weergegeven (de kalfskop, de schotel met vis, het bord met de geplukte gans en de dode haas). 

  Terwijl Van Rijck met de compositie in de collectie Marchini sterk aansloot bij 

voorbeelden uit de Frankfurtse school, gaat hij via dit grootschalige keukentafereel een dialoog 

aan met keukenstukken van Cornelis Jacobsz. Delff. Van Rijck en Delff moeten zeer goed 

bekend zijn geweest met elkaars werk: hun gezamenlijke leermeester was Cornelis Jacobs vader, 

de portretschilder Jacob I Willemsz. Delff (1540/45-1601); Van Mander deelt mee dat Van Rijck 

gedurende twee maanden in Delft tekenonderricht van hem ontving.
1001

 Van Rijck verbeeldt hier 

hoe de meid schalks lachend omkijkt naar een poelier die juist de ruimte betreedt met op zijn rug 

een kooi met gevogelte, terwijl zij op het punt staat een groot ribstuk aan haar braadspit te rijgen. 

Het geflirt van dit tweetal wordt echter niet opgemerkt door de vrouw des huizes, die gekleed in 

het zwart, rechtsachter met de rug naar het tweetal en de beschouwer toegekeerd staat om van de 

planken op de achterwand een kandelaar te pakken.
1002

 Ook een keukenhulp geheel rechts (wiens 

uiterlijk naar voorbeelden van Bassano werd gemodelleerd) werkt ongestoord door. De enige die 

werkelijk doorziet wat er aan de hand is, is een klein kind, dat de beschouwer lachend aankijkt, 

terwijl het een dode woerd ophoudt, en zo het tafereel van een geestig commentaar voorziet. 
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 Het keukentafereel toont het tegendeel van een deugdzaam en godsvruchtig huishouden, 

waarin orde en reinheid heerst en waarin de vrouw des huizes de touwtjes stevig in handen heeft, 

dat kortom overeenstemt met het ideaal van de keuken als bastion van deugdzaamheid, zoals dat 

door moralisten als Jacob Cats en Jan Luyken werd gepropageerd.
1003

 Het personeel, en dan in 

het bijzonder de keukenmeiden, vormt een factor die deze orde in een moment van onoplet-

tendheid flink kan verstoren, vooral wanneer, zoals het onderhavige schilderij verbeeldt, een 

vreemde buitenstaander zijn intrede doet in de keuken.
1004

  

 Dezelfde thematiek werd, zoals we hebben gezien, door Delff in beeld gebracht op diens 

keukenstuk uit 1597 en waarschijnlijk ontstond Van Rijcks voorstelling in reactie op dit of een 

vergelijkbaar voorbeeld (afb. 183): de aandacht van de vrouw des huizes wordt daar in beslag 

genomen door de betaling van de poelier, waardoor het ook haar ontgaat dat de keukenmeid 

komt aangesneld om de poelier te verleiden. De monumentale opzet van Van Rijcks keuken en 

de daarin geëtaleerde verscheidenheid aan levensmiddelen is echter vooral verwant met die van 

de eerder besproken groep grootschalige keukenstukken van Delff (waartoe ondermeer dat in 

Richmond behoort: afb. 184). Toen Delff en Van Rijck deze uitbundige composities schilderden, 

streefden zij er ongetwijfeld naar elkaar de loef af te steken in de verbeelding van een overdaad 

aan zinnenprikkelende zaken. De rivaliteit tussen Delff en Van Rijck moet al tijdens hun leertijd 

zijn aangewakkerd. In 1678 stelt Samuel van Hoogstraeten dat wedijver tussen kunstenaars 

onderling en met vermaarde meesters de beste kunst voortbrengt en hij spoort schildersleerlingen 

aan ‘[…] malkanderen in de konst met […] nijdige oogen [vry] aen’ te zien.
1005

 Toen Van Rijck 

zijn Keukenstuk met de parabel van het Grote gastmaal in 1604 signeerde, had hij, zoals wij 

hierboven zagen, alle reden om trots te zijn op het resultaat van zijn competitie met Delff, 

Aertsen, Bassano, Campi en zelfs Leonardo. 

 

Joachim Wtewaels reactie 

Ongetwijfeld is Wtewaels Keukenstuk met de parabel van het Grote gastmaal in Berlijn direct 

geschilderd in reactie op het stuk van Van Rijck in Braunschweig (afb. 225).
1006

 Zoals reeds 

aangeduid, vormde Van Rijcks keuken voorzover bekend het eerste voorbeeld met dit bijbelse 

thema. Het is daarom veelzeggend dat Wtewael slechts één jaar later hetzelfde onderwerp kiest 

om dit eveneens op een unieke wijze uit te werken. Bovendien is dit het enige bekende 

keukenstuk van Wtewael waarin hij, evenals Van Rijck, elementen heeft verwerkt die verwijzen 

naar de Italiaanse schilderstraditie, hoewel Wtewael al aan het einde van de jaren tachtig twee 

jaar in Italië doorbracht in het gezelschap van de bisschop van St. Malo.
1007

 Het is mogelijk dat 

Wtewael het keukenstuk van Van Rijck met eigen ogen heeft gezien of het kende van horen 
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zeggen. Een andere reële mogelijkheid is dat een kunstliefhebber het stuk van Van Rijck heeft 

gezien en Wtewael aanspoorde hetzelfde onderwerp uit te beelden. Hoe dan ook zal de publicatie 

in 1604 van het Schilder-boeck, waarin Van Mander de keukenstukken van Van Rijck uitvoerig 

prijst, Wtewael extra hebben gestimuleerd te wedijveren met Van Rijcks keukenstukken: Van 

Rijcks biografie neemt in het Schilder-boeck een plaats in direct volgend op de 

levensbeschrijvingen van Wtewael en Bloemaert. Als blijk van Wtewaels universaliteit noemt 

Van Mander - net als bij Van Rijck - diens ‘seer fraey keuckens met alderley goet na t’ 

leven’.
1008

 

 

Door de typische architectuur met twee doorkijkjes in de achtergrond herinnert Wtewaels 

keukeninterieur aan een theater. Dit effect wordt versterkt doordat het stilleven en het 

keukenpersoneel in de voorgrond juist niet op een grote schaal zijn weergegeven, maar zijn 

geordend in een vrij harmonieuze compositie, waarbij - anders dan bij Aertsen of Van Rijck - 

een zekere distantie in acht wordt genomen.
1009

 

 Door de linkerboog is een man te zien die een uitnodigend gebaar maakt naar 

verschillende lieden met lichamelijke gebreken; zij worden door de bedienden van de gastheer 

begeleid naar de eetzaal die rechts in de achtergrond is weergegeven. In tegenstelling tot Van 

Rijck heeft Wtewael óók het moment verbeeld dat een deel van de genodigden reeds aan tafel 

zit, zoals dat tevens het geval is op de compositie met De parabel van het Grote gastmaal van 

Aertsen en diens atelier. Links in de achtergrond wordt de omgeving gevormd door een Italiaans 

plein, waar een gedeelte van een arcade, een façade uit de vroege Renaissance en een 

koepelvormig gebouw zichtbaar zijn. De twee paarden aan weerszijden van de trap brengen de 

paarden van de Dioscuri op de Capitolijnse heuvel in herinnering en, zoals Lindeman opmerkte, 

vertonen zij sterke overeenkomsten met de paarden op een prent van het Capitool uit 1569 van 

Etienne du Pérac.
1010

 

 Enigszins merkwaardig, omdat daar in de parabel geen melding van wordt gemaakt, is de 

aanwezigheid van de twee op de arcade in de achtergrond weergegeven miniscule gedaanten, 

waarvan de één de ander duidelijk te lijf gaat. Wtewael benadrukt met de weergave van deze 

figuren dat zij behoren tot een heidense, antieke wereld, waar het tegendeel van naastenliefde 

heerst. Zoals Lowenthal opmerkte, zijn ook de genodigden uit diezelfde wereld afkomstig.
1011

 

 In de menigte op het plein is een vrouw met twee kinderen te zien, een motief waarvan 

Lindeman terecht opmerkte dat deze lijkt op de uitbeelding van Caritas op Wtewaels ontwerp 

voor het glasraam in de St. Janskerk in Gouda, dat de Vryheyt der Conscientie verbeeld, en 

waarvoor Wtewael in 1594 of 1595 de opdracht ontving.
1012

 Maar Wtewael zal in de weergave 
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van dit motief vooral zijn geïnspireerd door De parabel van het Grote gastmaal van Aertsen en 

zijn atelier, waar op de voorgrond een jonge vrouw aan tafel heeft plaatsgenomen; ook zij is 

voorgesteld met twee kinderen waarvan zij er een de borst geeft.
1013

 Hoe dan ook zal het motief 

in beide voorstellingen verwijzen naar de liefdadigheid van de gastheer. Ook het rechts in de 

achtergrond weergegeven motief van de kreupele met een hondje die plaatsneemt aan tafel werd 

ontleend aan het voorbeeld van Aertsen en diens atelier, terwijl we in het schilderij van Van 

Rijck het motief van het opspringende hondje zien terugkeren. 

 

Onder het keukenpersoneel ontwaren wij twee nieuwe typen: de visboer die links met een groot 

mes een kabeljauw in moten gaat hakken en, rechts van het centrum, een oud vrouwtje dat met 

een stamper en vijzel voedsel vermaalt.
1014

 Het motief van de visboer troffen we tot nu toe alleen 

aan op vismarkten, zoals die van Beuckelaer of Van Valckenborch, waar hij kan optreden als 

representant van het element Water of de Winter. We komen hem ook tegen op een tekening met 

een viskraam die ongetwijfeld in de directe omgeving van Wtewael zal zijn ontstaan.
1015

 Het is 

goed mogelijk dat de visboer, de meid met het braadspit links van het centrum en het rechts bij 

het vuur zittende amoureuze stel - een jonge meid en een poelier met eieren - mét het vlees, het 

gevogelte, de vis, de groenten en het vuur, de Vier elementen voorstellen: Wtewael evoceert 

daardoor een beeld van een wereldse verscheidenheid en rijkdom aan voedsel, zoals we die ook 

in het keukeninterieur van Van Rijck te Braunschweig aantreffen. 

 Het motief van de oude vrouw die bezig is met het fijnstampen van voedsel heeft 

ongetwijfeld een oorsprong in de Italiaanse schilderkunst: een onnozele oude vrouw met een 

mortier en stamper komen we tegen op het Keukenstuk (Vuur?) van Vincenzo Campi in het 

Brera (afb. 123). Deze voorstelling vertoont een nauwe samenhang met de commedia dell’arte, 

het geïmproviseerde Italiaanse toneel. Deze relatie blijkt duidelijk uit de overeenkomsten met 

een prent uit 1583 van Antonio Carrenzano, die een scène uit de commedia dell’arte verbeeldt: 

de in een keuken gesitueerde Voorbereiding op het huwelijksfeest van Zan Trippu (afb. 

226).
1016

 We zien hier een dolkomisch gezelschap van op seks, vreten en zuipen beluste idioten. 

Het gaat om verschillende vaste typen mannelijke en vrouwelijke bedienden, de zogeheten zanni 

en zagne (of servette), wier namen op de prent zijn aangegeven.
1017

 De kluchtige handeling van 

het stampen in een mortier - ongetwijfeld een seksuele metafoor - wordt uitgevoerd door een 

lachwekkend mannelijk personage, Burati(no), die zoals alle mannelijke typen in de commedia 

dell’arte gemaskerd is weergegeven. Naast hem aan tafel staat de zwetsende onnozele hals Dr. 

Gratiano een kaas te raspen, terwijl de meid Mª Nespola de pasta bereidt: het betreft al even 

grappige, erotisch geladen motieven die we eveneens in Campi’s keuken tegenkomen. Rechts 
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wordt getoond hoe Zan Zacagni, de zot met het puntbaardje en de bolvormige neus, de 

gewillige keukenmeid Mª Balzarina verleidt: deze scène komt sterk overeen met de erotische 

ontmoeting tussen de meid en de poelier die Wtewael eveneens rechts op zijn schilderij heeft 

voorgesteld.
1018

 

 Het uiterlijk van de oudere vrouw op Wtewaels schilderij is echter vooral verwant met 

een figuurtype dat we op de composities van Jacopo Bassano aantreffen. Diens schilderij met het 

element Water in de Walters Art Gallery in Baltimore uit het eind van de jaren zeventig toont 

links op de voorgrond een vrouw met een mand met fruit die zowel in haar houding, kleding en 

modellering duidelijk overeenkomsten vertoont met de vrouw op het schilderij van Wtewael.
1019

 

Voorts zien we een jonge keukenmeid - door haar chique kleding en kralenketting getypeerd 

als een courtisane - met een mortier en stamper voedsel fijnstampen op Jacopo Bassano’s 

compositie met het Banket van de rijke man en de arme Lazarus, die in het Noorden vooral 

bekendheid genoot dankzij de gravures die Johannes I Sadeler (in 1593) en Cornelis Galle 

naar deze voorstelling maakten (afb. 207 en 209). Het voornaamste verschil met de 

voorbeelden van Bassano is dat Wtewael de vrouw ouder en in een andere houding heeft 

voorgesteld. Het betreft dan ook geen directe ontlening aan Bassano, maar Wtewael heeft de 

vrouw geschilderd in de stijl van Bassano, zodat hij, duidelijker dan Van Rijck, laat zien diens 

idioom te beheersen.
1020

 Rond 1610 - slechts enkele jaren nadat Wtewael zijn keukentafereel 

schilderde - vormt het stampen van voedsel zelfs het centrale motief in een keukenvoorstelling in 

het Wallraf-Richartz-Museum te Keulen van Frans Snyders, waar deze kluchtige handeling 

wordt verricht door een jonge keukenmeid die de beschouwer aankijkt (afb. 227).
1021

 

 Op een algemener niveau sluit de thematiek van de schilderijen van Wtewael en Van 

Rijck aan bij voorstellingen van de Strijd tussen vastenavond en vasten, waar we de combinatie 

van armen, misvormden en kreupelen met de naastenliefde tegenkomen in het kamp van de 

vasten, die op een vergelijkbare manier is geplaatst tegenover de vraat-, drank- en zelfzucht van 

de vastenavond (zonder daarbij de tegenstelling van vlees versus vis te verbeelden). In 

tegenstelling tot de rijke man uit de parabel van Lazarus en de rijke dwaas, die als negatief 

exempel dienst doet, vormt de handelswijze van de rijke man uit de parabel van het Grote 

gastmaal juist een navolgenswaardig voorbeeld. 

 

De keukenstukken in Braunschweig en Berlijn laten kortom een bijzondere fusie zien van 

Nederlandse én Italiaanse elementen die heeft geresulteerd in een zeer oorspronkelijke 

beeldvorm, waarbij het gestileerde en een hoge mate van "realisme" (‘nae het leven’) hand in 

hand gaan en een wonderlijk amalgaam vormen. Van Rijck en Wtewael imiteren hier geen 
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stijlen, maar zij citeren motieven uit zeer uiteenlopende bronnen, die zij vertalen in een eigen 

stijl, door hun bronnen op een kunstige en subtiele wijze te integreren in een nieuw geheel, zodat 

we hier te maken hebben met aemulatio waarbij nadrukkelijk aan andere meesters wordt 

gerefereerd. Een ontwikkeld publiek van kunstkenners zal dergelijke speelse verwijzingen zeer 

hebben gewaardeerd. 

 

Joachim Wtewael: De Maaltijd te Emmaüs, Christus bij Martha en Maria en Lot en zijn 

dochters 

Ook Joachim Wtewaels Keukenstuk met de Maaltijd te Emmaüs in de collectie van Baron 

Clamor von dem Bussche te Hünnefeld bei Osnabrück uit omstreeks 1605 behoort tot de 

spectaculairste composities die in dit genre zijn vervaardigd (afb. 228).
1022

 Hoewel geen 

gegevens bekend zijn over de afmetingen mag - voorzover zich dat op basis van een foto laat 

beoordelen - worden aangenomen dat het gaat om een zeer groot schilderij. Met uitzondering van 

het Keukenstuk met de parabel van het Grote gastmaal, dat werd uitgevoerd op het relatief 

bescheiden formaat van 65 x 98 cm, zijn alle ons bekende keukenstukken van Wtewael op een 

grote schaal geschilderd: ook een door Van Mander genoemd keukentafereel van Wtewael in 

Gouda was ‘wonder wel ghedaen/ en een groot stuck’.
1023

 

 Wtewael past met het Keukenstuk met de Maaltijd te Emmaüs dezelfde 

verleidingsstrategie toe als 16
de

-eeuwse kunstenaars die dit bijbelse thema in de achtergrond van 

hun keukens schilderden, zoals Pieter Pietersz’ Keukenmeid met de Maaltijd te Emmaüs in 

Stockholm (afb. 50) of Beuckelaers Keukenstuk met de Maaltijd te Emmaüs en de 

Emmaüsgangers (afb. 229).
1024

 Maar Wtewael voert de zinnenprikkeling verder op en brengt 

overtuigender dan zijn voorgangers de sensualiteit in beeld van de keukenmeid in het centrum op 

de voorgrond van zijn schilderij. Hij accentueert de verleidelijkheid van deze vrouw door haar in 

een gracieuze houding te presenteren, waarbij haar lichaam een sierlijke S-curve beschrijft: 

zodoende lijkt zij ook beweeglijker en levensechter dan de keukenmeiden op de schilderijen van 

Wtewaels voorgangers. Daarnaast benadrukt Wtewael haar rol van zinnelijke verleidster door de 

suggestieve manier waarop zij het braadspit, waaraan zij een grote vogel rijgt, tussen haar 

vingers vastklemt. Ook het voedsel, dat de meid omringt - uiteenlopende soorten groenten, fruit, 

wild, gevogelte en kaas – is met opzet zodanig gepresenteerd dat Wtewael het beeld van een 

enorme overdaad dat de 16
de

-eeuwse keukenstukken voor ogen stellen nog eens overtreft. Dit 

houdt verband met de hoogst innovatieve wijze waarop Wtewael de twee tafels, links, vlak 

achter elkaar in de ruimte heeft geplaatst, waarbij de voorste, lagere tafel tot de onderste 

beeldrand loopt. Hierdoor werd het mogelijk het stilleven ritmisch over verschillende niveaus te 
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verspreiden en de compositie vrijwel helemaal - van onder tot boven - vol te stouwen met 

voedsel, zonder dat dit ten koste ging van een overtuigende dieptewerking. Een ander 

vernieuwend kenmerk, naast de innovatieve ordeningswijze, is de uiterst geraffineerde manier 

waarop Wtewael de etenswaren en voorwerpen modelleert met behulp van lichte en donkere 

partijen. Dergelijke subtiele licht- en donkereffecten paste Snyders rond dezelfde tijd toe in zijn 

keukenstuk in Warschau uit ongeveer 1605-1607 (afb. 192). 

 Wtewael heeft de scène met de Maaltijd te Emmaüs scherp gescheiden van de voorgrond 

door dit tafereel geheel in de achtergrond kleinschalig uit te beelden en te situeren op een 

verhoging in een ruimte achter een klassieke boogconstructie, waarvan de presentatiewijze 

herinnert aan de prent met hetzelfde onderwerp van Matham. Tegelijk brengt Wtewael de voor- 

en de achtergrond met elkaar in verbinding door op het tweede plan een serveerster te tonen die 

een trap opgaat om Jezus en zijn metgezellen te bedienen. Wtewael kan op het idee zijn gebracht 

om dit motief uit te beelden door een voorbeeld van Jacopo Bassano, zoals diens Keukenstuk 

met de Maaltijd te Emmaüs in Crom Castle uit omstreeks 1576-77, waar in dat geval een 

mannelijke bediende zich naar de tafel met Jezus en zijn discipelen begeeft. Het is ook mogelijk 

dat Wtewael dit motief heeft overgenomen van Van Rijcks keukenstuk uit 1604 te 

Braunschweig. 

 Een volkomen nieuw element is de aanwezigheid, rechts op de voorgrond, van drie 

vrolijke kinderen, twee meisjes en een jongetje, die aan een met noten en vruchten overladen 

tafel zitten, waarop een fruitmand voorkomt. Het is niet overtuigend, zoals Lowenthal opperde, 

dat deze kinderen de portretten tonen van Wtewaels eigen kinderen, alleen al omdat de kinderen 

op het schilderij niet met individuele trekken zijn weergegeven, maar karakteristieke Wtewael-

typen voorstellen.
1025

 Het meisje dat vooraan zit en evenals het meisje naast haar vrijwel naakt 

wordt gepresenteerd, kijkt de toeschouwer lachend aan terwijl zij voedsel - mogelijk pap - uit een 

kom lepelt. Het is een variant op het geestige motief van het jongetje dat met de vinger een pot 

pap leeglikt op de voorgrond van Wtewaels Keukeninterieur met de parabel van het grote 

gastmaal uit 1605, dat Wtewael kan hebben ontleend aan de boereninterieurs van Pieter 

Brueghel en Maerten van Cleve.
1026

 

 Hier is nog juist zichtbaar hoe een begerige kat tegen de kom in de handen van het meisje 

opspringt en op het voedsel aast. De combinatie van het meisje met de pap en de kat herinnert tot 

op zekere hoogte aan een lachwekkende voorstelling met een bonen etende boerenfamilie naar 

een inventie van Vincenzo Campi, waar een kind echter door de kat wordt gekrabd (afb. 230).
1027

 

Op Wtewaels schilderij kijkt het middelste kind, een meisje, op naar de keukenmeid, terwijl zij 

haar een appel aanbiedt. De appel in de hand van het meisje verwijst, net als in uitbeeldingen van 
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de Zondeval, de Smaak en Venus, naar zinnelijke verleiding en vruchtbaarheid.
1028

 Een kind met 

een appel komen we vanaf de jaren negentig van de 16de eeuw tegen in meerdere keukenstukken 

en voorstellingen met een gerelateerde iconografie, zoals de Maanden en de Elementen, waarbij 

het motief eveneens meestal een speelse dimensie aan de voorstelling verleent.
1029

 Het gaat hier 

echter om de vroegste bekende uitbeelding van een kind dat een appel presenteert aan een 

keukenmeid. We zullen zien dat dit voorbeeld daarmee aan het begin staat van een hele reeks 

voorstellingen die dit motief, en allerlei variaties daarop, in de loop van de 17de eeuw tonen. 

Ondertussen wordt dit meisje met de beide handen betast door het oudste jongetje. Door de 

naaktheid van het meisje en dit betasten wordt nadrukkelijk een beeld van zintuiglijkheid 

gegeven. Dit betasten herinnert sterk aan voorstellingen van keukenmeiden die bij de borst 

worden gepakt, zoals het Keukenstuk met een visstilleven, een amoureus paar en een vrolijk 

gezelschap van Cornelis van Haarlem (afb. 182); de kinderen spelen hier de rol van volwassenen 

na, waardoor zij de lachlust opwekken. Wtewael verwijst met de uitbeelding van de kinderen en 

hun handelingen ongetwijfeld naar de twee laagste zintuigen, de smaak en de tastzin.
1030

 Zijn 

keuze om de kinderen op deze wijze in een keukentafereel uit te beelden hangt ongetwijfeld 

samen met het gegeven dat het schilderij gaat over de verleiding en de begoocheling van de 

zinnen en daaraan gerelateerde gedachten tot uitdrukking brengt over het verschil tussen schijn 

en zijn. 

  De aanwezigheid in Wtewaels keuken van de vrolijke kinderen naast de keukenmeid, bij 

uitstek een representant van de aardse verleiding, brengt een ontwapenend effect teweeg en 

verschaft het tafereel een lichtvoetig accent. Zoals ook al werd gesuggereerd in samenhang met 

het motief van de kinderen in het Keukentafereel (Vuur) van een kunstenaar uit de omgeving van 

De Saive (afb. 114b) vertegenwoordigen de kinderen hier niet alleen de zintuiglijkheid, maar 

wordt door hun aanwezigheid tevens het gedrag van volwassenen geridiculiseerd en de serieuze 

rol van de verleidelijke keukenmeid van een spottend commentaar voorzien. De redenering van 

Lowenthal, dat de keukenmeid, doordat het kind haar een appel aanbiedt, gesteld wordt voor de 

keuze tussen goed en kwaad is mijns inziens onlogisch, alleen al omdat de vrouw zelf de 

zinnelijke begeerte belichaamt.
1031

 Het is vooral geestig dat een onschuldig kind een grote 

verleidster in verleiding brengt met een appel, waardoor het haar gedrag als het ware spiegelt. 

 

Een vergelijkbare lichtvoetige benadering als bij Wtewael kenmerkt het Keukenstuk met de 

Maaltijd te Emmaus in Boekarest (afb. 231), waarvan een tweede exemplaar wordt bewaard in 

Sibiu. Tot voor kort werd deze voorstelling algemeen beschouwd als een zeer vroeg werk, uit 

ongeveer 1605-1610, van Frans Snyders, maar deze toeschrijving is inmiddels omstreden.
1032
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 De schilder stelt op de voorgrond van deze compositie een halffigurige keukenmeid 

centraal die lonkend uit het schilderij kijkt (op de variant in Sibiu kijkt zij ons aan; op de 

versie in Boekarest glijdt de blik langs ons heen), terwijl zij een druiventros bij de steel pakt 

en aan ons lijkt te offreren, een motief dat hier ongetwijfeld primair verwijst naar de 

vruchtbaarheid en de aardse verleiding en moet worden gezien als een uitnodiging aan de 

beschouwer tot het minnespel. Met die betekenis wordt de druiventros, zoals we al zagen, 

onmiskenbaar geassocieerd in Abraham Bloemaerts Keukenstuk met een ongelijk liefdespaar 

(afb. 161). De wijze waarop de meid de druiventros bij de steel vasthoudt, werd waarschijnlijk 

gemodelleerd naar Vincenzo Campi’s Groenten- en fruitverkoopster (de Aarde?) in het Brera, 

waar een verleidelijke jonge meid ons eveneens een druiventros aanbiedt, waarmee wordt 

gezinspeeld op de vruchtbaarheid van de vrouw en de haar omringende producten. Het beeld van 

vruchtbaarheid wordt hier nog eens versterkt door de grote hoeveelheid perziken die in haar 

schoot is afgebeeld (afb. 120).
1033

 

 De compositie van de keukenstukken in Boekarest en Sibiu sluit aan bij een 16de-eeuws 

beeldtype, zoals Pieter Pietersz’ Keukenmeid met de Maaltijd te Emmaüs in Stockholm (afb. 

50), maar de stemming is hier gemoedelijker doordat de meid met een milde glimlach is 

weergegeven en er sprake is van een intiemere relatie tussen de vrouw en de beschouwer. Dat de 

meid net als bij Pietersz. en Wtewael een aardse verleidster voorstelt, wordt bevestigd door de 

aanwezigheid van de overige soorten etenswaren en zaken, waarmee zij wordt omringd, zoals 

de voor haar liggende koppels dode patrijzen en snippen, de grote opgehangen haan, een 

wijnkan met een gevuld glas, brood, een appel en artisjokken, motieven kortom, die zeker in 

deze combinatie verwijzen naar de zinnelijke liefde. Het schilderij in Sibiu verbeeldt 

bovendien net als Wtewael op de voorgrond een kat die, in dit geval, naar het gevogelte 

klauwt, een motief dat de losbandigheid van de meid aanduidt en verwijst naar de zinnelijke 

begeerten, die door het zien van dit voedsel worden aangewakkerd. Dit alles pleit sterk tegen 

de interpretatie van De Jongh voor wie de druiventros op dit schilderij éénduidig de eucharistie 

symboliseert en het inhoudelijk verband tussen de voor- en de achtergrond vormt.
1034

 

 

Toen Wtewael vele jaren later, waarschijnlijk omstreeks 1620-1625, het Keukenstuk met 

Christus in het huis van Martha en Maria schilderde, baseerde hij zijn compositie rechtstreeks 

op die van Beuckelaer in Wenen uit 1574 (afb. 232 en 49).
1035

 Dit schilderij, nu in het Centraal 

Museum in Utrecht, heeft eveneens een staand formaat en verbeeldt ook groot op de voorgrond 

een keukenmeid in contemporaine kleding die een hoen aan het spit rijgt, terwijl rechts op de 

achtergrond dezelfde bijbelse voorstelling is te zien. Door zo duidelijk terug te grijpen op het 
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beeldschema van Beuckelaer heeft Wtewaels voorstelling een sterk archaïserend karakter. 

Daarmee plaatst Wtewael zich bewust in een roemrijke traditie en laat hij zien aan wie hij 

schatplichtig is. Tegelijk demonstreert hij nadrukkelijk hoe goed hij in staat is met zijn illustere 

voorganger te wedijveren en diens compositie te aemuleren. 

 Wtewael bewerkstelligde een veel grotere intimiteit dan Beuckelaer door de meid nu een 

vrijwel frontale positie ten opzichte van de beschouwer te laten innemen en haar te presenteren in 

een gracieuze houding, waarbij haar lichaam een sierlijke S-curve beschrijft en enigszins 

voorover lijkt te leunen: zodoende ontstaat veel overtuigender de suggestie dat zij uit het 

schilderij naar voren komt dan bij Beuckelaers voorstelling, waarin de meid een veel statischer 

indruk maakt. Doordat de keukenmeid van Wtewael de beschouwer flauw glimlachend aankijkt 

en een lichte neiging maakt met het hoofd krijgen wij sterker de indruk dat zij ons actief aan het 

verleiden is. Tegelijk heeft zij een mildere gelaatsuitdrukking dan de vrouwen op de schilderijen 

van Beuckelaer, waardoor de voorstelling een lichtvoetiger toon aanslaat. Het puntje van haar 

neus is een beetje rood, hetgeen er misschien op wijst dat zij in een lichte staat van dronkenschap 

verkeert.  

 Voorts verleent Wtewael zijn voorstelling meer dynamiek doordat hij het braadspit nu 

diagonaal in het beeldvlak heeft geplaatst; hij creëerde zodoende een uiterst geraffineerde en 

evenwichtige compositie, waarin elk beeldelement een logische plaats inneemt en de ruimte 

optimaal wordt benut en ook het stilleven een veel subtielere opbouw naar de achtergrond toe 

vertoont. Dit komt mede doordat Wtewael de schaapsbout ten opzichte van het exemplaar op 

Beuckelaers compositie een kwart slag heeft gedraaid, waardoor deze een sterkere eenheid vormt 

met de overige etenswaren en tegelijk onze blik stuurt in de richting van het stilleven in de 

achtergrond. Dat het stilleven nu ritmisch over verschillende niveaus is verspreid, hangt samen 

met het gegeven dat Wtewael hier twee tafels in de ruimte kort achter elkaar heeft geplaatst, 

waarvan de voorste, lagere tafel tot voorbij de onderste beeldrand doorloopt. Deze hoogst 

innovatieve schikking van de tafels paste Wtewael eerder op een soortgelijke wijze toe in zijn 

Keukenstuk met de Maaltijd te Emmaüs uit omstreeks 1605 (afb. 228). De kleuren van het 

stilleven en de huid en kleding van de keukenmeid zijn zeer zorgvuldig op elkaar afgestemd, 

waardoor het verband tussen het lustopwekkende voedsel en het sensuele lichaam van de 

verleidelijke vrouw wordt versterkt: de witte en rode partijen van de schaapsbout en het rauwe 

orgaanvlees van het hoen aan het spit vinden een naklank in haar rode blosjes, neus en lippen en 

het kledingstuk dat ter hoogte van haar buik zichtbaar is; het groen en rose van de komkommers 

en kolen wordt herhaald in het groene schort en de rose jurk die ze daaronder draagt. Dergelijke 

beeldresonanties paste Beuckelaer ook al toe, maar hier gebeurt dat vakkundiger en subtieler.  
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 Ook in de stofuitdrukking van verschillende etenswaren spreidt Wtewael een 

uitzonderlijke virtuositeit tentoon, waarbij het opvalt dat hij deze in zeer gevarieerde technieken 

heeft weergegeven: terwijl hij een losse, vlotte penseel hanteerde bij de uitvoering van het stuk 

schaapsvlees, modelleerde hij de kaas en de kolen door kleine vlakjes van licht en donker pal 

naast elkaar te plaatsen. De plooival van de kleding van de keukenmeid is daarentegen weer in 

een losse en vloeiende schilderstreek uitgevoerd, terwijl het effect van de vervagende contouren, 

die typerend is voor haar huid, werd verkregen door de verf uit te wrijven. In contrast met het 

koele koloriet, waarin de meid en de stillevenelementen in de voorgrond zijn weergegeven, staat 

de donkerrode gloed die weerglanst in het vaatwerk achter haar, dat de directe nabijheid van een 

haardvuur op de voorgrond suggereert. 

 Ditzelfde raffinement komt ook tot uitdrukking in de wijze waarop de houding en de 

gestalte van de keukenmeid als het ware worden herhaald - spiegelbeeldig gezien - door de 

figuur van Martha, die in de achtergrond bij een groot haardvuur kookactiviteiten verricht en van 

op de rug wordt getoond: ook doordat Martha dezelfde groene en witte kleding draagt, wordt een 

visueel verband gelegd tussen Martha en de keukenmeid. De bijbelse voorstelling is hier in meer 

pastelkleuren opgezet en verfijnder in de uitvoering dan de achtergrondscènes in de 

keukenstukken van Aertsen en Beuckelaer. 

 Op de met wit laken overtrokken tafel naast de keukenmeid heeft Wtewael een bord met 

deels reeds in hapjes gesneden, maar nog ongekaakte haringen weergegeven, waarvan de rauw 

"realistisch" geschilderde ingewanden uitpuilen.
1036

 De presentatie van deze tafel, waarop ook 

een broodje, een glas wijn, een klomp boter, een kruik en een mand met een gehalveerde jonge 

kaas en mogelijk een oude kaas voorkomen, herinnert tot op zekere hoogte aan de zelfstandige 

maaltijdstillevens, die Pieter Claesz. vanaf de jaren twintig in Haarlem schildert.
1037

 Maar zoals 

we ook hieronder zullen zien, verbeeldde Wtewael de meeste van deze waren al veel eerder  - 

rond 1600 - op diverse andere schilderijen. 

 

Het is zeer opvallend dat diverse etenswaren die we in de keukenstukken van Wtewael 

aantreffen ook een zeer prominente plaats innemen op zijn uitbeeldingen van Lot en zijn 

dochters, en dat zijn benadering van dit onderwerp in dat opzicht uitzonderlijk is. Ik wil hier kort 

ingaan op de vraag welke rol voedsel en drank speelt bij Wtewaels verbeelding van dit thema 

om te begrijpen hoe zich dat verhoudt tot zijn keukenstukken én omdat zijn inventies tot 

voorbeeld dienden van latere schilders van keukens en zelfstandige gedekte tafels. 

 De dochters van Lot verleidden hun vader, na hun redding uit het zondige Sodom, 

omdat zij voor nageslacht wilden zorgen. Zij voerden hem dronken, sliepen met hem en 
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baarden hem later beiden een zoon (Genesis 19:30-38). Dit onderwerp, dat verwant is aan 

voorstellingen met het komische motief van de ongelijke liefde, was zeer populair in de 16de 

en de 17de eeuw, ongetwijfeld omdat de meest geliefde onderwerpen voor grappenmakerij - 

verleiding en bedrog door vrouwen en hevige zinsbegoocheling door voedsel, drank, seks en 

ontbloting - hier centraal staan.
1038

 Vanaf het begin van de 16de eeuw vormt de verleiding van 

Lot de hoofdscène en groeien Lot en zijn dochters uit tot monumentale figuren in schilderijen 

van ondermeer Frans Floris, Jan Massys en de Meester van de Verloren Zoon.
1039

 Deze 

ontwikkeling zet zich voort in de 17de eeuw, wanneer historieschilders als Joachim Wtewael, 

Rubens en Hendrick Goltzius de erotische aantrekkingskracht van de dochters accenturen 

door hen nog naakter te tonen en in uitdagender houdingen weer te geven.
1040

 Zij lijken de 

uiterst pikante verleidingsscène, waaraan de dochters zichtbaar genoegen beleven, vooral te 

benaderen als een humoristisch beeld van laakbaar gedrag.
1041

 

De seksuele lading werd het sterkst benadrukt door Joachim Wtewael. Zijn vroegst 

bekende versie van het thema in St. Petersburg, die omstreeks 1600 is ontstaan, verbeeldt een 

losbandige zwelgpartij waarbij een zwaar benevelde Lot zich gedraagt als een heuse bacchant: 

met de ene hand heft hij een met wijn gevulde tazza hoog op, terwijl hij met de andere hand 

zijn naakte dochter, die wijdbeens wordt getoond en zich wulps tegen hem heeft aangevlijd, 

begerig bij de borst pakt; de andere dochter kijkt ondertussen toe en offreert hem een 

druiventros (afb. 233).
1042

 Hoewel de bijbel alleen melding maakt van Lots onmatige 

drankgebruik, verbeeldt Wtewael met veel nadruk dat ook voedsel diens oordelingsvermogen 

vertroebelt, waardoor hij makkelijker aan de verleiding ten prooi valt. Met veel acribie 

schilderde Wtewael een grote hoeveelheid voedsel en drank die in hoge mate bijdraagt aan de 

zinnelijkheid van de voorstelling en verwijst naar de vruchtbaarheid van de dochters: de 

voorgrond toont een met fruit en groenten gevulde mand, meloenen en andere vruchten; links 

op de achtergrond zijn een broodje, een klomp boter, een tweede druiventros en nog een grote 

mand met verschillende soorten oude en jonge kazen weergegeven. Wtewael schilderde een 

veel uitbundiger stilleven dan zijn voorgangers
1043

 en zoals Reznicek terecht opmerkte, moet 

men hierin een voorloper zien van de zelfstandige ‘banketjes’, die enkele jaren later werden 

geschilderd.
1044

 

Deze satirische voorstellingen worden gekenmerkt door dezelfde ambiguïteit die we 

aantreffen bij keukenstukken met religieuze onderwerpen: een bijzonder spanningsveld 

ontstaat doordat zij enerzijds een onmiskenbaar grote erotische aantrekkingskracht uitoefenen, 

die het oog streelt en de zinnen prikkelt, en anderzijds doordat zij morele waarden uitdrukken. 
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Een pastiche op keukens van Wtewael en Bloemaert 

De keukenstukken van Joachim Wtewael én Abraham Bloemaert uit de jaren rond de 

eeuwwisseling moeten een zodanige indruk hebben gemaakt dat ze, waarschijnlijk kort na 1605, 

bewust werden gepasticheerd door een onbekende kunstenaar uit hun directe omgeving (Gerrit 

Pietersz.?) (afb. 234).
1045

 Op de voorgrond van dit rijk gestoffeerde keukeninterieur staat een 

meid wier sensualiteit wordt geaccentueerd doordat zij met een laag uitgesneden decolleté en 

bijna ontblote schouders wordt gepresenteerd, terwijl de tepels van haar borsten onder haar 

doorschijnende kleding zichtbaar zijn. Zij kijkt ons verleidelijk aan en houdt ondertussen in 

haar rechterhand twee uitjes of bieslook vast op een manier die niets te raden overlaat. 

Evenals ui gold bieslook als een bekend afrodisiacum: Van Beverwijck leidde deze 

eigenschap af uit de gelijkenis tussen bieslook en de mannelijke geslachtsdelen.
1046

 De 

scabreuze toespeling wordt hier nog eens versterkt doordat de meid de lookbladeren met de 

twee uitjes tussen haar middel- en wijsvinger geklemd houdt, zodat we dit gebaar moeten zien 

als een platte invitatie de liefde met haar te bedrijven. Ondertussen gebaart zij met de andere 

hand in de richting van een keukenmeid die in de achtergrond aan een gedekte tafel zit. Deze 

vrouw wijst op een kleine pastei en nodigt ons uit bij haar aan tafel te komen zitten, waar een 

plaats is vrijgelaten en een bord gereed staat, om met haar te ‘bancketeren’ - een bekende 

metafoor van ‘de liefde bedrijven’.
1047

 Vele motieven op deze voorstelling werden rechtstreeks 

ontleend aan keukenstukken van Joachim Wtewael, en in het bijzonder aan zijn Keukenstuk met 

de parabel van het grote gastmaal uit 1605 in Berlijn (afb. 225).
1048

 Tegelijk laat de maker van 

dit schilderij zien dat ook de keukenstukken van Bloemaert belangrijke voorbeelden vormden, 

zoals ondermeer blijkt uit het gegeven dat precies dezelfde mand met de worst en de kool, 

linksboven, voorkomt op Bloemaerts Keukentafereel met een dronkeman en een meid (afb. 

159).
1049

 Deze zo nadrukkelijke en openlijke nabootsing van de stijl van Bloemaert en Wtewael 

maakt ongetwijfeld deel uit van een geestig artistiek spel, dat, zoals we eerder zagen, vooral de 

‘late maniëristen’ met verve beoefenden. 

 

 

Beelden van deugdzaamheid? 

Tot een volkomen ander beeldtype behoort het, eveneens zeer monumentale Keukenstuk (185 x 

250 cm.) van een onbekende, waarschijnlijk Noord-Nederlandse kunstenaar, dat in het Delftse 

Prinsenhof wordt bewaard (afb. 235).
1050

 De overvloed en variatie aan levensmiddelen in dit zeer 

rijk gestoffeerde keukeninterieur, dat in het eerste (of wellicht tweede) decennium zal zijn 

ontstaan, doet zeker niet onder voor die van de kluchtige voorstellingen die we hierboven 
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behandelden, maar uit het gedrag van de figuren blijkt duidelijk dat dit keukentafereel een beeld 

toont van een respectabel huishouden en daarom verschillend moet hebben gefunctioneerd. We 

zien hier een rijkgeklede dame, ongetwijfeld de vrouw des huizes, die er in aanwezigheid van 

vermoedelijk haar dochtertje op toeziet hoe haar keukenmeid het eten bereidt, dat voor haar op 

een tafel ligt uitgestald, terwijl rechts in de achtergrond een tweede meid met ketels bij een vuur 

bezig is. Het beeldtype lijkt nog het meest verwant met Tom Rings keukeninterieur uit 1562 (afb. 

56), waar net als op dit schilderij een welgestelde vrouw des huizes met haar kind naast een 

nijvere keukenmeid worden getoond. Dit beeldtype werd vermoedelijk ten dele ontwikkeld uit de 

traditie van voorstellingen met families tijdens de maaltijd, waar, zoals aangeduid, de 

nevenkeukenscènes in een deugdzame context verschijnen.
1051

 Op het schilderij in Het 

Prinsenhof heeft de vrouw des huizes de touwtjes stevig in handen. Het amusante motief van de 

kat die links bovenin het schilderij, buiten het blikveld van de vrouw des huizes, een vogel 

probeert te roven, verwijst echter naar de zinnelijke driften die in een dergelijke omgeving 

kunnen worden aangewakkerd en duidt aan hoezeer men op zijn hoede moet zijn. Keukenmeiden 

zijn per definitie niet te vertrouwen in zaken van zinnelijkheid en het geeft te denken dat de 

keukenmeid hier, anders dan de meiden in de genoemde deugdzame tradities, met een braadspit 

in de hand wordt getoond.
1052

  

 Dat de scheidslijnen tussen ideaal en klucht soms flinterdun zijn, kan men opmaken uit 

een vergelijking van deze voorstelling met een kopergravure van Pieter Feddes van Harlingen 

(ca. 1586 Harlingen-vóór 10-7-1623 Leeuwarden) uit vermoedelijk het tweede decennium van 

de 17de eeuw (afb. 236).
1053

 Een soortgelijke meid staat hier in een rijkgestoffeerde keuken met 

een verwant scala aan levensmiddelen een kip aan een braadspit te rijgen, zonder daarbij de 

aandacht te trekken van de beschouwer. Het onderschrift bij deze prent luidt: 

 

‘Elck koeck koock self toerecht: En mijd ander tee laeken. 

koeck ick het u tee slecht: wilt selfs dan beter maken.’ 

 

(Elke kok kookt goed op zijn eigen manier en vermijdt het anderen te laken; als ik te slecht voor 

u kook, kunt u het beter zelf doen.) 

 

Waarschijnlijk verwijst deze eenvoudige tekst naar de dubieuze reputatie van de keukenmeid en 

wordt het ‘koken’ hier dubbelzinnig gebruikt. Dit lijkt te worden bevestigd doordat de tekst 

gedeeltelijk overeenkomt met de laatste regels van Bredero’s geestige liedje, getiteld Kockje: na 

een komische opsomming van alle mogelijk denkbare maatschappelijke typen, waarmee de 
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kokkin de liefde bedrijft (voor wie zij kookt), besluit dit liedje met: ‘Die u hier over laken/ Laat 

sy ’t eens beter maken/ het zy om ringh of rock:/ Maer offe schoon wat praten/ Ghy seltet toch 

niet laten/ Dat ’s seker sonder jock.’
1054

 

In dezelfde categorie als het schilderij in Het Prinsenhof kan ook een compositie in 

Bratislava worden geplaatst die omstreeks dezelfde tijd ontstond en onder voorbehoud aan 

Jeremias van Winghe (1578-1645) kan worden toegeschreven (afb. 237). Deze voorstelling 

dateert uit 1607 en draagt het monogram IF, hetgeen misschien een afkorting is van ‘Ieremias 

Francoforte’ of ‘Ieremias Fecit’.
1055

 Een vergelijking met het door Van Winghe voluit 

gesigneerde keukenstuk, dat zich bevindt in Franfurt am Main en stamt uit 1613 (afb. 244), 

brengt echter zulke grote compositorische en stilistische verschillen aan het licht, dat we deze 

toeschrijving als omstreden moeten beschouwen. 

Het werk van de in Brussel geboren kunstenaar Jeremias van Winghe staat sterk in de 

traditie van de Frankfurtse school. Jeremias verhuisde in 1585 met zijn vader, de schilder Joos 

van Winghe, uit Brussel naar Frankfurt. Van Winghe moet daarnaast ook zeer goed bekend zijn 

geweest met de Noord-Nederlandse stilleventraditie: na een leertijd bij zijn vader heeft hij zijn 

opleiding, volgens Van Mander, voortgezet bij Frans Badens II in Amsterdam, die, zoals 

aangeduid, ook keukenstukken moet hebben geschilderd. Het is opvallend dat Van Winghe door 

Van Mander op deze leeftijd al wordt geprezen, omdat hij ‘een groot begin van wel coloreren’ 

aan de dag legt.
1056

 Joachim von Sandrart vermeldt dat hij een reis naar Rome heeft ondernomen. 

In 1608 vestigde hij zich in Frankfurt am Main, waar hij vooral portretten schilderde.
1057

 Een 

keukenstuk van Van Winghe wordt genoemd in het testament  uit 1692 van Adriaen Hoogendijk, 

een in Ysselsteijn woonachtige voormalig regent.
1058

 

Het schilderij in Bratislava biedt een blik in een vrij groot keukeninterieur met als 

centraal motief een staande keukenmeid die een geplukte kalkoen met een mes prepareert. Voor 

de keukenmeid, die glimlachend opzij kijkt, bevindt zich een tafel waarop verschillende soorten 

gevogelte, een ribstuk, artisjokken en andere groenten zijn uitgestald. Vooral de wijze waarop de 

etenswaren allemaal zijn opgestapeld op één tafel, die evenwijdig aan de onderste beeldrand 

werd geplaatst, vertoont overeenkomsten met het schilderij van Snyders in Warschau uit 

ongeveer 1605-1607 (afb. 192). Deze laatste compositie, met afmetingen van 157 x 256,8 cm 

één van de grootste keukenstukken uit deze jaren, behoort tot Snyders’ vroegste werken en 

verbeeldt op de voorgrond een tot de nok met voedsel gevulde voorraadkamer waarin een 

keukenmeid oesters bereidt. Zeer innovatief is de manier waarop Snyders het stilleven daar aan 

één zijde van de tafel heeft weergegeven en meer dan de helft van het beeldvlak laat innemen. 

Een vernieuwend element is ook dat de handeling op de voorgrond zich beperkt tot de bereiding 
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van oesters. Oesters stonden, zoals aangeduid, algemeen bekend als afrodisiacum en behoren tot 

de karakteristieke motieven waarmee bordeelscènes dikwijls zijn verlucht. Tot deze traditie 

behoort Aertsens voorstelling met de Keukenmeid in Genua uit 1559, waar oesterschalen 

verspreid over de grond zijn weergegeven. Anders dan Aertsens heeft Snyders de vrouw echter 

niet in een actieve rol als verleidster weergegeven. De meid op het schilderij in Warschau gaat 

zo geconcentreerd op in haar werk, dat ze zich niet bewust lijkt te zijn van de aanwezigheid 

van de beschouwer. Evenmin bemerkt zij dat een kat, die linksonder is weergegeven, een 

patrijs steelt; noch dat een ondeugende aap, die linksboven is voorgesteld, zich tussen het 

voedsel schuil houdt en een touwtje lijkt los te peuteren, waaraan een grote dode gans is 

bevestigd. 

Behalve de opstelling van de tafel werd mogelijk ook de kookruimte in de achtergrond 

van de voorstelling uit Bratislava losjes gebaseerd op het voorbeeld van Snyders.
1059

 Hoewel het 

beeldtype sterk afwijkt van de voorstellingen van Beuckelaer, is het duidelijk dat de maker van 

dit schilderij ook goed bekend was met diens werk: de aan een haak opgehangen gans - rechts - 

werd direct ontleend aan Beuckelaer op meerdere van wiens keukenstukken we precies dezelfde 

gans tegenkomen.
1060

 

 Zeer ongebruikelijk is dat hier, geheel links, de (jonge) vrouw des huizes, herkenbaar aan 

een kostbaar, zwart gewaad, is afgebeeld; zij wordt zittend getoond en kijkt de beschouwer aan 

terwijl zij, getuige de naaimand naast haar, vermoedelijk borduurwerk verricht – een handeling 

die in dit geval haar huiselijke deugdzaamheid onderstreept. Het valt op dat zij zit naast een tafel 

waarop uiteenlopende vruchten zijn uitgestald, terwijl zij de bereiding van de "grovere" 

victualiën, zoals gevogelte en vlees, overlaat aan haar personeel. Waarschijnlijk werd doelbewust 

voor deze uitbeeldingswijze gekozen om de verhoudingen in de hiërarchie te beklemtonen. 

Terwijl het huishouden vooralsnog in goede orde verloopt, zal de komst van de oudere boer die 

in de achtergrond aan komt lopen met op zijn rug een haas en aan zijn arm een mand met 

gevogelte(?) mogelijk leiden tot losbandig gedrag van het personeel. Dan onstaat een situatie, 

zoals Cornelis Jacobsz. Delff verbeeldde op zijn keukenstuk uit 1597, waarbij de orde ingrijpend 

dreigt te worden verstoord door de komst van een poelier en de vrouw des huizes zelf ingaat op 

zijn avances (afb. 183). Evenals in de genoemde stukken van Snyders, Delff en dat van een 

onbekende maker in het Prinsenhof wordt hier gezinspeeld op de losbandigheid van de 

keukenmeid door de weergave - rechtsonder - van een roofzuchtige kat, die hier op een karper 

aast. 

 Tot slot scharen we onder deze groep voorstellingen alvast een keukenstuk uit 

Birmingham, hoewel het pas omstreeks het tweede decennium lijkt te zijn geschilderd door een 
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onbekende, wellicht Zuid-Nederlandse kunstenaar uit de omgeving van Snyders (afb. 238).
1061

 

We zien hier prominent op de voorgrond een oudere vrouw die ons indringend aankijkt, terwijl 

zij een haas (of lam?) met spek lardeert. Het lijkt in dit geval te gaan om een portret (wellicht van 

de vrouw des huizes?). De keukenmeid die achter deze vrouw druk in de weer is met vaatwerk 

en ook een blik in onze richting werpt, stelt onmiskenbaar een anoniem type voor. Via een 

doorgeefluik in de achterwand wordt een blik geboden in een eetruimte waar een lange tafel met 

broodjes en servetten en een zilveren beker met wijn gereed staan; een vrij grote groep van 

ongeveer twaalf personen kan hier weldra de feestelijke maaltijd genieten, die op de voorgrond 

wordt bereid.
1062

 

 Ook dit schilderij werd ongetwijfeld gemaakt in reactie op werk van Snyders, zoals het 

hierboven genoemde keukenstuk in Warschau uit ongeveer 1605-1607, waar eveneens sprake is 

van een donkere wand met een doorkijkje naar de achtergrond (afb. 192). Het vertrekpunt voor 

beide composities kan heel goed het Keukenstuk met de parabel van de Rijke en de arme 

Lazarus zijn geweest van Maarten de Vos (afb. 52): daar wordt de voorste ruimte op een zeer 

vergelijkbare wijze gescheiden van de achtergrond door een wand met een opening. Dat de 

maker van het stuk in Birmingham bekend moet zijn geweest met het keukentafereel in 

Warschau of een verwante voorstelling van Snyders blijkt ook uit het gegeven dat op de 

voorgrond diverse van dezelfde levensmiddelen voorkomen. Dit geldt voor de oesters, de 

vleespastei versierd met een runderhoef (door Snyders achter de gans getoond), de, ook qua 

uitvoering, zeer vergelijkbare geplukte kalkoen en het stuk ribvlees.
1063

 Doordat dit bijzonder 

luxueuze stilleven hoofdzakelijk vleesproducten laat zien, roept deze vooral associaties met 

de wintermaanden op: de uitbeeldingswijze van de rechts opgehangen worsten en hazen lijkt 

losjes te zijn gebaseerd op de randdecoratie van de prent met de Winter van Crispijn de Passe 

naar Maarten de Vos en Joris Hoefnagel uit ca. 1600 (afb. 239).
1064

 Bovendien treffen we een 

vergelijkbare mand met de kop en poten van een geslacht rund of schaap aan op De Saive’s 

Interieur met een gezelschap bij een haardvuur (januari en februari), waar, net als hier, de 

combinatie van spek, brood en kaas is te zien (afb. 142). 

 Vanwege de sterke verwantschap met de iconografie van de seizoenen en de maanden, 

het gegeven dat expliciete erotica hier ontbreekt, én omdat de vrouw op de voorgrond wellicht 

een portret van een bestaande persoon voorstelt, verbeeldt deze keuken geen oord van immoreel 

gedrag waarin de zinnelijke verleiding een bedreiging vormt voor het zieleheil. Het voedsel 

wordt daarentegen gepresenteerd als een wel-gemeende verheerlijking van aardse weelde en laat 

zien dat het de familie of eventuele bezoekers voor wie de vrouw kookt en voor wie de tafel in 

de achtergrond gereed staat aan niets hoeft te ontbreken.  
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 De schilderijen die tot deze categorie behoren, illustreren hoe door een verplaatsing van 

het accent een verschuiving optreedt in de betekenis: de geschilderde overvloed en 

verscheidenheid aan levensmiddelen, wordt hier als een ideaal gepresenteerd. De iconografie van 

deze voorstellingen sluit niet alleen aan bij de traditie van de seizoenen, maar ook, ten dele, bij 

de traditie van de familie aan tafel, behalve dat het perspectief ten opzichte daarvan compleet is 

omgedraaid en de keuken nu het hoofdmotief vormt en de matigheid hier niet meer als ideaal 

wordt geprezen. Dit beeldtype is echter vrij zeldzaam. 

 

Welgestelde "heren" 

Terwijl de mannelijke personages in de keukenstukken die tot nu toe in dit hoofdstuk werden 

behandeld overwegend als ‘boers’ zijn getypeerd, bestaat er ook een categorie voorstellingen 

waarin zeer welgestelde heren een rol spelen. Zoals we hebben gezien, figureren dergelijke rijke 

mannen in de 16de eeuw vooral in bordeelvoorstellingen, uitbeeldingen van de Verloren Zoon en 

de parabel van de arme Lazarus en de rijke dwaas. Daarnaast komen zij voor in boerenkeukens 

van Maerten van Cleve, het Keukeninterieur (1563) van Joachim Beuckelaer in Antwerpen (afb. 

44) en het aan Pieter Pietersz. toegeschreven Keukeninterieur (afb. 181). 

In het begin van de 17de eeuw komen we dit welgestelde type tegen in een 

Keukeninterieur op een prent naar een inventie van David Vinckboons, waar wordt 

gezinspeeld op een seksuele relatie tussen een rijke heer en een keukenmeid (afb. 240). Deze 

prent werd uitgegeven door Hendrick de Kempeneer en dateert vermoedelijk uit het eerste 

decennium.
1065

 De indruk wordt gewekt dat dit overdadige keukeninterieur toebehoort aan de 

zeer rijkgeklede heer, die in het centrum van de voorstelling wordt getoond. De ruimte is 

gevuld met een overstelpende weelde aan vooral luxueuze etenswaren, zoals de pauwen- en 

kalkoenpasteien links in de achtergrond, wild (ondermeer dode hazen en zwanen rechts op de 

voorgrond) en een enorme schare van keukenpersoneel, die bezig is met de bereiding van het 

voedsel. Deze elementen brengen Coornherts opsomming van ‘hovaerdighe spijsen’ en de 

beschrijving van een stoet aan keukenpersoneel in herinnering, waartoe volgens hem de zucht 

tot leckerheyt leidt. Maar terwijl Coornhert deze zaken louter noemt om een afkeurend 

oordeel te vellen over deze zonde, worden dezelfde motieven hier komisch gebruikt en 

vormen morele waarden het vertrekpunt voor humor. De rijkgeklede man in het midden van 

de voorstelling maakt aanstalten een grote roemer te overhandigen aan een keukenmeid met 

een kapoen en een spit in haar handen, die met haar chique kleding lijkt op een courtisane.
1066

 

Dat tussen beiden sprake is van een amoureuze spanning wordt onderstreept door de 

aanwezigheid van een koksknechtje, dat naast de meid staat en zich als enige in deze ruimte 
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tot de beschouwer richt en deze demonstratief een appel laat zien. Kennelijk ontgaat het de 

man dat in de deuropening op de achtergrond een rijk geklede vrouw met een kind op de arm 

staat toe te kijken. Ongetwijfeld betrapt zij haar echtgenoot bij zijn poging de keukenmeid te 

verleiden. 

 Het is niet plausibel dat de voorstelling de parabel van de rijke man en de arme 

Lazarus verbeeldt, zoals Schama deze met enige reserve duidde.
1067

 De figuur die door een 

raam rechts naar binnen kijkt, stelt volgens hem waarschijnlijk Lazarus voor, en de 

rijkgeklede man die de keukenmeid drank aanbiedt, de rijke man uit de parabel. Dat dit 

onderwerp hier niet werd uitgebeeld, blijkt alleen al uit het gegeven dat het traditionele motief 

van de ten voeten uit voorgestelde, liggende Lazarus, wiens wonden door honden worden 

gelikt, ontbreekt, evenals de vervolgscène waarin is te zien welk lot Lazarus en de rijke in het 

hiernamaals te wachten staat.
1068

 Volgens de tweede, alternatieve duiding van Schama zou de 

figuur bij het raam ‘magerman’ voorstellen, die probeert binnen te dringen in de Vette 

keuken. Deze interpretatie is evenmin aanvaardbaar, omdat het voor dat thema kenmerkende 

uiterlijke contrast tussen de Mageren en de Vetten hier ontbreekt. Het is helaas niet duidelijk 

te zien of de man in het raam zijn handen in gebed gevouwen heeft en inderdaad om hulp 

smeekt (in dat geval zou sprake zijn van een uniek motief en zou men hooguit kunnen spreken 

van een zekere verwantschap met de door Schama genoemde thema’s) of dat hij eerder moet 

worden vergeleken met de verborgen voyeurs die we vaker tegenkomen in keukenstukken 

(zoals het voorbeeld uit 1627 van Jan Willemsz. de Wilde, dat verderop wordt besproken). 

Het is hoe dan ook opvallend dat de figuur bij het raam ontbreekt op een geschilderde, vrije 

kopie van een onbekende schilder naar de compositie van Vinckboons.
1069

 

 Hetzelfde onderwerp als in Vinckboons’ inventie staat centraal in een uitgebreide 

passage in Bredero’s klucht van de Meulenaer (1613), waarin de stedelinge Trijn Jans speculeert 

over het gevaar dat de aantrekkelijke meid de heer des huizes, Trijn Jans’ echtgenoot, zou 

kunnen verleiden tot overspel. Zij beklaagt zich bovendien over haar dienstmeid, omdat zij lui is, 

slordig, ongehoorzaam en roddelziek; zij steelt, drinkt, verkiest luxueus voedsel, zoals 

amandelen, rozijnen of druiven, en zij slaat de kinderen.
1070

 

 Zelden wordt in keukenstukken uitgebeeld dat de vermoedelijke heer des huizes zich 

daadwerkelijk vergrijpt aan de keukenmeid. Een zeer opvallende uitzondering is een Keukenstuk 

met een rijke man die de meid betast, dat onder voorbehoud (mij is helaas alleen een matige 

zwart/wit reproductie bekend) in de omgeving van de familie Savery kan worden gesitueerd 

(afb. 241).
1071

 Ondermeer de schilderwijze en de manier waarop het stilleven op de voorgrond 

wordt gepresenteerd, zijn verwant met een boerenkeukentje met de signatuur ‘Savery’, dat 
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verderop wordt behandeld (afb. 365). De voorgrond verbeeldt een scène waarbij een chique 

geklede man - mogelijk de heer des huizes - een keukenmeid van achteren bij de buik 

vastpakt en ondertussen met een blik van verstandhouding naar de beschouwer grijnst; de meid 

omklemt met beide handen een groot braadspit. Hoogst frappant zijn de twee figuren die links 

bij de haard in de achtergrond zitten: behalve een jongen zien we hier een jongeman met in 

zijn linkerhand een palet, een schilderstok en penselen: deze man stelt ongetwijfeld de 

schilder van dit stuk voor: hij kijkt met de jongen gespannen (of lacht hij?) naar de figuren op 

de voorgrond en lijkt onze reactie af te wachten op een tafereel dat door hemzelf werd 

geënsceneerd. Door met zijn schildersattributen een plaats bij de haard in te nemen brengt hij 

treffend de notie in beeld dat de schilder van keukenstukken zijn publiek op een vermakelijke 

wijze verleid en manipuleert als een kok (of kokkin) met zijn (of haar) kookkunst. De 

samenhang tussen schilderen en koken wordt, zoals we verderop zullen zien, op een al even 

bijzondere manier gethematiseerd in een latere voorstelling van Dou.  

 Pas vele jaren later, omstreeks 1640-50, wordt het uitzonderlijke thema van de rijke 

man die zich ook daadwerkelijk vergrijpt aan de keukenmeid opnieuw uitgebeeld in een 

monumentaal keukentafereel van een onbekende, mogelijk Zuid-Nederlandse schilder (afb. 

242).
1072

 Deze compositie bevindt zich in Brussel en toont rechts een amoureuze ontmoeting 

tussen een keukenmeid en een iets oudere man, ongetwijfeld de heer des huizes, terwijl links 

een sobere, in het zwart geklede dame (met aan haar halsketting een kruisje), die vermoedelijk 

diens echtgenote voorstelt, met een treurige blik uit het schilderij kijkt. 

 

De amoureuze ontmoeting tussen een rijkere man en een keukenmeid staat ook centraal in een 

keukenstuk dat voorheen in het Het Prinsenhof in Delft werd bewaard, maar ditmaal is de 

handeling gesitueerd in een eenvoudig, boers interieur (afb. 243).
1073

 Dit keukenstuk zal kort na 

1600 in de omgeving van Cornelis Jacobsz. Delff zijn vervaardigd: hoewel het stilleven weinig 

met Delffs gesigneerde werken gemeen heeft, schildert hij een vergelijkbaar type sensuele 

keukenmeiden met dezelfde mollige armen.
1074

 Bij een haard links in de achtergrond bevindt 

zich een boers paar, waarvan de man een kruik aan de mond zet. De keukenmeid op de 

voorgrond onderbreekt haar werkzaamheden - het schoonmaken van vis - om zich te laten 

verleiden door een rijke jonge man die haar een glas wijn aanreikt; terwijl de man aanstalten 

maakt de meid te zoenen, kijkt hij de beschouwer aan met een blik van verstandhouding (of van 

schuldbewustheid?). Op de tafel voor dit tweetal is een gevarieerd stilleven uitgestald, bestaande 

uit ondermeer gekruid vlees, gevogelte (een koppel kieviten), groenten, vis en drank, waarmee 

een rijke dis kan worden voorzien. Motieven met, in deze context, een expliciet erotische lading 



 252 

zijn de streng met ingewanden, die links van de man aan een haak is bevestigd, en de snoek die 

demonstratief voor de schoot van de meid wordt getoond. Achter een raam, rechts op het 

schilderij, zit een meisje verscholen, dat met de rechterhand schrijft terwijl zij het paar bespiedt. 

Het is zeer goed mogelijk dat ook zij, evenals de vrouw bij Vinckboons, haar echtgenoot op 

overspel betrapt. Hoe dan ook versterkt haar aanwezigheid de indruk dat we naar een heimelijke 

ontmoeting kijken. Daarnaast herinnert zij enigszins aan het personage van de luistervink, dat we 

al tegenkwamen in Beuckelaers Bordeel met vleeswaren (de zogeheten Slagerij) uit 1568 in 

Napels (afb. 139) en op de prent van Vinckboons uit 1620 met een Jong paar aan een rijk 

versierde tafel (afb. 213). Dit personage zal vooral in de Nederlandse schilderkunst uit tweede 

helft van de 17de eeuw zeer populair worden.
1075

 

 

Ook Jeremias van Winghe verbeeldde op zijn keukenstuk in Frankfurt am Main de amoureuze 

ontmoeting tussen een jonge keukenmeid en een wellustige, in dit geval iets oudere, rijk geklede 

man (afb. 244). Deze compositie is voluit gesigneerd en gedateerd op de binnenrand van de 

visschaal: IEREMIA VAN. WINGE. FECIT. 1613.
1076

 Van Winghe brengt hier veel vertrouwde 

motieven bijeen en verwijst in het bijzonder naar Noord-Nederlandse voorbeelden die hij tijdens 

zijn leertijd bij Frans Badens II in Amsterdam moet hebben gezien. 

 Van Winghe’s schilderij sluit ten dele aan bij het Keukenstuk met een dronkeman en een 

meid van Abraham Bloemaert (afb. 159). Daar is ook sprake van een compositie met een liggend 

formaat, de tafel met het keukenstilleven is op vrijwel dezelfde wijze vooraan in het beeldvlak 

geplaatst, waarbij deze vanuit een nagenoeg identiek standpunt wordt gezien, en de voornaamste 

protagonisten, de potsenmaker en de keukenmeid, worden in beide voorstellingen ten halven 

lijve getoond en nemen vergelijkbare posities in ten opzichte van de tafel. Het stilleven is echter 

minder uitbundig dan bij Bloemaert en bestaat uit een kom met een karper, een dode woerd (die 

net als bij Bloemaert links op de voorgrond wordt getoond), drie dode lijsters, kolen, wortelen en 

een geplukte kip. Een achterkwartier van een lam of varken eist de aandacht op, doordat het in 

een fel licht is geplaatst. Dat Van Winghe tegelijk duidelijk werkte in de traditie van de 

Frankfurtse school blijkt uit de typerende manier waarop de karper op de voorgrond en de houten 

kuip en de snijplank met het “banketje” ter linkerzijde zijn weergegeven, dat bestaat uit een mes, 

een broodje, een bord met boter (of kaas?) en een glas wijn - motieven die op een verwante wijze 

zijn uitgebeeld op Frankfurtse voorbeelden.
1077

 

 De voornaamste personen zijn, zoals aangeduid, een jonge keukenmeid en een 

vermoedelijk wat oudere, goedgeklede man met een snor en puntbaartje, die zich met een 

begerige gelaatsuitdrukking bij de vrouw opdringt en haar een muntstuk aanbiedt, ongetwijfeld 



 253 

in ruil voor haar liefde. Zij reageert niet bepaald ongewillig en kijkt op haar beurt glimlachend 

naar het geld, terwijl zij ondertussen haar hand op haar borsten houdt, ongetwijfeld om haar 

bloesje los te knopen. Het is opvallend dat de kleuren van het stuk vlees op tafel worden herhaald 

in de kleding van de keukenmeid en dat haar gestalte evenals dat vlees vrij fel afsteekt tegen de 

donkere achtergrond, zodat door middel van beeldresonantie een vergelijking wordt getrokken 

tussen het vlees en het lichaam van de keukenmeid. Ook in talloze andere voorstellingen dragen 

de keukenmeiden een rood kledingstuk en in vele komische teksten wordt gerefeerd aan de 

bedrieglijke verleiding en frivoliteit van mooie rode kleren.
1078

 

 Via een rechthoekige opening wordt een blik geboden in een aangrenzende ruimte, 

waarin twee elegant geklede mannen, in het bijzijn van een derde man, een ogenschijnlijk 

onschuldig spelletje triktrak zitten te spelen, terwijl een dienstmeid een glas wijn aandraagt. Het 

vertrek waarin zij zich bevinden is betrekkelijk luxueus, zoals men kan opmaken uit de 

aanwezigheid van een landschapschilderij waarvan de onderkant nog net is te zien. De op-

dringerige man op de voorgrond behoort zeker tot dit gezelschap, omdat hij precies dezelfde 

kleding - met de typerende pofmouwen met splitten - draagt als de man die zich rechts in dit 

gezelschap bevindt. 

 Van Winghe kan op het idee zijn gebracht om het motief van de triktrakspelers in een 

keukeninterieur te tonen door een keukenstuk in Münster, dat vermoedelijk omstreeks 1600 werd 

vervaardigd door een Zuid-Nederlandse kunstenaar die zich liet inspireren door Tom Ring (afb. 

245).
1079

 Net als Van Winghe legt de maker van dat stuk een verband tussen het triktrakspel en 

de wellust: we zien daar in de achtergrond, hoe een chique geklede man een keukenmeid van 

achteren betast; ongetwijfeld behoort hij, net als de wellusteling op Van Winghe’s keuken, tot 

hetzelfde gezelschap als de triktrakspelers in de achtergrond. De verwantschap is echter veel 

sterker met het al eerder besproken keukenstuk met hetzelfde onderwerp van Cornelis Jacobsz. 

Delff (afb. 189): daar heeft Delff de oude dwaas die een jonge meid omhelst op een vergelijkbare 

manier als Van Winghe op de voorgrond geplaatst naast een tafel met een uitstalling van voedsel, 

terwijl hij de scène met triktrakspelers eveneens in de achtergrond verbeeldt. Het is daarom 

aannemelijk dat Van Winghe dit stuk of een vergelijkbare compositie van Delff tijdens zijn 

leertijd heeft gezien. 

 Triktrak- en kaartspelers figureren in de 16de en de 17de eeuw geregeld in uitbeeldingen 

van de zonden, waarbij het gokken wordt geassocieerd met drankmisbruik en de gevolgen 

daarvan: luiheid, verkwisting, losbandigheid, en soms ook agressief gedrag.
1080

 We komen het 

motief ook tegen in - daarmee iconografisch verwante - uitbeeldingen van de Verloren Zoon in 

het gezelschap van prostituee’s
1081

 en andere bordeelvoorstellingen, zoals een gravure met een 
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Nachtbanket met een maskerade uit 1588 van Johannes Sadeler I naar een inventie van Jeremias’ 

vader Jodocus van Winghe.
1082

 De triktrakspelers worden hier rechts in de achtergrond getoond 

met aan weerszijden een drink- en een vrijscène. Het triktrakken, evenals kaartspelen, werd 

uitgebeeld in vele komische prenten en schilderijen, waarbij het motief verwijst naar 

losbandigheid en dwaasheid. Onnozele boeren, zoals deze bijvoorbeeld voorkomt in de Bestolen 

Eierboer van Remigius Hogenberg, maar ook jonge, naïeve aristocraten, worden daarin vaak het 

slachtoffer van het bedrog door prostituee’s.
1083

 

 Evenals deze laatste categorie vermakelijke voorstellingen, waartoe ook Delffs 

schilderij behoort, toont het keukenstuk van Van Winghe zondermeer een komisch beeld van 

laakbaar gedrag.
1084

 Een geestig element is bijvoorbeeld het jongetje, dat zich op zijn schilderij 

links van de man en de vrouw bevindt en uit de mand voor hem een appel grijpt. De appel oefent 

net zozeer aantrekkingskracht uit op de jongen als de sensuele meid op de man. Bij Van Winghe 

verwijst de appel, net als in uitbeeldingen van de Zondeval, de Smaak en Venus, naar zinnelijke 

verleiding en vruchtbaarheid. Het motief van het kind met de appel verleent hier een speelse 

dimensie aan de voorstelling, zoals we dat eerder ook ondermeer in diverse andere 

keukenstukken constateerden, waaronder dat van Van Rijck in Braunschweig uit 1604 met het 

jongetje dat van een appel eet (afb. 214). In een vergelijkbare rol als bij Van Winghe verschijnt 

een jongetje op Cornelis Engels’ Keukenstuk met de Maaltijd te Emmaüs uit 1612 (afb. 246).
1085

 

Ook daar bevindt het jongetje zich naast een verleidelijke meid en een verliefde dwaas aan een 

rijk beladen tafel en in dat geval eet hij van kaas of beschuit terwijl hij ons aankijkt. 

 Door voort te boortduren op de compositie van Bloemaert en te verwijzen naar het werk 

van Delff laat Van Winghe ostentatief zien wie zijn voorbeelden waren in de Noordelijke 

Nederlanden. Tegelijk demonstreert hij met name in de uitvoering van het stilleven dat zijn werk 

diepe wortels heeft in de Frankfurtse school. Door elementen uit beide tradities te combineren 

creëerde hij een compositie met een heel eigen karakter, waarmee hij zijn voorgangers probeerde 

te verbeteren. 

  

Een gezelschap van chique heren komen we opnieuw tegen in de achtergrond van een 

voorstelling die tot 2004 deel uitmaakte van de collectie Rau (afb. 247). Onder enig voorbehoud 

kunnen we deze compositie ook aan Jeremias van Winghe toeschrijven. Behalve het monogram 

‘IF’ draagt dit schilderij het jaartal ‘1615’, maar, zoals hieronder nader wordt uiteengezet, is het 

waarschijnlijker dat dit keukentafereel pas omstreeks 1635 werd vervaardigd.
1086

 Het lijkt 

daarom juist, zoals Zeder in 2001 suggereerde, dat de bovenste neerhaal van de 3 is vervaagd, 

zodat het jaartal moet worden gelezen als ‘1635’.
1087
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 De schilder heeft hier gekozen voor een monumentale compositie met een rechtopstaand 

formaat, waarbij hij zich focust op een verleidelijke keukenmeid die, omringd door victualiën, 

bezig is een grote streng glibberige ingewanden aan een spijker te bevestigen ten einde deze te 

laten besterven. De meid kijkt berustend, misschien licht geamuseerd of zelfs vertederd, om naar 

een katje dat haar klauwen begerig in een rauw stuk vlees op tafel zet. Van Winghe heeft een 

ruime hoeveelheid voedsel, met als in het oog-springend element een grote rode kreeft, uitgestald 

op een tafel die door de onderste beeldrand wordt oversneden, waardoor deze lijkt door te lopen 

tot in de ruimte van de beschouwer. Een soortgelijke streng ingewanden werd eerder 

nauwgezet en grootschalig in beeld gebracht door ondermeer Pieter Aertsen in zijn 

Boerenkeuken in Kopenhagen en door Pieter Cornelisz. van Rijck op diens keukenstuk uit 

1604 (afb. 4 en 214). Door de suggestieve wijze waarop Van Winghe de meid de lillende 

vleesmassa laat beetpakken, verduidelijkt hij haar ware aard. De seksuele lading van deze 

handeling wordt nog explicieter gemaakt in een schilderij van Van Odekercken in een 

particuliere Italiaanse collectie, waarop een keukenmeid een streng ingewanden ook aan de 

bovenzijde vasthoudt, terwijl zij de beschouwer nu grijnzend aankijkt (afb. 248).
1088

 

 Het motief van de klauwende kat, dat we in vele keukentaferelen aantreffen, lijkt 

eveneens te zijn ontleend aan het keukenstuk van 1604 in Braunschweig waarin Van Rijck een 

zeer vergelijkbare kat heeft geschilderd.
1089

 Zoals eerder werd uiteengezet in samenhang met het 

Keukeninterieur (Vuur) van een kunstenaar uit de omgeving van De Saive, fungeert de kat ook 

hier enerzijds als ‘attribuut’ van de verleidelijke keukenmeid, waarbij het dier haar rol van 

aardse verleidster accentueert; anderzijds vormt de kat, zoals eerder betoogd, een verwijzing 

naar de verleiding die het beeld als geheel uitoefent op het oog, en de begeerten die via dit 

zintuig worden aangewakkerd. 

 Net als in zijn keukenstuk van 1613 biedt Van Winghe hier in de achtergrond een blik in 

een aangrenzende ruimte waar hij nu een drinkend gezelschap van goedgeklede mannen met 

bepluimde hoeden rondom een tafel heeft uitgebeeld. De indruk ontstaat dat hier een herberg 

wordt getoond en dat de keukenmeid deze bezoekers dadelijk niet alleen een maaltijd 

voorschotelt, maar ook zichzelf zal aanbieden. Uit de weergave van deze achtergrondscène en de 

kleding van de keukenmeid kan men opmaken, dat de compositie in de verzameling Rau eerder 

in 1635 zal zijn vervaardigd dan in 1615. Zowel de kostumering van de figuren in de achtergrond 

als de entourage herinnert aan een uitbeelding van de Smaak die omstreeks 1635 naar een 

inventie van Abraham Bosse werd uitgevoerd.
1090

 Daar zien we hoe een vergelijkbare chique 

man met een bepluimde hoofdtooi, zittend aan de dis, zijn glas leegt, terwijl daar ook een groot 

wandtapijt voorkomt (waarvan hier slechts een smalle strook zichtbaar is); dit tapijt benadrukt de 
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weelde waarin het gezelschap verkeert. Deze latere datering verklaart ook het grote verschil in de 

uitvoering en de verfbehandeling tussen deze compositie, waarin een bont koloriet en vrij harde 

contrasten in licht en donker worden toegepast, en het voluit gesigneerde exemplaar van 1613, 

waar zachtere vormen en een getemperd kleurgebruik overheersen. 

 Niettemin laat de compositie ook duidelijke overeenkomsten zien met de voorstelling uit 

1613. Behalve dat we hier een eendere houten kuip met een snijplank tegenkomen en een 

soortgelijke houten schaal met een karper (dat laatste motief werd ook al getoond in het stuk uit 

1607 in Bratislava), komt de behandeling van het tinnen bord en de roemer met wijn in beide 

werken overeen. Bovendien past de schilder dezelfde subtiele beeldrijm toe door het felrood van 

de rok van de keukenmeid te laten terugkeren in het vlees en de kreeft. De zinnelijkheid van de 

voorstelling heeft hij nog verhoogd door het voedsel pal onder de neus van de beschouwer te 

plaatsen. Met de verbeelding van dit stilleven op de voorgrond haakt Van Winghe in op 

vernieuwingen die het genre van de gedekte tafel kort tevoren heeft ondergaan. Het tinnen bord 

met daarop een roemer met wijn en haring die reeds in hapklare stukjes is gesneden, herinnert 

sterk aan de ‘banketjes’, die vanaf de jaren twintig ondermeer door Pieter Claesz. worden 

geschilderd. Van Winghe nodigt ons uit toe te tasten en daarbij gebruik te maken van het mes dat 

op de rand van het bord balanceert – een motief dat ook dikwijls bij Claesz. voorkomt. Met het 

visueel buitengewoon aantrekkelijke motief van de felrood gekleurde kreeft verwijst Van 

Winghe rechtstreeks naar voorbeelden van Frans Snyders, die vanaf ongeveer 1605-1610 vaker 

soortgelijke kreeften afbeeldde op zijn weelderige stillevens.
1091

 Van Winghe demonstreert met 

dit keukenstuk nadrukkelijk dat hij uitstekend in staat is te wedijveren met illustere voorgangers 

én eigentijdse vernieuwers van het genre. Zoals we hebben gezien, reageert hij op de laatste 

ontwikkelingen door nieuwe motieven op te nemen in zijn inventie, waarbij hij deze overtuigend 

inzet als middel om de beschouwer te verleiden en bij zijn voorstelling te betrekken. 

 

De historie van Cleopatra en Marcus Antonius: Adriaen van Nieulandt 

Toen Adriaen van Nieulandt (Antwerpen ca. 1587 - 1658 Amsterdam) in 1616 het keukenstuk 

schilderde, dat tegenwoordig in Braunschweig wordt bewaard, moet hij zich ten doel hebben 

gesteld de spectaculairste voorstellingen die tot dan toe in dit genre zijn vervaardigd, te 

overtreffen en te vernieuwen (afb. 249).
1092

 We zullen zien hoe hij zich met deze monumentale, 

overladen compositie plaatst in een roemrijke traditie van illustere voorgangers en dat hij tegelijk 

reageert op de allernieuwste ontwikkelingen die op dat moment plaatsvinden. Bovendien 

schildert hij in de achtergrond een onderwerp dat als een unicum moet worden beschouwd. 
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In het jaar dat Adriaen van Nieulandt het keukenstuk in Braunschweig uitvoerde, was hij nog 

geen dertig jaar oud. Toch had hij reeds op deze leeftijd een zeer rijkgeschakeerd oeuvre 

opgebouwd, waarmee hij, zoals we zullen zien, onder tijdgenoten de allerhoogste waardering 

genoot. In 1589 was hij met zijn calvinistische familie uit zijn geboorteplaats Antwerpen naar 

Amsterdam verhuisd, waar hij eerst in de leer ging bij Pieter Isaacsz. en vanaf 1607 bij Frans 

Badens II. Zijn geschilderde oeuvre bestaat uit historiestukken, landschappen, meestal met 

bijbelse of mythologische staffage, bloemstukken, vanitasstillevens, een architectuurstuk en 

portretten.
1093

 Tot op heden is het schilderij in Braunschweig het enige keukenstuk dat we van 

Van Nieulandt kennen. Dit is opmerkelijk, omdat het tafereel tot de meest ambitieuze 

composities behoort, die ooit in dit genre zijn vervaardigd en hij zich daarmee als een zeer 

verdienstelijk schilder van stillevens presenteert. Verderop zullen we een keukenstuk behandelen 

dat echter ook door Van Nieulandt of een kunstenaar uit zijn directe omgeving moet zijn 

gemaakt. 

 

Van Nieulandt heeft rechts, onder de dode pauw, uitvoerig in sierlijke letters zijn signatuur en 

het jaartal aangebracht: Adriaen Van Nieulant Fecit In Amsterledam Anno 1616. Net zoals 

Van Rijck dat in 1604 deed met zijn magistrale Keukenstuk met de parabel van het grote 

gastmaal, vermeldt Van Nieulandt met trots dat hij de maker is van de compositie. Met de 

toevoeging dat het keukenstuk in Amsterdam tot stand is gekomen, lijkt hij bewust te 

benadrukken dat zijn werk in een roemrijke Amsterdamse schilderstraditie staat van Pieter 

Aertsen en Pieter Pietersz. In 1618, slechts twee jaar nadat Van Nieulandt het keukentafereel 

schilderde, wordt hij in Rodenburgs lofdicht op Amsterdam geroemd als één van de 

belangrijkste schilders die de stad heeft voortgebracht – samen met ondermeer Pieter Aertsen 

en zijn leermeester Frans Badens II. In 1620 wordt hij opnieuw genoemd in een opsomming 

van beroemde kunstenaars in Gerbiers Eer ende claght-dicht ter eeren van Henricus 

Goltius.
1094

 Deze keer krijgt hij een eervolle plaats toebedeeld in het gezelschap van 

ondermeer Abraham Bloemaert, Cornelis van Haarlem, Jan Pynas, Frans Badens II, Pieter 

Lastman, David Vinckboons en Cornelis van der Voort. 

 

Op de voorgrond van zijn schilderij toont Van Nieulandt een interieur, dat het midden houdt 

tussen een keuken en een voorraadkamer, waarin de tafels bedolven liggen onder een 

overweldigende hoeveelheid wild en gevogelte en de grond is bezaaid met zeedieren, terwijl 

manden, schalen en kommen zijn gevuld met groenten en vruchten. Geheel links staat een korf 

met broden in allerlei soorten en maten. Een blikvanger, in het centrum van de compositie, is het 
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grote dode hert dat door een oudere knecht of kok aan een balk wordt opgetakeld. Ondertussen 

zit links op de voorgrond een jonge, sensuele keukenmeid een vogel te plukken. Zij kijkt met een 

verleidelijke, schalkse blik op naar een jonge knecht die haar benadert met een schaal uiterst 

kostbare zilveren en vergulde pronkstukken. Deze knecht wijst in de richting van het gevogelte, 

waardoor hij het meisje duidelijk maakt dat zijn bedoelingen van amoureuze aard zijn. De 

aanwezigheid van de kostbare pronkstukken en exclusieve diersoorten, zoals de pauw, de zwaan, 

de kop van het everzwijn, het hert, vinkjes, snippen, patrijzen en een kalkoen, vormt een sterke 

indicatie dat dit weelderige interieur deel uitmaakt van een paleis. 

 Geheel links in de achtergrond verbeeldt Van Nieulandt een scène waarbij meerdere 

mensen in antieke kleding zich hebben geschaard rondom een dode man, die op de grond ligt. 

Dit tafereel heeft hij ook gesitueerd in een paleis-achtige ruimte, waarvan de achterwand is 

verdeeld in nissen met klassieke sculpturen. Het onderwerp van deze scène werd pas in 1981 

door Rüdiger Klessmann overtuigend geïdentificeerd als een historie over Cleopatra en Marcus 

Antonius, waarvan Plinius in zijn Naturalis Historiae melding maakt.
1095

 Plinius verhaalt dat 

Antonius, toen deze zich voorbereidde op de beslissende slag die bij Actium zou worden 

uitgevochten, zoveel wantrouwen koesterde jegens Cleopatra dat hij zijn spijzen altijd liet voor-

proeven. Cleopatra vond dat zeer amusant en haalde daarom een grap met hem uit: ze liet de 

uiteinden van een bloemenkrans in gif dopen, en zette de krans vervolgens op haar hoofd. Toen 

dit aanleiding gaf tot steeds meer hilariteit daagde ze Antonius uit de bloemen, vermengd met 

drank, in te slikken. Juist op het moment dat Antonius de beker aan zijn mond wilde zetten, hield 

ze hem tegen. Daarop liet zij een gevangene komen, die zij beval uit de beker te drinken, waarop 

deze terstond dood neerviel. 

 Op het schilderij is te zien dat Antonius, die met gepreide armen wordt getoond, 

verschrikt neerkijkt op het lijk van de gevangene, terwijl Cleopatra, die met de ene hand 

Antonius bij de schouder pakt en met de andere naar het lichaam wijst, inderdaad is voorgesteld 

met een bloemenkrans in het haar. Officieren zijn ontzet naderbij gekomen en hebben de tafel 

verlaten, waaraan zij zojuist de dis genootten. De gifbeker gevuld met bloemen wordt getoond in 

de rechterhand van de voorste, knielende figuur. 

 

Voorzover bekend is dit de enige keer dat dit onderwerp werd uitgebeeld. Op Nederlandse 

schilderijen en tapijten wordt doorgaans, vooral in de tweede helft van de zeventiende eeuw, de 

gebeurtenis getoond waar Cleopatra, gezeten aan een overdadig banket, de twee grootste parels 

ter wereld, in haar bezit, oplost in haar wijn en deze vervolgens opdrinkt, om Antonius te over-

troeven in de kostbaarheid van zijn maaltijden.
1096

 Daarmee won zij de weddenschap dat zij in 
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staat zou zijn alleen een banket ter waarde van tien miljoen sestertiën te verorberen. Evenals deze 

geschiedenis vormt de hier uitgebeelde episode een toonbeeld van pracht en praal en extra-

vagante verspilling; daarnaast wordt de nadruk gelegd op Cleopatra’s boosaardige karakter en 

illustreert deze scène de corrumperende werking van macht en rijkdom. De verleidelijk 

uitgestalde overdaad op de voorgrond van Van Nieulandts schilderij verwijst ongetwijfeld 

naar de wellust en spilzucht van Cleopatra en Antonius en verbeeldt de onovertroffen pracht 

en praal van hun hofhouding. Al omstreeks 1550 werden Cleopatra en Antonius (met 

Alexander), eveneens vanwege hun spilzieke en wellustige aard, getoond als representanten 

van de vraatzucht in de eerder genoemde voorstelling van Gula, die is uitgebeeld op het 

Brusselse tapijt naar een ontwerp van Pieter Coecke van Aelst.
1097

 Het is denkbaar dat Van 

Nieulandt of diens eventuele opdrachtgever in de verbeelding van de weelde op de voorgrond 

mede werd geïnspireerd door de fantastische beschrijvingen van extravagante feesten in Het 

geleerdenmaal (Deipnosophistai) van Athenaeus (2
de

 of 3
de

 eeuw n.C.), waarin ook de banketten 

van Cleopatra en Antonius worden behandeld.
1098

 De eerste Latijnse vertaling van dit werk 

verscheen in 1556
1099

, zodat Van Nieulandt daarmee bekend kon zijn. 

 

Een bijzonderheid, die speciale aandacht verdient, is de beroemde, in kwabstijl uitgevoerde 

verguld-zilveren kelk van de Utrechtse zilversmid Adam van Vianen (ca. 1565-1627), die links 

op de voorgrond is te zien op de zilveren schaal, waar deze wordt getoond met een glimmende 

vergulde tazza en andere pronkstukken. De kelk werd in 1614 in opdracht van het Amsterdamse 

gilde van zilversmeden vervaardigd ter nagedachtenis aan Adams broer Paulus van Vianen, de 

‘Kammergoldsmied’ van keizer Rudolf II, die in 1613 in Praag was gestorven. Deze vermaarde 

kelk geldt vanwege de gedurfde organische vormentaal en de ongekende vakkundigheid 

waarmee deze werd uitgevoerd als een absoluut hoogtepunt in de ontwikkeling van de kwabstijl. 

Al vrij kort na de vervaardiging van het meesterstuk, dat waarschijnlijk werd tentoon gesteld in 

de centrale hal van het gilde, waar het door een tamelijk groot publiek kon worden bezichtigd, 

werd de kelk afgebeeld op schilderijen.
1100

 Deze werken – het gaat om ongeveer twintig 

schilderijen, waarvan de meeste door Amsterdamse kunstenaars zijn vervaardigd – verbeelden de 

kelk vaak als een onderdeel van een overdaad aan kostbaarheden die een rol spelen in een bijbels 

of mythologisch tafereel. In de meeste voorstellingen wordt een contrast getoond tussen aardse 

rijkdom, die ondermeer wordt gerepresenteerd door de kelk, en geestelijke waarden; soms wordt 

de kelk geassocieerd met heidense verafgoding en in één geval doet deze dienst als gifbeker.
1101

 

Met een voorstelling van de Gekruisigde Christus van Pieter Lastman uit 1615 behoort het 

keukenstuk van Van Nieulandt tot één van de eerste schilderijen waarop de kelk wordt 
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uitgebeeld.
1102

 Behalve dat Van Nieulandt met dit citaat een hommage brengt aan Adam van 

Vianen, toont hij dat de schilderkunst in staat is met goedkoop materiaal de illusie te wekken dat 

wij het kostbare object, dat de hebzucht oproept, werkelijk voor ons zien. De complexe, 

dynamische structuur van de kelk keert in zekere zin terug in de a-symmetrische, schijnbaar 

wanordelijke compositie van het schilderij, dat beheerst wordt door dezelfde gedurfde, turbulente 

vormen en met evenveel bravoure tot stand is gekomen. De schilder laat daarmee duidelijk zien 

dat het vertoon van meesterschap waarmee de kelk werd vervaardigd hem heeft geïnspireerd tot 

een paradepaard, waarmee hij zijn eigen virtuositeit kan etaleren. Tegelijkertijd – en dit maakt 

het schilderij zo ambigu – gaat de voorstelling juist over de ijdelheid van uiterlijk vertoon. Van 

Nieulandt lijkt op al even dubbelzinnige wijze te refereren aan de ijdelheid van zijn eigen 

hoogmoedige creatie doordat hij, zoals aangeduid, zijn sierlijke signatuur direct onder de dode 

pauw heeft weergegeven, hét symbool van pronkzucht en hoogmoed.
1103

 

 

Van Nieulandt legt duidelijk een verband tussen de pronkstukken op de voorgrond en de 

gifbeker en de bokaal op de tafel in de achtergrond. De pronkstukken en de weelde van de 

voorgrond verwijzen naar de spilzucht, hoogmoed en ijdelheid van Cleopatra en Antonius. De 

gedachte dat een samenhang bestaat tussen rijkdom, hoogmoed, ijdelheid en moord door 

vergiftiging komen we tegen in Christophorus Wirsungs Medicyn-boeck uit 1628 (de eerste druk 

stamt uit 1593). In een verhandeling over vergiftiging schrijft deze, dat ‘De oude Meesters [...] 

een Spreeckwoort [pleghen] te hebben [...] het fenijn is hooveerdich, om dattet ghemeynelijck in 

Gout ende Silver woont. Daer mede datse segghen wilden dat groote Personaghen die wt Gout 

ende Silver eten ende drincken in meerder perijckel zijn van vergheven [vergiftigd] te worden 

dan den ghemeynen man die wt aerden schotelen ende Croesen eet ende drinct.’
1104

 Een 

vergelijkbare opvatting werd kernachtig tot uitdrukking gebracht in een embleem uit Roemer 

Visschers Sinnepoppen, dat, net als de kelk van Van Vianen, in 1614 te Amsterdam 

verscheen.
1105

 Dit embleem toont soortgelijke kostbare bekers en een lampetkan op een schaal 

onder het motto: ‘Ad tragoedias, non ad Vitam’ (ze leiden niet tot het leven, maar eindigen in een 

tragedie). Het epigram vermeldt dat gouden schalen en bekers niet nodig zijn voor het dagelijkse 

leven, maar slechts leiden tot strijd, tweedracht en diefstal. De auteur verklaart voorts: ‘Daerom 

plegense di oude Romeynen en Grieken, tot pronck en prael in haer Tragedien te vertoonen, om 

datse de Eclipsis waren van de volghende werckinghe.’ Zoals Klessmann uiteenzette, verbeeldt 

Van Nieulandt in de achtergrond van het keukenstuk een dergelijke klassieke tragedie.
1106
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Enerzijds laat Van Nieulandt zien dat zijn inventie schatplichtig is aan de keukenstukken van 

eerdere generaties kunstenaars, zoals in het bijzonder Pieter Pietersz., Cornelis van Haarlem en 

Pieter Cornelisz. van Rijck en dat hij met deze voorbeelden wedijverde. Het motief van de 

keukenmeid die links op de voorgrond een vogel zit te plukken, komen we al geregeld tegen in 

keukenstukken van Joachim Beuckelaer, maar lijkt vooral verwant met Pieter Pietersz’ 

Markttafereel met de Emmaüsgangers en een zelfportret als kok uit 1571, waar de vrouw 

eveneens links op de voorstelling en in dezelfde geknielde, voorover gebogen houding wordt 

gepresenteerd (afb. 2).
1107

 Net als Pieter Pietersz toont Van Nieulandt de vrouw in antiquiserende 

kleding, die afwijkt van de kledingstukken waarmee keukenmeiden zijn uitgedost, wanneer zij in 

een meer eigentijdse entourage zijn geplaatst. Ook het gezichtstype van het meisje lijkt 

uiteindelijk terug te gaan op voorbeelden van Pieter Pietersz, die keukenmeiden op een 

vergelijkbare wijze schilderde met dunne wenkbrauwen, een lange, smalle neus en een hoog 

voorhoofd dat uitloopt in een smalle kin, zoals zijn Keukenmeid met de Maaltijd te Emmaüs in 

Stockholm illustreert (afb. 50). Dit type komen we ook tegen bij Cornelis van Haarlem, wiens 

keukenstuk uit 1596 reeds een vogelplukkende keukenmeid toont en waar we ook voor het eerst 

een ruime hoeveelheid metalen kostbaarheden, waaronder een zilveren of vergulde tazza 

aantreffen (afb. 176). 

 De ambitieuze opzet van Van Nieulandts schilderij is echter vooral verwant met Van 

Rijcks keukenstuk uit 1604 in Braunschweig (afb. 214). Behalve dat hij een soortgelijke 

overstelpende rijkdom aan motieven toont, heeft Van Nieulandt zijn compositie net als Van 

Rijck opgebouwd langs een krachtige diagonaal (bij Van Rijck zijn het er twee). Deze wordt hier 

gevormd door de schuin in het beeldvlak geplaatste tafel, die het oog leidt van rechts voor naar 

de scène links in de achtergrond; halverwege wordt de blikrichting onderbroken door het dode 

hert, waardoor het oog tegelijk van die achtergrondscène wordt afgeleid (bij Van Rijck gebeurt 

hetzelfde, maar dan met een opgespalkt varken of schaap). Hoewel Van Nieulandt de etenswaren 

heel anders in beeld brengt dan Van Rijck – ondermeer doordat hij gebruik maakt van een bonter 

koloriet en sterkere licht-donker contrasten – herkent men overeenkomsten in de manier waarop 

sommige details zijn geschilderd, zoals de op de bodem uitgestalde krabben en kreeften (die op 

de rug liggend worden getoond), of de dode zangvogeltjes die slap over de rand van een tafel 

hangen. 

 

Wedijver met Snyders 

Anderzijds laat Van Nieulandt met zijn exuberante, schijnbaar nonchalante compositie zien dat 

hij goed op de hoogte is van de recentste ontwikkelingen in Antwerpen en verwijst hij zeer 
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nadrukkelijk naar de hoogst innovatieve stillevens en voorraadkamers die Frans Snyders daar 

waarschijnlijk kort na zijn terugkeer uit Italië rond 1609 introduceerde.  

Snyders dynamisch geschikte stillevens verbeelden nadrukkelijk de opbrengst van de 

jacht, zoals reeën, wilde zwijnen, zwanen en fazanten, roerdompen, reigers, hazen en allerlei 

soorten kleinwild, terwijl op de voorgrond vaak jachthonden voorkomen. Daarnaast treft men 

op deze barokke, gekunstelde composities in manden en schalen een grote verscheidenheid 

opgetaste verse groenten en fruit aan. Terugkerende elementen zijn ondermeer eekhoorns en 

apen die van de lekkernijen snoepen en enorme dode pauwen en rode kreeften. De stillevens 

worden getoond in ruimten die nu eerder worden gekarakteriseerd als voorraadkamers in 

plaats van keukens waar het eten wordt bereid; de figuren zijn meestal goedgeklede 

dienstknechten of meiden en soms jagers. Toch worden ook deze schilderijen in inventarissen 

waarschijnlijk aangeduid als ‘keuckens’.
1108

 

 

Globaal gezegd, waren Snyders’ voorraadkamers ontstaan in wedijver met de 

keukeninterieurs van in het bijzonder Beuckelaer, die deze ook al gedeeltelijk typeerde als 

ruimten voor tijdelijke opslag, zoals het Keukenstuk met Christus in het huis van Martha en 

Maria uit 1566 in het Rijksmuseum (afb. 35). Maar Snyders verrijkte zijn composities met 

motieven die hij ontleende aan in het bijzonder prentenreeksen van de elementen, de 

zintuigen, de jaargetijden en de maanden. De nauwe verwantschap met de iconografie van de 

seizoenen blijkt ondermeer uit de aanwezigheid van apen en eekhoorns die van het voedsel 

snoepen; deze komen we eerder tegen in de fraai uitgewerkte randdecoraties op de prenten 

met de Zomer en de Herfst in de genoemde reeks jaargetijden van Crispijn de Passe naar 

Maarten de Vos en Joris Hoefnagel uit ca. 1600.
1109

 In met name de verbeelding van het wild 

op zijn schilderijen kan Snyders zijn geïnspireerd door de al genoemde prent met de Winter 

uit deze reeks, waarvan de randdecoratie, behalve dode en levende vogels, wild en een kop 

van een everzwijn, ook worsten, wafelijzers, keukenparafernalia en attributen voor het maken 

van vuur laat zien (afb. 239).
1110

 Daarnaast lijkt Snyders het nieuwe motief van de pages, die 

op zijn voorstellingen zo’n prominente plaats innemen, te hebben ontleend aan geïdealiseerde 

maaltijdvoorstellingen, zoals de buitenpartijen van de Mechelse schilder Lodewijck Toeput 

(ca. 1550-ca. 1605), waar soortgelijke bedienden op de voorgrond zijn afgebeeld achter een 

met fruit en zoete lekkernijen gedekte tafel (afb. 250).
1111

 

 Aan Snyders ontleende Van Nieulandt niet alleen het volkomen nieuwe 

motievenrepertoire, waarbij vooral de opbrengsten van de jacht worden getoond, maar ook de 

dynamische presentatiewijze, die de compositie een ongekende grandeur en dramatiek verleent. 
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Adriaen van Nieulandt onderhield zeker goede contacten met zijn geboortestad, waar zijn broer, 

de schilder en toneeldichter Willem II van Nieulandt (1584-1635), sinds 1606 woonde en werkte.  

 Verscheidene motieven, die door Van Nieulandt werden uitgebeeld, zoals de kop van het 

everzwijn, de zwaan, de pauw, de kalkoen en het hert, treffen we reeds aan in het schilderij met 

Philopoemen door zijn gastheer en gastvrouw herkend (afb. 251), dat Snyders in samenwerking 

met Rubens vervaardigde in ongeveer 1609-1610, en waarvoor Rubens ook het ontwerp in de 

vorm van een olieverfschets leverde.
1112

 Deze voorstelling markeert een nieuwe wending in de 

geschiedenis van het stilleven: de compositie is ondermeer uitzonderlijk vanwege de enorme 

omvang van het schilderij, dat met 201 x 311 cm. zelfs de afmetingen van Van Rijcks 

keukenstuk uit 1604 overtreft, en omdat het onderwerp, dat werd ontleend aan Plutarchus (ca. 

46-ca. 120 n. C.), nog niet eerder werd uitgebeeld.
1113

 Voorzover wij weten, gaat het om het 

vroegste voorbeeld, waarbij een keuken-achtig stilleven wordt gecombineerd met een profane 

historie.
1114

 Waarschijnlijk bracht dit voorbeeld Van Nieulandt, of diens eventuele 

opdrachtgever, op het idee om ook in plaats van een bijbelse scène een onderwerp uit de 

klassieke geschiedenis uit te beelden. De keuze om een dergelijk ongewoon thema op te nemen 

in een keukenstuk sluit tegelijk aan bij een tendens die zich in de eerste decennia van de 17de 

eeuw aftekent, zoals we reeds aan de hand van voorbeelden van Van Rijck en Wtewael hebben 

gezien; ongetwijfeld hangt dit samen met de ambitie van deze groep kunstenaars om in wedijver 

met hun voorgangers innovaties aan te brengen. 

 Andere elementen, zoals de fazant, de asperges, artisjokken, druiven en het kommetje 

aardbeien komen ondermeer voor op een Voorraadkamer van Snyders in Rotterdam uit ongeveer 

1610-1620 (afb. 252) en het stuk in Londen (afb. 253), waar opnieuw een hert, een pauw en een 

kop van een everzwijn worden getoond.
1115

 Het zou echter onjuist zijn Van Nieulandt als een 

klakkeloze navolger van Snyders te bestempelen. Ondanks sterke overeenkomsten in het 

motievenrepertoire en de dramatische, gekunstelde presentatiewijze heeft zijn voorstelling een 

volstrekt eigen karakter. De dramatische manier waarop bijvoorbeeld het dode hert wordt 

gepresenteerd, dat, onderste boven hangend, nog lijkt te spartelen, verschilt van Snyders’ 

uitbeeldingen van dit motief.
1116

 Bovendien past hij een wezenlijk ander compositieschema toe 

dan Snyders, die het stilleven meestal evenwijdig aan het beeldvlak ordent en daarbinnen een 

sterkere diagonale beweging suggereert door de vormen aaneen te schakelen; Van Nieulandts 

compositie is daarentegen opgebouwd langs krachtige perspectieflijnen, waardoor een grotere 

dieptewerking optreedt en het stilleven over verschillende vlakken is verdeeld. 

 Gezien de enorme afmetingen van het schilderij in Braunschweig is het zeer 

waarschijnlijk dat dit keukenstuk in opdracht werd vervaardigd; wellicht was het doek bestemd 
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voor een openbare instelling of een gilde, zoals het gilde van zilver- en goudsmeden. Evenzeer 

kan men zich voorstellen dat deze onbekende opdrachtgever het onderwerp in de achtergrond 

heeft bepaald en daar een specifieke bedoeling mee had.
1117

 

 Terwijl dergelijke overdadige stillevens bij Snyders als een verheerlijking van materiële 

voorspoed moeten worden opgevat, wordt de verbeelding van deze weelde bij Van Nieulandt 

onmiskenbaar verbonden met een moreel exempel. Deze sterke accentverschuiving in de 

betekenis van het stilleven wordt bewerkstelligd door de aanwezigheid van de dramatische 

achtergrondscène en de uitbeelding van de handeling van het vogel plukken, een vulgair motief 

dat men in het oeuvre van Snyders zelden aantreft. De “verhalende” structuur wijkt af van 

voorstellingen met Christus in het huis van Martha en Maria of de Maaltijd te Emmaüs, waar een 

contrast wordt getoond tussen aardse zaken op het voorplan en de geestelijke waarden in de 

achtergrond. Terwijl de bijbelse scènes daar dienst doen als navolgenswaardige voorbeelden, 

fungeert de geschiedenis van Cleopatra en Antonius hier als negatief exemplum, net zoals dit het 

geval was bij uitbeeldingen van het thema van de parabel van Lazarus en de rijke dwaas. 

 

Enkele opmerkingen over keukenstukken met bijbelse onderwerpen 

We hebben in hoofdstuk II al vast kunnen stellen dat 16
de

-eeuwse schilders zowel louter profane 

keukens als keukens met bijbelse ondewerpen schilderden. Alleen al om die reden is het niet juist 

dat het profane keukenstuk in het begin van de 17
de

 eeuw geleidelijk aan werd ontwikkeld uit 

keukenstukken met religieuze onderwerpen, zoals Sullivan impliceert.
1118

 Wat opvalt bij 

bestudering van bijbelse onderwerpen in relatie tot de voorgrond, is dat de keuze voor de 

verbeelding van motieven op de voorgrond arbitrair is. Illustratief is het Keukenstuk met de 

Maaltijd te Emmaüs uit ongeveer 1600-1610 in Boedapest, waar het thema van de Maaltijd te 

Emmaüs, in de achtergrond, wordt combineerd met, op het tweede plan, een pannenkoeken 

bakkende boer en een meid, een kluchtig motief dat de onbekende maker ontleende aan de 

traditie van het boerenkeukenstuk (afb. 254).
1119

 Het thema van de Maaltijd te Emmaüs werd 

waarschijnlijk alleen in de eerste twee decennia meermaals in een keukenstuk of keukenstilleven 

afgebeeld.  

 Schilders als Delff en Van Schooten produceerden overwegend profane keukens; een 

enkele keer voegden zij daar een scène met de Maaltijd te Emmaüs of de Emmaüsgangers aan 

toe. Het door dezelfde kunstenaar naast elkaar produceren van keukenstukken met religieuze 

onderwerpen en profane keukenstukken is op zich niet nieuw, want ook al in de 16de eeuw 

konden keukentaferelen met een religieuze thematiek probleemloos worden getransformeerd 

in profane voorstellingen door de relieuze scène weg te laten. Dit deed bijvoorbeeld Joachim 
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Beuckelaer (of een ateliermedewerker) omstreeks 1564 met zijn Keukenstuk met de Maaltijd 

te Emmaüs en de Emmaüsgangers (afb. 229) toen hij exact dezelfde compositie gebruikte 

voor zijn Keukenstuk waarvan de voorstelling zinspeelt op het thema van de ongelijke liefde 

(afb. 83). Daar voegde hij op de voorgrond een oude poelier aan toe, terwijl hij de bijbelse 

scènes in de achtergrond wegliet. Probleemloos worden motieven ingewisseld en de inhoud 

van de voorstelling veranderd. 

 Een ingrijpende transformatie onderging bijvoorbeeld ook de uitzonderlijke prent van 

een Keukenstuk met Christus in het huis van Martha en Maria van Boëtius à Bolswert 

(Bolsward 1580-1633 Antwerpen) naar Joos Goeimare (Kortrijk 1574-1611 Amsterdam), die 

omstreeks 1610 in Amsterdam moet zijn vervaardigd (afb. 255)
1120

 en een uitgebreid Latijns 

onderschrift bevat, die eindigt met een moralisatie.
1121

 Dat de betekenis van in het bijzonder 

de stilleven- en genre-elementen bepaald niet gefixeerd was, en met het grootste gemak kon 

worden gewijzigd door deze in een andere context te plaatsen, blijkt uit het bestaan van een 

spiegelbeeldige kopie naar deze gravure van Goeimare, die wordt toegeschreven aan de 

Venetiaanse graveur Francesco Valegio (1560 - na 1643) (afb. 256).
1122

 Hij veranderde de 

strekking van de voorstelling volledig door elke referentie aan de religieuze thematiek te 

verwijderen, ondermeer door het moraliserende onderschrift weg te laten en de gedaante van 

Christus te vervangen door een kok met een zwanenpastei,
1123

 die was gekopieerd uit de prent 

behorend tot de reeks met de Vier elementen naar Hendrick Goltzius, waar deze het Vuur 

belichaamt (afb. 101).
1124

 

 

Een gelijksoortige transformatie onderging Beuckelaers Keukenmeid met Christus bij Martha 

en Maria van 1574 (afb. 49) die een grote populariteit moet hebben genoten, omdat naar deze 

compositie in het laatste kwart van de 16de eeuw vele kopieën werden gemaakt.
1125

 

Waarschijnlijk uit het begin van de 17de eeuw dateren enkele varianten op deze compositie, 

waarbij de bijbelse scène opmerkelijk genoeg ontbreekt en de keukenmeid een frivolere 

uitdrukking heeft gekregen, getuige een exemplaar, dat zich in 1933 bevond bij een Antwerpse 

kunsthandelaar (afb. 257).
1126

 Ook de meid op de Keukenmeid met de Maaltijd te Emmaüs in 

Stockholm van Pieter Pietersz. werd vermoedelijk in het begin van de 17de eeuw opnieuw 

gebruikt in een uitgebreidere compositie van een onbekende kunstenaar, waarbij de bijbelse 

scène werd vervangen door een raam dat uitzicht verschaft op een boerenhoeve en de 

samenstelling van het stilleven werd gewijzigd (dat nu wordt gedomineerd door stukken 

vlees).
1127

 Deze voorbeelden illustreren hoe makkelijk men in de 17de eeuw omging met het 

hergebruik van 16de-eeuwse composities of delen daarvan en hoe eenvoudig daarmee ook de 
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betekenis werd getransformeerd en aangepast aan andere behoeften van het publiek, dat (waar 

het deze voorbeelden betreft) kennelijk geen prijs meer stelde op de aanwezigheid van een 

bijbelse scène.
1128

 

 

Hoewel het thema van Christus’ bezoek aan Martha en Maria in de 17de eeuw in de Noordelijke 

en Zuidelijke Nederlanden nog een zekere populariteit genoot, wordt dit onderwerp dan nog 

maar zelden in combinatie met een rijk keukenstilleven getoond.
1129

 Behalve de voorbeelden van 

Cornelis Engelsz. en Joachim Wtewael is de voornaamste Noord-Nederlandse uitzondering een 

schilderij van de Haarlemse kunstenaar Floris van Schooten, dat in hoge mate overeenstemt met 

Jacopo Bassano’s compositie met Christus in het huis van Martha en Maria in Houston uit 

omstreeks 1576-1577, maar dat desondanks door Van Schooten zelf werd gesigneerd (afb. 258 

).
1130

 Het betreft een spiegelbeeldige weergave, die waarschijnlijk werd geschilderd naar de prent 

met de inventie van Bassano, die in 1598 door Johannes I Sadeler (1550-1600) werd 

uitgebracht
1131

 en waarnaar Cornelis Galle (Antwerpen 1576-1650) op zijn beurt een gravure 

maakte.
1132

 Van Schooten transformeerde de compositie ondermeer door een uitgebreider 

stilleven toe te voegen aan de voorgrond en de gebeurtenis nu te situeren in een afgesloten 

keukeninterieur en, anders dan in de compositie van Bassano, waar Christus en twee apostelen 

de ruimte betreden, wordt Christus nu zittend naast Maria getoond. 

 Andere uitzonderingen zijn twee kleinschalige schilderijtje uit 1637 en 1641 van de 

Rotterdamse kunstenaar Pieter de Bloot (Rotterdam 1601-1658), die vooral boeren- en 

stalinterieurs en schuurstukken schilderde, een specialisme dat, zoals we zullen zien, in de jaren 

dertig en veertig van de 17de eeuw zeer populair was (afb. 259 en 260).
1133

 Hij toont de bijbelse 

gebeurtenis (opnieuw in combinatie met de wetstafels) in het halfduister op de achtergrond van 

een sober L-vormig boereninterieur en vestigt onze aandacht op een fel-uitgelicht stilleven, 

hoofdzakelijk bestaande uit vis, gevogelte, groenten en fruit, - vooral producten van het 

platteland - dat hoog opgestapeld ligt op een houten tafel en verspreid over de vloer. Op de 

variant uit 1641 in Lissabon van dezelfde kunstenaar wordt onze aandacht bovendien getrokken 

door een grote, aan de poten opgehangen kalkoen en een streng ingewanden. 

 Ook in de Zuidelijke Nederlanden zijn uitbeeldingen van het onderwerp in de 17de eeuw 

niet talrijk.
1134

 Een ostentatief opgehangen kalkoen leidt ook onze aandacht af van het bijbelse 

tafereel in de achtergrond van een grootschalig keukenstilleven, dat omstreeks 1630 zal zijn 

vervaardigd, waarschijnlijk door de Mechelse stillevenschilder Gommaert van der Gracht (ca. 

1590-1639).
1135
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Al met al is het repertoire aan historiële onderwerpen dat in een keukenstuk wordt afgebeeld vrij 

beperkt. Waarom komen religieuze thema’s als Christus’ bezoek aan Martha en Maria en de 

Maaltijd te Emmaüs veel vaker voor dan de Vlucht naar Egypte, de Bruiloft te Kana en de 

Parabel van de arme Lazarus en de rijke dwaas, en waarom komen we andere onderwerpen, die 

geschikt zouden zijn, omdat (geestelijk) voedsel daarin ook een sleutelrol speelt, juist helemaal 

niet tegen, zoals de brassende Verloren Zoon, het Laatste Avondmaal of de vele banketscènes uit 

de klassieke literatuur? De meest voor de hand liggende reden van de populariteit van Christus’ 

bezoek aan Martha en Maria en de Maaltijd te Emmaüs is dat de bekendste bijbelse 

keukenstukken van Aertsen en Beuckelaer deze onderwerpen verbeelden. Wellicht sprak 

Christus bij Martha en Maria ondermeer aan, omdat Martha een uitgebreide patronage voert over 

allen die te maken hebben met de huishouding en de gastenverzorging. De Maaltijd te Emmaüs 

was geschikt, omdat deze scène - vanwege de transcendente verschijning van Christus - zo goed 

aansluit bij het spel met illusies, dat de essentie uitmaakt van keukenstukken. 

 Terwijl het bijbelse tafereel in het begin van de 17de eeuw nog tamelijk frequent 

voorkomt als nevenscène in Noord-Nederlandse keukenstukken, vormt het na ongeveer 1620 een 

uitzondering. Hiervoor bestaan waarschijnlijk twee redenen. 

Om te beginnen is het mogelijk dat de combinatie van profane en religieuze elementen 

binnen één voorstelling als ongepast werd ervaren. Dat was, weliswaar pas in de 18de eeuw, de 

kritiek van de classicist Arnold Houbraken op een schilderij met Christus bij Maria en Martha, 

dat hij van Rembrandt zou hebben gezien, hoewel het mogelijk nooit heeft bestaan. Houbraken 

voerde als bezwaar tegen dit schilderij aan, dat Rembrandt Martha op een alledaagse manier 

pannenkoeken liet bakken met een Luikse ijzeren pan, wat in strijd was met de ‘History- en 

oudheidkunde’.
1136

 Emmens bracht deze uitspraak van Houbraken in verband met de traditie van 

het bijbelse keukenstuk en projecteerde Houbrakens opvatting probleemloos op het begin van de 

17de eeuw. Emmens betoogde dat in de 17de eeuw nog een tweede bezwaar werd gemaakt tegen 

de schilder die een historie met het "alledaagse" in één beeld combineerde, namelijk dat deze 

daarmee ook het decorum zou schenden. Dit tweede argument werd in 1633 weliswaar geuit 

door de Spaanse kunsttheoreticus Carducho (en, zoals aangeduid, al in 1526 door Erasmus), 

maar uit de 17de eeuw zijn ons geen Nederlandse uitlatingen bekend over het ontbreken van 

decorum in keukenstukken.
1137

 Bovendien werden in de loop van de 17de eeuw vele 

voorstellingen gemaakt, zoals de (bijbelse) historiestukken van Jan Steen, die met opzet 

anachronismen en schendingen van het decorum bevatten, waarvoor niettemin een publiek 

bestond. Het is, kortom, nog maar zeer de vraag of het publiek in het begin van de 17de eeuw er 
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vergelijkbare classicistisch georiënteerde opvattingen als Houbraken op nahield en of dát de 

reden was voor het geleidelijk aan verdwijnen van de bijbelse thematiek uit keukenstukken. 

 Maar dat de combinatie van het laag-bij-de-grondse en zelfs scabreuze met de bijbelse 

waarheid steeds meer onder druk kwam te staan, blijkt ook uit de literatuur. In de 

Middeleeuwen gingen humor en religie vaak probleemloos samen. Bijvoorbeeld de combinatie 

van de Maaltijd te Emmaüs (of de Emmaüsgangers) met een kluchtige thematiek is weliswaar 

een nieuw fenomeen in de schilderkunst van de 16
de

 eeuw, maar het is opmerkelijk dat dit niet 

geldt voor het middeleeuwse toneel: in meerdere franse mysteriespelen gaat de episode van de 

Maaltijd te Emmaüs al gepaard met veel humor en zijn kluchtige scènes niet strikt gescheiden 

van de religieuze taferelen, maar daar juist nauw mee vervlochten.
1138

 Het gaat om komische 

scènes en dialogen waarin de waard en zijn personeel de hoofdrol spelen en de handeling zich 

voltrekt in een eigentijdse herberg of burcht. Een terugkerend gegeven is de gierigheid van de 

waard, die het niet vertrouwt of zijn in lompen gehulde gasten hem wel kunnen betalen, vooral 

wanneer één van hen plotseling verdwijnt.
1139

 We komen hier al vermakelijke opsommingen 

tegen van diverse soorten voedsel, waaronder hazen, konijnen en gevogelte en een scène waarin 

de waard zijn wijnen en vleeswaren aanprijst.
1140

 De grappigste rol speelt de bediende (of 

knecht) van de waard. Hij wordt getypeerd als een dronkaard, een leugenaar, een dief en een 

lomperik, en in de vermakelijke dialogen met zijn meester worden over en weer beledigingen 

geuit.
1141

 Het immorele gedrag van deze personages staat in een schril contrast met de waarden 

die Christus en zijn discipelen vertegenwoordigen, maar dient tegelijk onmiskenbaar tot 

vermaak. 

Een ander pregnant voorbeeld is dat middeleeuwse predikers meermaals gebruik 

maakten van komische wendingen om hun gehoor voor zich te winnen. Een aanzienlijk deel 

van de leerrijke en vermakelijke exempelen, waarmee Johannes Pauli (1450/54-1520/22) zijn 

preken opsierde,
1142

 werd nota bene opgenomen in het eerste bewaarde Nederlandse 

kluchtboek, Een Nyeuwe Cluchtboeck (Antwerpen, 1554). Dit boek bevat reeds diverse 

verhaaltjes waarin de keuken als setting, eten en drinken, maar ook dwaas, wellustig en 

diefachtig gedrag van het keukenpersoneel aan de orde is.
1143

 Uit de titelpagina blijkt dat Een 

nyeuwe clucht boeck  bedoeld is om vermaak te bieden aan ‘een eerlijc gheselscap’. 

Ook in de 16
de

 eeuw is het blijkbaar niet vreemd als in een bruiloftslied aan het 

wonder bij de bruiloft te Kana, waarbij Jezus water in wijn veranderde, een komische 

interpretatie wordt gegeven: 

‘Heer Jesus in der bruyloft quam; 

Van water maeckten hij wijn, 
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Omdat wij souden vrolijck sijn. 

Wijnken en nu gaet in. 

Nu wijnken en gaet nu in.’
1144

 

 

Zoals wij hebben gezien, was het kennelijk voor velen acceptabel dat Aertsen in zijn profane 

keukentaferelen spinrokkens verbeeldde waarop de namen van Jezus en Maria waren te lezen, 

of dat Aertsen en Beuckelaer een dronken en luie Petrus en Johannes in hun keukenstukken 

lieten figureren, terwijl het ook niet uitzonderlijk was als er in komische tafelspelen 

"serieuze" wendingen voorkwamen en er werd gerefereerd aan heiligen. 

 

In de 17de eeuw hekelden theologen het lachen echter steeds sterker en zeker als er om de 

bijbel en het geloof werd gelachen. De predikant Jacobus Hondius veroordeelde hen ‘die in de 

Heilige Schrifture in boerterij en gekkerij al lachende ophalen en bijbrengen ende van enige 

schriftuur-plaatsen kwinkslagen maken, hetwelk bijgevolg zoveel is als gekken en spotten met 

God zelve.’
1145

 

Een karakteristiek voorbeeld is Daniel Heinsius’ naast elkaar plaatsen van zijn Lof-

sanck van Bacchus en zijn Lof-sanck van Christus. Zoals Dekker benadrukte, moet de 

koppeling van een heidense god aan een feest op de christelijke kalender als een grap worden 

opgevat: 

 

‘Wat kan men beter doen dan des avonts voor de Vasten 

Als dat men Bacchus prijst in ’t midden van zijn gasten’
1146

 

 

Des te vermakelijker is het wanneer Heinsius Bacchus en de wijn als inspiratie van de dichter 

schetst.
1147

 Maar dit ironische spel werd zeker niet door iedereen gewaardeerd: de streng-

godsdienstige Dirck Camphuysen uitte scherpe kritiek op Heinsius, die ‘van daag ter eer van 

Christus / morgen we’er van Bachus zongt; Die / als strenge wijsheyds liever / deugd en 

heyl’ge zeden dreeft / En straks met de selve penne zotte minne ranken schreeft.’
1148

 

 De tweede, en nog belangrijker reden dat na 1620 nauwelijks keukenstukken met bijbelse 

onderwerpen werden geschilderd, is echter dat het keukenstuk door een steeds breder publiek 

werd geaccepteerd als een legitiem onderwerp: kennelijk hadden steeds minder mensen de 

behoefte aan een bijbelse scène om, als een safety belt, de verbeelding van grote hoeveelheden 

voedsel en andere zinnelijke verlokkingen te legitimeren. Bijbelse keukenstukken zijn, kortom, 

nooit moraliserend bedoeld, maar de bijbelse scènes herinneren er slechts aan dat, ondanks de 

aansporing tot zintuiglijk genot die het schilderij vertegenwoordigt, geestelijk voedsel 
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belangrijker is dan aardse geneugten; de eigenaars van de schilderijen lieten slechts zien dat zij 

de moraal van het bijbelse verhaal zelf ter harte nemen. 

 

Slotopmerkingen 

We hebben hierboven geconstateerd dat de keukenstukken uit het begin van de 17de eeuw over 

het algemeen zeer grootschalig en ambitieus van opzet waren. In deze jaren kent het genre een 

periode van bloei die in de jaren negentig van de 16de eeuw met succes werd ingezet.  

De productie van de grootschalige keukenstukken die in de laatste decennia van de 16de tot 

ongeveer halverwege het tweede decennium van de 17de eeuw werden gemaakt door schilders 

als Bloemaert, Cornelisz., Wtewael, Van Rijck, Delff en Van Nieulandt zal ongetwijfeld zeer 

arbeidsintensief en tijdrovend zijn geweest. Dit gold ongetwijfeld ook voor de vervaardiging van 

keukenstukken door de vroegste beoefenaars van het genre, maar waarschijnlijk slaagden 

Aertsen en Beuckelaer, die waarschijnlijk zowel in opdracht als voor een vrije markt werkten, 

erin de kosten te drukken en de productie op te voeren door de inzet van ateliermedewerkers en 

de herhalingen van composities of delen daarvan. De productiekosten en de prijzen voor de 

monumentale composities van de nieuwe generatie schilders zullen hoe dan ook zeer hoog zijn 

geweest, temeer omdat het meestal gaat om unica. De spectaculairste keukenstukken, zoals die 

van Van Rijck in Braunschweig uit 1604 en het schilderij van Van Nieulandt uit 1616 moeten 

ongeveer tot dezelfde prijsklasse hebben behoord als het op 200 gulden getaxeerde keukenstuk 

van Wtewael in de collectie van Nicquet. De meeste keukenstukken werden in deze jaren 

waarschijnlijk gemaakt voor zeer welgestelde particuliere opdrachtgevers en sommige in 

opdracht van openbare instellingen, allen met hun eigen verwachtingen en verlangens. Ook na 

omstreeks 1610-1615 werden nog steeds veel monumentale en ongetwijfeld arbeidsintensieve en 

kostbare keukenstukken vervaardigd, maar zoals we zullen zien, werden daarnaast vele nieuwe 

beeldtypen ontwikkeld die voor een breder en minder kapitaalkrachtig publiek waren bestemd. 

Het werd voor veel schilders, met  Cornelis Jacobsz. Delff voorop, tijd voor een wijziging van de 

strategie. Om de dynamiek van dit proces te begrijpen is het eerst nodig te bestuderen hoe in het 

eerste decennium in Haarlem een heel nieuw beeldtype ontstond. 
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Intermezzo. Gedekte tafels: ‘Den kenners leckerder dan alle 

leckernij’ 
 

1. De eerste ontwikkelingsfase (ca. 1610-1620): Gedekte tafels van Van Dijck en Gillis in het 

bijzonder 

Inleiding 

Een belangrijke nieuwe stap in de ontwikkeling van het Noord-Nederlandse maaltijdstilleven 

werd in het begin van de 17de eeuw gezet met de introductie van de zogeheten gedekte tafels, die 

behoren tot de eerste stillevens waarbij geen mensen zijn afgebeeld.
1149

 De voorzover bekend 

vroegste gedekte tafels van de Haarlemmer Floris Claesz. van Dijck (1574 of 1575-1651) 

dateren uit 1610 (afb. 261)
1150

; van diens stadsgenoot Nicolaes Gillis kennen we sterk verwante 

gedekte tafels uit 1612 (afb. 262)
 1151

 en 1614.
1152

 Bijna het gehele, ons bekende oeuvre van Van 

Dijck bestaat uit ongeveer dertien van dergelijke gedekte tafels. De bijzonder nauwe 

verwantschap tussen de composities van Gillis uit 1612 en 1614 en de schilderijen van Van 

Dijck wijst erop dat zij goed van elkaars werk op de hoogte waren. Gillis werd in Antwerpen 

geboren, maar hij woonde en werkte zeker in Haarlem tussen 1612 en 1632.
1153

 Van Dijck, die in 

1574 of 1575 werd geboren in Delft, vestigde zich vóór 1603 in Haarlem; hij behoorde tot een 

rijke patriciërsfamilie, onderhield sterke banden met bierbrouwers en moet hebben verkeerd in 

een zeer vooraanstaand en ontwikkeld milieu.
1154

 

 Deze voorstellingen van Gillis en Van Dijck verschaffen steeds recht van voren een blik 

op een parallel aan de onderste beeldrand geplaatste tafel, die over de gehele breedte van de 

compositie doorloopt. De tafels zijn gedekt met roze damast, waarover een wit damasten kleed is 

gelegd met decoratieve patronen; aangenomen wordt dat deze kleden afkomstig zijn uit het 

atelier van de Haarlemse linnenwever Passchier Lammertijn (Courtrai? ca. 1562-Kopenhagen 

1621).
1155

 Midden op de tafel ligt altijd een stapel van twee of drie oude en jonge kazen, 

variërend van romig geel tot groenig zwart. Daar omheen zijn verschillende porseleinen schalen, 

glazen en borden gerangschikt met inheemse vruchten, zoals appels, peren, aardbeien, en 

luxueuze fruitsoorten, zoals citrusvruchten, druiven en meloenen; voorts treft men in de meeste 

voorstellingen broodjes, boter, olijven, noten en wijn aan. Behalve deze vaste elementen ziet 

men vooral in de grotere composities zeer kostbare voorwerpen verschijnen als een 

Schnabelkanne, een bekerschroef of een nautilusbeker, vaak in combinatie met suikergoed. 

Meer gangbare etenswaren en objecten, zoals kaas, broodjes en roemers worden zo 

gecombineerd met exotisch voedsel en luxueuze voorwerpen, zoals olijven, druiven en glazen 
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gemaakt ‘a la façon de Venise’, waardoor het geheel nadrukkelijk een beeld van weelde 

evoceert. In deze vroege ontwikkelingsfase worden de gedekte tafels gekenmerkt door, zoals 

Bergström het omschreef, een ‘additieve’ manier van schikken, waarbij de voorwerpen en 

etenswaren elkaar door het hoge gezichtspunt nauwelijks oversnijden en afzonderlijk worden 

geobserveerd.
1156

  

 Bij deze schilderijen wordt sterk de indruk gewekt dat de beschouwer daadwerkelijk 

zelf aan de tafel zit en de maaltijd geniet, en zojuist meerdere dingen heeft aangeroerd. Dit effect 

wordt mede bereikt door de aanwezigheid van een half geleegd glas, een gehalveerde appel, 

gekraakte nootjes en brood, die deels zijn opgegeten, een bord dat riskant op de tafelrand 

balanceert of een appelschil die over de tafelrand hangt en al bruin begint te worden. Bovendien 

slagen Van Dijck en Gillis er in de voorwerpen en materialen nog natuurgetrouwer te laten lijken 

door ze uit te lichten tegen een egale donkere achtergrond. Door zulke middelen ontstaat hier een 

grotere suggestie van nabijheid en een sterkere betrokkenheid van de beschouwer dan eerdere 

beoefenaars van dit genre wisten te bewerkstelligen. Maar de belangrijkste stap die dit mogelijk 

maakte was dat Van Dijck en Gillis nu stillevens maakten zonder figuren, een verschijnsel dat 

hun tijdgenoten als zeer opmerkelijk moeten hebben ervaren.  

 Het is opvallend dat Van Dijck al in 1610, toen hij werd opgenomen in het Haarlemse 

St. Lucasgilde, een grote reputatie had verworven met het schilderen van maaltijdstillevens: in 

dat jaar verscheen zijn portret in Hendrick Hondius’ serie prenten met portretten van 

beroemde, vooral Noord-Nederlandse kunstenaars, het Pictorum aliquot Celebrium Praecipue 

Germaniae Inferiores effigies (afb. 263). Het latijnse onderschrift dat Van Dijcks portret 

begeleidt, prijst hem vanwege zijn ‘verrukkelijke maaltijden’ die hij naar het leven ‘zonder 

bloed [heeft] vervaardigd/ kostbaarheden die een lust zijn voor het oog en voor de geest’.
1157

 

Het gegeven dat Hondius hem deze bijzonder hoge eer bewees in 1610 is een sterke indicatie 

dat Van Dijck dit nieuwe beeldtype van de gedekte tafel zeker al enige jaren eerder 

schilderde. Van Dijck moet een belangrijker rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de 

gedekte tafels dan Gillis: Van Dijck is steeds de enige die ook in latere teksten van tijdgenoten 

geregeld wordt geroemd.
1158

 Bij wie Van Dijck zijn opleiding genoot is niet bekend, maar het 

is waarschijnlijk dat zijn ongeveer zes jaar oudere neef Pieter Cornelisz. van Rijck hem veel 

vaardigheden in het schilderen van etenswaren heeft bijgebracht.
1159

 Zoals wij zullen zien, 

moet ook Van Dijcks verblijf in Rome, waar hij omstreeks 1600 werkzaam was als assistent 

van Giuseppe Cesari, genoemd Cavaliere d’Arpino (1568-1640),
1160

 stimulerend zijn geweest 

voor de ontwikkeling van dit nieuwe beeldtype. 
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Ik zal betogen dat het ontstaan van de zelfstandige maaltijdvoorstellingen van Gillis en Van 

Dijck het resultaat is van de katalyserende werking van het proces van wedijver en dat de 

ontwikkeling van dit nieuwe beeldtype een sneeuwbaleffect tot gevolg had: door hun 

voorbeelden werden andere kunstenaars aangespoord te reageren met nog verrassender en 

aantrekkelijker inventies van een hogere technische kwaliteit, die de beschouwer nog 

overtuigender verleidden met illusionistisch geschilderd eten. Wij zullen hieronder verschillende 

beeldtradities onderzoeken waarin motieven of combinaties van motieven voorkomen die wij 

ook op de gedekte tafels van Gillis en Van Dijck aantreffen en nagaan bij welke voorafgaande 

tradities hun composities het sterkst aansluiten. Door deze werkwijze hoop ik duidelijk te maken 

van welke voorbeelden Gillis en Van Dijck gebruik maakten en hoe zij daarop reageerden en 

welke gedachten en associaties hun voorstellingen bij de toenmalige beschouwer kunnen hebben 

opgeroepen. Waaraan was het publiek tot dan toe gewend en hoe werd de blik van de 

beschouwer geconditioneerd door deze conventies? Vele, vaak ongrijpbare factoren zullen van 

invloed zijn geweest op de ontwikkeling van de zelfstandige gedekte tafel en wij zullen 

waarschijnlijk nooit achterhalen hoe dit ontstaansproces zich precies voltrok. Maar mijn doel is 

te komen tot een zo aannemelijk mogelijke reconstructie van dit proces. Mijns inziens zullen wij 

alleen door een aandachtige bestudering van de maaltijdvoorstellingen van Gillis en Van Dijck in 

samenhang met de beeldtradities begrijpen welke impact hun innovaties hadden op de 

toenmalige beschouwer. 

 

Juist de relatie met de beeldtradities werd tot op heden niet diepgaand bestudeerd: in eerdere 

publicaties beperkte men zich tot oppervlakkige observaties en werd niet of onvoldoende recht 

gedaan aan de diversiteit aan beeldtypen die we binnen de categorie van de gedekte tafel kunnen 

onderscheiden.
1161

 In het navolgende wordt een classificatie aangebracht in beeldtypen op 

basis van de soorten ingrediënten die op de gedekte tafels worden getoond.  

Dit vraagt om een nadere toelichting. Uit studies naar de gedekte tafels in samenhang 

met medische verhandelingen, die tot in details uiteenzetten wat men behoorde te eten en 

drinken, blijkt dat de schilderijen tot op zekere hoogte getuigen van gangbare eet- en 

drinkgewoonten en tafelmanieren. In het belangrijkste traktaat uit de 17
de

 eeuw, De honesta 

voluptate et valetudine, beschrijft Platina dat het ideale menu is samengesteld uit drie 

verschillende ‘tafels’: de voorgerechten, de hoofdmaaltijd met soep, vis en geroosterd vlees en de 

nagerechten.
1162

 Zoals Koslow opmerkte, moesten ‘De voorgerechten […] bestaan uit zoete, 

laxerende spijzen die ‘de maag openen’, zoals appels, zoete peren, vijgen, moerbeien, druiven, 

pruimen, perziken, abrikozen en meloenen. De nagerechtentafel mocht daarentegen enkel fruit 
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bevatten dat ‘de maag sluit’, zoals zure appels, zure peren, bittere mispels, kweeperen en 

aardbeien. Platina raadt tevens aan om bij deze bittere vruchten harde kaas of noten op te dienen 

[…]’.
1163

 De gedekte tafels vormen geen nauwkeurige illustraties van teksten zoals die van 

Platina, maar er klinken bepaalde adviezen in deze voorstellingen door, zoals bijvoorbeeld die 

van Van Beverwijck: ‘Men spaart olijven en kaas om de maag te versterken, en de spijs neder te 

setten’.
1164

 Niettemin is het duidelijk dat de gedekte tafels van Gillis en Van Dijck bijgerechten 

tonen, en geen hoofdgerechten.
1165

 Met de aanduiding dat Van Dijck maaltijden vervaardigde 

‘zonder bloed’, benadrukte Hondius dan ook in het genoemde onderschrift dat Van Dijck louter 

vegetarische ingrediënten schilderde.
1166

 Daarentegen verbeelden de gedekte tafels die vanaf de 

jaren twintig werden geschilderd door Pieter Claesz en Willem Claesz Heda, en die wij daarom 

verderop behandelen, doorgaans vaker ingrediënten die met de hoofdschotel werden 

geassocieerd: al dan niet gebakken haringen, bereid gevogelte en vleesgerechten en pasteien. 

Deze beeldtypen uit de zogeheten tweede ontwikkelingsfase van de gedekte tafel worden apart 

behandeld, omdat zij over het algemeen anders zijn samengesteld dan die uit de eerste 

ontwikkelingsfase en omdat zij in een verschillende verhouding staan tot de beeldtradities. 

 

Interpretaties 

Voordat wij bestuderen hoe de zelfstandige gedekte tafels gerelateerd zijn aan de beeldtradities, 

zullen wij nagaan hoe deze schilderijen in de recentere kunsthistorische literatuur werden geduid. 

De kaas, die op de gedekte tafels van Gillis en Van Dijck, maar ook in latere stillevens zo’n 

prominente plaats inneemt, werd op zeer uiteenlopende wijzen geïnterpreteerd. Men heeft wel 

gesteld dat de kazen het getranssubstantieerde lichaam symboliseren van Christus, die door 

Tertullianus omstreeks 100 n.C. werd beschreven als de hemelse melk; kaas geldt volgens deze 

interpretatie als vastenvoedsel en zou met het brood de eucharistische maaltijd symboliseren, en 

bedoeld zijn als aansporing tot matigheid.
1167

 Deze zienswijze werd terecht scherp bekritiseerd 

door De Jongh, Schama en Bruyn. De Jongh wees erop dat het zeer twijfelachtig is of men 

dergelijke doorwrochte redeneringen nodig had als aansporing tot matigheid.
1168

 Als de 

stillevens met kazen didactisch bedoeld zouden zijn, zo merkt ook Schama op, dan had men de 

religieuze betekenissen expliciet gemaakt, en duidelijk herkenbaar gepresenteerd in een 

theologische en morele samenhang.
1169

 Bovendien, zo stelde Bruyn, is het ongeloofwaardig dat 

een dergelijke rooms-katholieke metafoor zou worden toepast in het Holland van de 17de 

eeuw.
1170

   

 Het door De Jongh aangedragen alternatief, dat gedekte tafels met kaas en boter vooral 

werden geschilderd vanwege het grote ecomische belang van deze zuivelproducten is echter ook 
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problematisch, of op zijn minst eenzijdig.
1171

 Net als haring vormden zuivelproducten 

steunpilaren van de Hollandse economie, maar het is onwaarschijnlijk dat deze schilderijen 

functioneerden als middelen tot promotie van deze nationale producten,
1172

 omdat men in dat 

geval zeker een referentie aan het productieproces in beeld zou hebben gebracht of op een andere 

wijze de kazen nadrukkelijk als producten had getoond, zoals Claes Jansz. Visschers prent met 

het Gezicht op Amsterdam uit 1611 in het Rijksmuseum verbeeldt: op de rechterhelft is te zien 

hoe Nederlandse handelaren, boeren, vissers en jagers de stad voedsel leveren, waaronder 

kaas, boter, melk, eieren, vis, vlees, konijnen, wild gevogelte en groter wild ‘om alle groote 

maaltijden te vercieren’.
1173

 Dat de gedekte tafels vaak een staalkaart tonen van inheemse en 

exotische voorwerpen, materialen en etenswaren, die mede dankzij de bloeiende economie 

voorhanden zijn, betekent nog niet dat ze primair werden vervaardigd om de eigen economie te 

bejubelen. De Jonghs benadering werd op een bredere schaal toegepast door Julie Berger 

Hochstrasser in Still Life and Trade in the Dutch Golden Age (2007) waarin zij geschilderde 

stillevens ziet als een vorm van ‘pictorial capitalism’ en uitgebreid ingaat op het economisch 

belang van geschilderde handelsproducten.
1174

 Illustratief is haar duiding, in een eerdere 

publicatie, van een ‘simpel[...] bordje haring’ van Pieter Claesz. als ‘een krachtig symbool van de 

Nederlandse nijverheid en economie, en misschien wel van politieke onafhankelijkheid’.
1175

 Het 

idee dat de opbrengsten worden getoond van de jacht, de visserij, de landbouw en de handel is 

bij gedekte tafels van secundair belang: voorop staat, zoals nog zal blijken, dat deze schilderijen 

verwijzen naar feestelijke gebeurtenissen en de zinnelijke genoegens van de tafel verheerlijken. 

 De Jongh ondermijnde zelf zijn economische interpretatie door te suggereren dat de 

combinatie van kaas en boter sámen werd geschilderd om een overvloed aan zuivel af te 

keuren.
1176

 De gedachte dat de geschilderde kazen en boter verwijzen naar het economisch 

belang van deze producten is immers onmogelijk te verenigen met het idee dat deze motieven 

gelijktijdig een afkeuring van overdaad tot uitdrukking brengen. Evenmin plausibel is de 

gitzwarte, streng-moraliserende interpretatie van Bruyn, die meent dat kaas ‘Like the fruit 

portrayed, [...] evoked thoughts of decay, and even of disease and death’.
1177

 Bruyn baseert zich 

daarbij op vooral Italiaanse en Duitse traktaten en encyclopedische handboeken, waarin kaas 

werd gezien als een verderfelijke, middels een geheimzinnig stollingsproces verkregen 

substantie, die een bedreiging vormde voor de gezondheid en zelfs dodelijk kon zijn. In 

Nederlandse verhandelingen over kaas viel het oordeel echter veel milder, of juist gunstig uit: 

bijvoorbeeld de arts Heijman Jacobi beval in 1603 voor een goed doorvoed maar sterk lichaam 

en een gelukkig leven een dieet aan van ‘zoete melk, vers brood, goed schapevlees en rundvlees, 

verse boter en kaas’.
1178
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 Bovendien staat tegenover de geïsoleerde negatieve uitlatingen over kaas en boter een 

rijke traditie van liedjes en gedichten die juist de lof zingen op deze producten als bron van 

voedsel en rijkdom.
1179

 Tot deze traditie behoren een refrein in Jan van Doesborchs Refreynen int 

sot amoureus wijs uit ongeveer 1524
1180

 en een vers van Jacob Cats waarin hij zuivelproducten 

op chauvinistische wijze aanprijst vanwege hun economische waarde.
1181

  

 In contrast hiermee staat een traditie in tekst en beeld, die zeker teruggaat tot de 

Middeleeuwen, waarin kaas werd geassocieerd met dwaasheid, vraatzucht en wellust.
1182

 Eerder 

zagen we dat ruime hoeveelheden kaas voorkomen in talloze kluchtige voorstellingen die de 

vraatzucht thematiseren (waarbij geregeld een verband met de vastenavond bestaat), variërend 

van Aertsens Boerengezelschap met een pannenkoekenbakster (afb. 66) tot Bloemaerts 

Keukenstuk met een dronkeman en een meid (afb. 159) en van Flötners prent met veelvraten 

(afb. 24) tot Wtewaels uitbeeldingen van Lot en zijn dochters (afb. 233). Deze traditie zet zich 

onverminderd voort in de 17de eeuw in de vorm van keukenstukken en gedekte tafels met 

genrefiguren; we zullen zien dat ook de zelfstandige gedekte tafels nauw verwant zijn met 

deze traditie. 

 

Beeldtradities 

Om te voorkomen dat deze veelheid aan dikwijls tegenstrijdige benaderingen onze blik op de 

geschilderde kazen vertroebelt, is het nodig te bepalen hoe de gedekte tafels van Gillis en Van 

Dijck zich verhouden tot de beeldtradities. Wij zullen hieronder in eerste instantie verschillende 

beeldtradities onderzoeken waarin motieven of combinaties van motieven voorkomen die wij 

ook op de gedekte tafels van Gillis en Van Dijck aantreffen en nagaan bij welke tradities hun 

composities het sterkst aansluiten. Ook de meeste voorlopers van de gedekte tafels met 

overwegend “hoofdgerechten”, die zoals aangeduid verderop apart worden behandeld, komen 

hier al aan bod. 

 

Een traditie waar de stillevenarrangementen van Van Dijck en Gillis ten dele bij aanknopen, 

wordt gevormd door familieportretten. Maerten van Heemskerck legde een eerste kiem voor de 

rijke Haarlemse stilleventraditie met zijn portret van de Haarlemse patriciër Pieter Jan Foppesz. 

met zijn familie van ongeveer 1530, waar we de combinatie van appels, peren, druiven, kersen, 

nootjes, wijn, broodjes, boter en kaas reeds aantreffen (afb. 264).
1183

 Meestal bestaat de dis in 

dergelijke familieportretten echter uit een hoofdmaaltijd. Geregeld wordt de vroomheid van de 

familie benadrukt doordat een gebed wordt (voor)gelezen of doordat meerdere mensen biddend 

worden getoond, zoals in het Familieportret van Van Bochhoven van de Utrechtse schilder 
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Andries van Bochhoven in het Centraal Museum te Utrecht uit 1629 (afb. 265).
1184

 Dit 

samenzijn bij de maaltijd drukte de familiale eendracht en de onderlinge verbondenheid uit. 

Tegelijk werd de maaltijd in deze context waarschijnlijk geassocieerd met het Laatste 

Avondmaal, de eucharistie of wat door Erasmus de ‘geestelijke maaltijd’ wordt genoemd.
1185

 

Een vergelijking tussen de dagelijkse maaltijd met hemels voedsel maakt de dichter Jan Luiken 

in zijn Leerzaam huisraad uit 1711 en het valt op dat hij juist de ‘overvloed van voedzaam 

eeten’ prijst, waarmee de ‘Tafel dagelyks [is] toebereid’.
1186

 Dezelfde gedachte bracht Petrus 

Hondius, zoals wij verderop zullen zien, onder woorden in zijn hofdicht uit 1621. De 

maaltijden op familieportretten zijn iconografisch verwant met de stillevens die in de bijbelse 

devotiestukken, worden afgebeeld.
1187

 De samenhang tussen deze laatste traditie met de gedekte 

tafels van Gillis en Van Dijck beperkt zich slechts tot overeenkomsten in geïsoleerde motieven, 

zoals boter, brood, appels en wijn. 

 

Veel sterker zijn de raakvlakken tussen de gedekte tafels van Gillis en Van Dijck en de 

beeldtraditie van de Verloren Zoon en losbandige gezelschappen aan een tafel. Het motief van 

de gedekte tafel functioneert hier volstrekt anders dan in de hierboven genoemde tradities. 

Een pregnant voorbeeld daarvan levert de gedekte tafel die prominent op de voorgrond is 

geplaatst van Huybrecht Beuckelaers Verloren Zoon in het gezelschap van hoeren in Brussel 

(afb. 266).
1188

 Afgezien van de pastinaken keert de uitstalling van vruchten, gepelde noten, 

broodjes, boter, kaas, een wijnkan, roemers en een tazza terug bij Van Dijck en Gillis. 

Beuckelaer laat zien hoe de begeerten van de hoofdpersoon worden opgewekt door 

prostituee’s, die hem tot zonden verleiden tijdens een luxueus banket, terwijl in de 

achtergrond een bed in gereedheid wordt gebracht. De gedekte tafel roept hier een beeld van 

aardse weelde op en toont de zinnelijke verlokkingen.  

Dat laatste geldt natuurlijk ook voor de beeldtradities van keukenstukken en Lot en 

zijn dochters. Hoewel de uitstalling op keukenstukken en keukenstillevens hoofdzakelijk uit 

onbereide spijzen bestaat, tonen deze voorstellingen geregeld, meestal in de marge van de 

compositie, hapklare, of bijna voltooide eetwaren, die later ook op de gedekte tafels 

verschijnen. We treffen hier zowel bereide hoofdgerechten (vlees, gevogelte)
1189

 als 

“vegetarische” bijgerechten aan. Met name in de vroegere keukenstukken van Aertsen en 

Beuckelaer worden deze voorlopers van de zelfstandige maaltijdstillevens vaak gepresenteerd 

op een hoek van een tafel, nabij de beschouwer. Dikwijls wordt de indruk gewekt dat deze 

arrangementen gereed staan om een tafel te dekken voor een feestmaal dat in een andere, 

denkbeeldige ruimte plaats moet vinden, zoals bij Aertsens Keukenstuk met Christus in het 
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huis van Martha en Maria in Rotterdam uit 1553 (afb. 31) waar in het centrum een tafel is 

opgesteld met ondermeer fruit, kaas, broodjes, stapels borden en servetten, drinkbekers en 

glazen. Vaak wijst de aanwezigheid van een groot aantal borden en servetten er op dat de 

getoonde waren bedoeld zijn voor een feestdis, die voor vele eters wordt bereid.
1190

 De relatie 

tussen gedekte tafels met vis, gevogelte en vlees en deze traditie komt verderop uitvoeriger 

aan bod. 

Sommige motieven die we op de zelfstandige gedekte tafels van ondermeer Gillis en 

Van Dijck aantreffen, komen al voor op 16
de

-eeuwse keukenstukken: op verscheidene 

voorstellingen van Beuckelaer, zoals diens Keukenstuk met Christus in het huis van Martha 

en Maria van 1566 in het Rijksmuseum (afb. 35), komen op de voorgrond schalen met 

druiven en andere vruchten, schaaltjes met moerbeien en bordjes met olijven voor, die later 

ook op de gedekte tafels verschijnen. Een zeer belangrijk voorbeeld voor Van Dijck moet 

Joachim Wtewael zijn geweest: alleen al de karakteristieke uitbeeldingswijze van de stapel 

gehalveerde jonge en oude kazen die Van Dijck ondermeer weergeeft op zijn Gedekte tafel in 

het Rijksmuseum uit ongeveer 1615 (afb. 267)
1191

 moet hij hebben ontleend aan werken van 

Wtewael. Op diens schilderij van Lot en zijn dochters (ca. 1600) in St. Petersburg (afb. 233) 

en zijn compositie met het Keukenstuk met een meid en een potsenmaker (ca. 1600, atelier van 

Wtewael) (afb. 171) worden de kazen net als bij Van Dijck piramidaal opgesteld en bekroond 

met een oude groenig zwarte kaas; op precies dezelfde wijze presenteert, zoals we hebben 

gezien, ook Wtewaels leerling Delff, de kazen rechts op zijn gesigneerde keukentafereel in 

Richmond (ca. 1600-1610) (afb. 184). Maar ook vrijwel alle overige motieven die Van Dijck 

schilderde, treffen we al eerder aan bij Wtewael: bijvoorbeeld het Keukenstuk met de Maaltijd 

te Emmaüs (ca. 1605) (afb. 228) toont reeds de met laken gedekte tafel, de druiven, appels, 

broodjes, boter en de wijn; op het tafeltje rechts zien we zelfs de gekraakte nootjes. De 

uitwisseling van motieven kon ook in omgekeerde richting plaatsvinden: aan het nieuwe 

beeldtype van de gedekte tafel ontleende Hendrick Goltzius het met een laken gedekt tafeltje 

met kaas, broodjes en druiven in zijn Lot en zijn dochters in het Rijksmuseum uit 1616 (afb. 

268), waar deze elementen werden uitgewerkt tot een typisch Haarlems stilleven, dat 

enigszins doet denken aan de gedekte tafels van Floris van Schooten.
1192

 

 

De gedekte tafels van Gillis en Van Dijck sluiten echter compositorisch en inhoudelijk het 

sterkst aan bij een beeldtype dat aan het einde van de jaren tachtig of in de jaren negentig 

waarschijnlijk door Lucas van Valckenborch en Georg Flegel samen werd geschilderd (afb. 269 

en 270).
1193

 Deze voorstellingen verheerlijken het samenzijn van een voornaam, patricisch 
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gezelschap aan een dis met kostbaar serviesgoed en luxueuze lekkernijen, terwijl een stoet aan 

bedienend personeel ondertussen nog meer spijzen aandraagt. De disgenoten geven zich op een 

beschaafde en ingetogen wijze over aan de genoegens van de tafel en het zinnelijk genot. Dit 

beeldtype komt ten dele voort uit de voorstellingen van beschaafde hoofse gezelschappen in de 

genoemde traditie van De tafel der matigen en der onmatigen. Een enkele uitzondering 

daargelaten, stellen de voorgestelde figuren typen voor, en geen portretten. Terwijl het 

Feestelijke gastmaal met muziek
1194

 bijgerechten toont, wordt de dis van het zogeheten Kleine 

feestmaal 
1195

 gedomineerd door voltooide vlees- en gevogeltegerechten, zodat deze een 

hoofdmaaltijd verbeeldt; de feestelijkheid van het maal wordt hier geaccentueerd door de over de 

tafel gestrooide anjers, rozemarijn en rozen. Aangezien in beide voorstellingen een paar duidelijk 

in het centrum van de belangstelling staat, mogen we aannemen dat het feestmaal aan dit tweetal 

is gewijd. Zeer waarschijnlijk verbeeldt het Feestelijke gastmaal met muziek, waar een 

uitgebreider gezelschap wordt getoond, een bruiloftsmaaltijd; het gezelschap in het Kleine 

feestmaal lijkt daarvoor echter niet groot genoeg.
1196

 Deze schilderijen verschaffen, net als de 

stillevens van Gillis en Van Dijck, schuin van bovenaf een blik op een tafel, die centraal in het 

beeldvlak is gepositioneerd. De samenstelling van het arrangement op de tafel van het Feestelijke 

gastmaal met muziek (afb. 269)
1197

 laat opvallende overeenkomsten zien met de gedekte tafels 

van Gillis en Van Dijck: we zien hier dezelfde combinatie van kazen, boter, broodjes, vruchten, 

suikergoed, wijn en uiterst kostbare tazza’s en pronkbekers. De gedekte tafels van Gillis en Van 

Dijck moeten daarom ook zijn geschilderd met de bedoeling gedachten aan een feestelijke 

gebeurtenis, zoals een bruiloftsmaaltijd, op te roepen. 

Een wezenlijk verschil met de Valckenborch-Flegel composities is natuurlijk dat Van 

Dijck en Gillis zelfstandige stillevens maakten zonder figuren. De keuze van Gillis en Van 

Dijck om de menselijke figuur uit hun schilderijen te verbannen, zal verband houden met het 

inzicht dat de illusie van de voorstelling door de aanwezigheid van figuren hoe dan ook wordt 

verstoord. Vooral wanneer een schilder meerdere personen weergeeft, zoals we deze 

aantreffen in de Valckenborch-Flegel composities, is het nodig de tafel op een zekere afstand 

te tonen, zodat men onmogelijk een optimaal illusionistisch effect sorteert. Gillis en Van 

Dijck moeten zich ervan bewust zijn geweest, dat de distantie van de beschouwer tot de 

maaltijd wordt verkleind, en het illusionistische effect wordt vergroot, wanneer de figuren 

volledig uit het schilderij zijn geëlimineerd: daardoor wordt het mogelijk de objecten en 

etenswaren natuurgetrouwer weer te geven en de beschouwer nog sterker de suggestie te geven 

dat de geschilderde maaltijd voor hem is bestemd. 
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Een belangrijke stap in deze richting werd al omstreeks 1590-1600 gezet door de 

onbekende, mogelijk Zuid-Nederlandse schilder van een gedekte tafel, die een overgang 

markeert van de Valckenborch-Flegel composities naar de stillevens van Gillis en Van Dijck 

(afb. 271).
1198

 Deze voorstelling is eveneens sterk verwant met het hierboven genoemde 

Feestelijke gastmaal met muziek: de tafel neemt hier weer een centrale positie in, het 

gezichtspunt is vrijwel eender en de samenstelling van het stilleven komt zo sterk tussen beide 

werken overeen, dat deze ook voor een vergelijkbaar voornaam patricisch gezelschap bestemd 

zal zijn. Maar net als bij Gillis en Van Dijck zijn hier geen figuren op de voorgrond afgebeeld, 

terwijl het stilleven eveneens tegen een donkere, egale achtergrond werd geplaatst; hier wordt 

echter rechts in de achtergrond een blik geboden in een keuken waar een meid bezig is met de 

bereiding van een hoofdmaaltijd; zij kijkt ons aan terwijl zij een vogel aan haar braadspit rijgt, 

waardoor de gedekte tafel hier nadrukkelijk in dienst staat van de aardse verleiding. De 

aanwezigheid van deze achtergrondscène bevestigt, wat wij al eerder hebben gezien, dat dit 

beeldtype van de gedekte tafel mede voortkomt uit het keukenstuk. Alle etenswaren keren in 

dezelfde combinatie bij Gillis en Van Dijck terug, behalve de pastinaken en de wafel. Een ander 

verschil is de aanwezigheid van het motief van de papegaai, die we al omstreeks 1590 op een 

stilleven van Flegel aantreffen; zoals we in hoofdstuk III hebben gezien, representeert dit dier in 

reeksen van de Vijf zintuigen het Gevoel, en hier draagt het motief bij aan een algemeen beeld 

van zintuiglijkheid.
1199

 

 Het is, gezien het bovenstaande, opmerkelijk dat Sandrart schrijft dat Flegels’ stillevens 

door kunstkenners zeer werden begeerd, en vooral door in Frankfurt woonachtige 

Nederlanders; hij kon daarom ondanks zijn snelle werkwijze onmogelijk aan de grote vraag 

voldoen.
1200

 Het in Frankfurt ontwikkelde beeldtype moet in de Noordelijke Nederlanden zijn 

geïntroduceerd via het internationale (handels)netwerk van de Zuid-Nederlandse immigranten 

die zich in de grotere steden als Amsterdam, Haarlem en Leiden hadden gevestigd. De 

aanwezigheid van dit nieuwe koperspubliek en de omstandigheid dat onder de kunstenaars 

velen een Zuid-Nederlandse herkomst hadden
1201

, moet als een aanjager hebben gewerkt bij de 

ontwikkeling van nieuwe beeldtypen. Niet alleen werd de Zuid-Nederlandse gewoonte zich te 

omringen met schilderijen, waaronder keukenstukken en andere voorstellingen van 

etenswaren, nagevolgd door de inheemse bevolking en nam de vraag naar dit soort 

schilderijen onder een breed publiek aanzienlijk toe; ook moet dit een behoefte hebben 

gegenereerd aan schilderijen van een hogere kwaliteit, die technisch knapper, 

natuurgetrouwer en interessanter en aantrekkelijker van inventie waren.
1202
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Een krachtige impuls moet ook zijn uitgegaan van een voorbeeld uit de directe omgeving van 

Van Dijck en Gillis. Het is opvallend dat hun stadsgenoot Passchier Lammertijn, die 

waarschijnlijk ook behoorde tot de Zuid-Nederlandse immigranten, ongeveer gelijktijdig met 

Van Dijck en Gillis gedekte tafels zonder figuren vervaardigde: hierbij gaat het echter om 

geweven voorstellingen, uitgevoerd op damasten tafelkleden. In Haarlem oefende Lammertijn 

op een hoog technisch en artistiek niveau het ambacht uit van linnenwever en hij verwierf hier 

met zijn rijkgedecoreerde damasten kleden een internationale roem.
1203

 Voor koning Hendrick 

IV van Frankrijk maakte Lammertijn in 1604 het damasten tafellaken in het Rijksmuseum dat 

- gezien vanuit een vogelperspectief - een tafel verbeeldt die voor een groot gezelschap is 

gedekt (afb. 272).
1204

  In het centrum staan in horizontale rijen schalen opgesteld met steuren, 

vlees -en pauwenpasteien, kreeften, in partjes gesneden haringen en vruchten. Dit patroon 

wordt herhaald op twee tafelkleden in de schatkamer van het Kremlin en een tafelkleed in het 

Rosenborg kasteel in Kopenhagen. Evenals in de geschilderde voorstellingen wordt hier de 

suggestie gewekt dat de maaltijd net is begonnen: tussen de borden en schalen liggen vorken 

en messen verspreid over de tafel en sommige broodjes en vruchten zijn reeds aangebroken. 

Bovendien zien wij, op een verwante wijze als op de Valckenborch-Flegel composities, hoe 

over de tafel verstrooide bloemen en vruchten bijdragen aan de feestelijke presentatie.
1205

 

Uiteraard verschillen de gedekte tafels van Gillis en Van Dijck van de voorstellingen op de 

kleden in de keuze van het gezichtspunt en de samenstelling van het stilleven (de tafellakens 

tonen immers hoofdmaaltijden).
1206

 Desondanks tonen beide typen voorstellingen een beeld 

van weelde en feestelijkheid, verhogen zij de status van de eigenaars en zijn waarschijnlijk 

ook de schilderijen vooral bestemd voor een zeer aanzienlijk publiek: dát impliceert Samuel 

Ampzing met betrekking tot Van Dijck in zijn stadsbeschrijving van Haarlem in 1628 als hij 

stelt dat diens geschilderde banketten door kenners zeer worden gewaardeerd: 

‘En dan van Dijks banket. Gewis! een schilderij 

Den kenners leckerder dan alle leckernij.’
1207

 

 

De opmerkelijkste overeenkomst is dat zowel de kleden als de schilderijen behoren tot de 

vroegste zelfstandige voorstellingen van gedekte tafels. 

 

Daarnaast zal de keuze om zelfstandige maaltijdstillevens te schilderen extra zijn 

gestimuleerd en gelegitimeerd door de zogeheten xenia uit de oudheid, waar de menselijke 

figuur immers ook afwezig is. Tijdens zijn verblijf in Rome moet Van Dijck schilderijen 

hebben gezien van Caravaggio, zoals diens Fruitmand in Milaan uit ongeveer 1596, die 
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behoort tot de vroegste bekende zelfstandige stillevens en werd uitgevoerd in de klassieke 

geest van de xenia, als een oefening in trompe-l’oeil (afb. 273).
1208

 Toch kan men maar 

weinig duidelijke overeenkomsten bespeuren tussen de werken van Caravaggio en de gedekte 

tafels van Van Dijck, behalve dat zij er beiden op hun eigen manier naar streven de natuur zo 

getrouw mogelijk na te bootsen.
1209

 De door Van Mander beschreven opvatting van 

Caravaggio dat ‘alle dinghen niet dan Bagatelli, kinderwerck/ oft bueselingen zijn’ wanneer 

deze ‘niet nae t’leven ghedaen / en gheschildert en zijn / en datter niet goet oft beter en can 

wesen / dan de Natuere te volghen’
1210

, moet Van Dijck zeer hebben aangesproken. Dat hij 

dezelfde werkwijze hanteerde bij het schilderen van zijn stillevens wordt, zoals we gezien 

hebben, nadrukkelijk gesteld in het onderschrift bij het portret dat Hondius van hem maakte in 

1610. De prent laat ook zien dat hij deze methode toepast: rechts van hem liggen de vruchten 

en bloemen waar hij kennelijk op dat moment naar staat te werken (afb. 263). Dit verklaart 

waarom de objecten en victualiën op zijn schilderijen nooit identiek zijn en waarom ze op elke 

voorstelling een andere plaats innemen. 

 

Uit het bovenstaande blijkt dat de stillevenmotieven die we op de gedekte tafels van Gillis en 

Van Dijck tegenkomen in de genoemde beeldtradities zeer uiteenlopende associaties kunnen 

oproepen: de betekenis is niet gefixeerd, maar wordt sterk bepaald door de samenhang waarin 

het motief verschijnt; terwijl in het familieportret de religieuze symboliek voorop staat, ligt de 

nadruk op het tonen van aardse verleiding in uitbeeldingen van de brassende Verloren Zoon, 

bordeelvoorstellingen, keukentaferelen en Lot en zijn dochters - voorstellingen waar een 

krachtige moraal aan ten grondslag ligt. Daarentegen staat de verbeelding van feestelijkheid 

en een verheerlijking van de zinnelijke genoegens van de tafel centraal in de traditie van 

geïdealiseerde maaltijden. De Van Dijck-Gillis composities sluiten als geheel het meest aan 

bij de uitbeeldingswijze van de geïdealiseerde maaltijden, en, als het gaat om de verbeelding 

van afzonderlijke motieven, bij Wtewaels keukenstukken en zijn voorstellingen van Lot en 

zijn dochters. Maar anders dan bij deze laatste voorbeelden, is er geen reden om aan te nemen 

dat de gedekte tafels van Gillis en Van Dijck de spanning tussen aardse verleiding en 

geestelijke waarden thematiseren. Het vermakelijke spel met verleidelijke illusies en 

zinsbegoocheling - de essentie van keukenstukken – wordt hier wél op een nieuwe en 

verrassende manier voortgezet. Want dat deze schilderijen vooral moeten zijn gewaardeerd 

vanwege hun bedrieglijke eigenschappen blijkt uit Theodorus Schrevelius’ Harlemias uit 

1648, wanneer deze Van Dijcks voorstellingen met vruchten en ‘alderhande snuystering’ 

aanprijst, omdat hij met zijn schilderkunst in de voetsporen treedt van schilders uit de oudheid 
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en hij daarmee begerige vrouwen en zelfs vogels voor de gek zou kunnen houden. Schrevelius 

refereert hier aan de anekdote over Zeuxis die de vogels fopte met zijn illusionistisch 

geschilderde vruchten, maar noemt naast vogels ook wulpse vrouwen die door hem kennelijk 

als even onnozel werden beschouwd:
1211

 

‘Alsoo is daer qualijck eenighe kunst/ die by d’Oude in eere en waerde gehouden zyn/ die te 

Haerlem niet en is geoeffent ende gehanthaeft. Soo ghy een Schilder soeckt van vruchten/ 

ende alderhande snuystering/ daer hebt ghy Floris van Dijck, die met sijn penceel/ de lustige 

vrouwkens/ jae ’t ghevogelt soude keunen locken en verschalcken [...]’.
1212

 

 

Van Dijck had blijkbaar geen reden om af te wijken van zijn succesvolle beeldformule en 

borduurde daar zeker tot in de jaren twintig op voort: tussen de vroegste gedateerde schilderijen 

uit 1610 en zijn latere werk in Montréal, waarvan de datering kan worden gelezen als 1622 of 

1627, treden nauwelijks ontwikkelingen op in de stijl en onderwerpskeuze;
1213

 de Haarlemmer 

Roelof Koets (ca. 1592/93-1654) schildert nog in 1625 een Gedekte tafel geheel in de trant 

van Gillis en Van Dijck.
1214

 

 Dat de innovaties van Gillis en Van Dijck al kort na hun verschijnen diepe indruk 

moeten hebben gemaakt op de vermoedelijk uit Antwerpen afkomstige Clara Peeters 

(werkzaam van ca. 1607 tot na 1621) blijkt uit de manier waarop zij, waarschijnlijk na 1610, 

op hen reageerde.
1215

 Zij schilderde meerdere maaltijdstillevens die een duidelijke 

verwantschap laten zien met die van Gillis en Van Dijck, doordat zij deze composities ook 

vaak groepeert rondom een stapel kazen en andere “vegetarische” etenswaren, die we op hun 

schilderijen tegenkomen. Maar met haar Stilleven met kazen, amandelen, rozijnen en 

krakelingen, dat vermoedelijk dateert uit ongeveer 1612-1615, slaagde zij er in de illusie dat 

wij op tafel echte zaken zien die voor ons zijn bestemd verder op te voeren door het aantal 

objecten en etenswaren te reduceren en dichter bij het beeldvlak te plaatsen, het gezichtspunt 

en de horizon lager te positioneren, het palet te versoberen en de compositie compacter te 

maken dan de werken van Gillis en Van Dijck (afb. 274).
1216

 Deze vernieuwing moet een 

enorme impact hebben gehad op de volgende generatie Haarlemse stillevenschilders die, zoals 

we zullen zien, Peeters’ innovaties in de jaren twintig zullen oppakken en verbeteren. 

 Behalve Koets trad ook een andere Haarlemse kunstenaar in de voetsporen van Gillis 

en Van Dijck: Floris van Schooten, die gedurende zijn lange schildersloopbaan, behalve 

keukenstukken, markttaferelen en fruitstukken, veel gedekte tafels produceerde,
1217

 maakt 

waarschijnlijk al rond 1610-1615 gedekte tafels met hetzelfde ‘additieve’ beeldschema als 

Gillis en Van Dijck; net als zij vervaardigt hij voorstellingen van tafels met bijgerechten, 

waarin de objecten zijn geschikt rondom een stapel oude en jonge kazen.
1218

 Omstreeks 1615 
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verbeeldt hij echter ook hoofdgerechten, waarbij kazen worden gecombineerd met een 

hapklare haring of een stuk bereid vlees, zoals op zijn gedekte tafel in Otterlo (afb. 275).
1219

 

Van Schooten was daarmee – voorzover bekend - één van de eerste schilders in de 

Noordelijke Nederlanden die dit nieuwe beeldtype beoefenden. 

 

2. Gedekte tafels met vis, gevogelte of vlees: ca. 1610-1620 

Behalve door Van Schooten werden zelfstandige gedekte tafels waarvan de uitstalling kon 

worden geassocieerd met een hoofdmaaltijd vanaf ongeveer 1610 geschilderd door Antwerpse 

kunstenaars als Osias Beert, die zich specialiseerde in maaltijdstillevens met kostbaarheden en 

luxueuze etenswaren (oesters), en Jacob van Hulsdonck (1582-1647).
1220

 Gebraden kapoenen 

verschijnen in 1611 op een zelfstandige gedekte tafel van Clara Peeters
1221

 en een gedekte 

tafel van haar hand uit 1612 geldt als één van de vroegst bekende zelfstandige 

maaltijdstillevens waarop een hapklare haring voorkomt.
1222

 Mogelijk nog eerder dan Peeters 

ontwikkelde Beert het compacte, synthetische compositieschema met een gereduceerde 

hoeveelheid objecten en eetwaren, zoals hij dat toepaste bij zijn Stilleven met schalen, oesters en 

deegwaren in een nis uit omstreeks 1610 (afb. 276).
1223

 Globaal gezegd, sluit Beert met de 

verbeelding van dergelijke heerlijkheden vooral aan bij een Banketstuk met luxueuze waren, 

dat waarschijnlijk rond 1600 door de Antwerpenaar Hiëronymus Francken de Jongere werd 

geschilderd.
1224

 Deze voorloper van de zelfstandige gedekte tafel – in de achtergrond komt 

nog een doorkijkje met een landschap met figuren voor – is verwant met de Valckenborch-

Flegel composities en verbeeldt net als deze een geïdealiseerde maaltijd.
1225

 

 

In een schril contrast met deze geïdealiseerde maaltijden staat de iconografie van een andere 

vroege voorloper van het zelfstandige maaltijdstilleven
1226

, het Banketstilleven met een uil, 

bekend in verschillende versies, dat omstreeks 1600 door een onbekende kunstenaar in 

Antwerpen moet zijn geschilderd (afb. 277).
1227

 Deze uitzonderlijke voorstelling laat goed zien 

hoe de zelfstandige gedekte tafel ten dele evolueert uit het keukenstuk. De variant in Rotterdam 

toont in close-up een grof-gepenseeld banket bestaande uit pekelharingen, een in partjes 

gesneden verse haring op een houten bord, een worst, boekweitkoeken (een soort pannenkoeken 

gemaakt van een graansoort die hoofdzakelijk als veevoeder werd verbouwd), donker brood, een 

bierpul en een bord met brij. Daarboven, tegen de achterwand, is een tekening of prent bevestigd 

met een afbeelding van een uil in een spiegel en de inscripties goein.dach.bruer (een drinkgroet) 

en Uúilen Spieghel. Een kandelaar en een bril aan weerszijden van de uil verwijzen naar het 

populaire gezegde ‘Wat baet kaers en bril, als d’uyl niet zien en wil’, dat betrekking heeft op de 
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morele blindheid van dwazen.
1228

 Het doorkijkje rechts toont een landschap waarin een boers 

echtpaar zich van ons verwijdert naar de achtergrond, waar de contouren van een stad, 

waarschijnlijk Antwerpen, nog net zichtbaar zijn aan de horizon. 

 Zoals Vandenbroeck overtuigend argumenteerde, refereert de uil in de spiegel op het 

stilleven niet specifiek aan de figuur van Tyl Uilenspiegel, maar wordt met dit motief (net als 

met het woord ‘ule-spiegel’) een deugniet, een vastenavondvierder of een dwaze wildebras in 

het algemeen aangeduid.
1229

 Op de rand van het bord is een tekst aangebracht die als een menu 

de geschilderde zaken opsomt; de teksten in de verschillende versies zijn niet gelijk, maar op één 

daarvan is het volgende te lezen: ‘een Vis-Pekel Harinck Loolespot [een lollepot = een vuurpot] 

Bouckweycoecken Een pintthen bier sonder gout’
1230

 – tekst en beeld onderstrepen, kortom, de 

betrekkelijke karigheid van het maal, dat associaties oproept met het soort voedsel dat boerse 

personages met vastenavond consumeren. De suggestie wordt gewekt dat de beschouwer, die 

waarschijnlijk zelf tot een burgerlijk milieu behoorde, hier aan tafel zit en wordt uitgenodigd toe 

te tasten: hij wordt gemanipuleerd in de rol van een zotte, boerse vastenavondvierder, want hij 

ziet zichzelf in de spiegel - bij uitstek het symbool van ondermeer zelfkennis - gereflecteerd als 

een uil en wordt geconfronteerd met zijn eigen dwaasheid: vandaar dat hij wordt aangesproken 

met het woord ‘bruer’. Op een geestige, spitsvondige wijze drijft de schilder van dit stuk de spot 

met de beschouwer door deze een spiegel voor te houden en hem actief bij het voorgestelde te 

betrekken.
1231

 Dat deze maaltijd associaties met vastenavond zal hebben opgeroepen, wordt 

bevestigd doordat veel van de hier getoonde etenswaren voorkomen op diverse vroegere 

voorstellingen met een carnavaleske iconografie, zoals Abraham Bloemaerts Keukenstuk met 

een dronkeman en een meid van ongeveer 1590 (afb. 159), waar op de voorgrond de 

combinatie van haring, pannenkoeken, een bierkan en worst al is afgebeeld.
1232

 Bovendien komt, 

zoals verderop zal blijken, juist deze combinatie van etenswaren geregeld voor op gedekte tafels 

met genrefiguren, waarin deze boerse, carnavaleske traditie wordt voortgezet. De specifieke 

beeldvorm van het Banketstuk met een uil en de samenstelling van dat maal is, zoals aangeduid, 

uitzonderlijk. 

 

Bijvoorbeeld Van Schootens hierboven genoemde maaltijdvoorstelling in Otterlo sluit veel 

sterker aan bij de beeldtraditie van wintermaanden en lijkt in zekere zin een uitvergroting van de 

gedekte tafel die De Saive vermoedelijk in 1590 schilderde in de achtergrond van de januari en 

februari  (afb. 142). We zien daar op de tafel ook een gesteven laken en een ruim assortiment 

sterk verwante waren: kaas, bereid vlees, spek, boter, brood, zout en, in dat geval, een glas wijn. 

Het enige wezenlijke verschil is dat Van Schooten deze zaken zodanig presenteert dat wij actief 
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lijken te kunnen genieten van deze betrekkelijke weelde. Daarnaast moeten dergelijke stillevens 

met vlees of gevogelte bij de toenmalige beschouwer associaties hebben opgeroepen met de 

beeldtradities van het keukenstuk
1233

 en het boerenstuk, zoals Aertsens Boerenfeest uit 1550 in 

Wenen (afb. 62), de Eierdans van 1552 in het Rijksmuseum (afb. 57) en het 

Boerenkeukeninterieur uit 1556 in Antwerpen (afb. 64). Daar stonden voor de beschouwer al 

grote tafels klaar gedekt met kostbaar laken, fraaie wijnglazen, ander gerei en etenswaren 

(luxueuze witte broodjes en resp. gebraden vlees, pasteitjes en kazen), waaraan deze zo de 

maaltijd leek te kunnen genieten. Van Schooten kan zijn maaltijdstilleven in Otterlo heel goed 

hebben geschilderd in reactie op het recentere Keukenstuk met de Maaltijd te Emmaüs van 

Cornelis Engelsz. uit 1612 (afb. 246), waar naast het keukenstilleven op de voorgrond een 

gelijksoortig banket is te zien van wijn, brood, boter en jonge en oude kazen. De samenstelling 

van het banket (een hapklare haring, een broodje, een bierkruik en jonge en oude kazen), dat 

Engelsz. omstreeks 1612 weergeeft op zijn Keukenstuk met Christus bij Martha en Maria (afb. 

37) stemt in hoge mate overeen met Floris van Schootens gedekte tafel in Athene.
1234

 We 

hebben gezien dat Aertsen er al in slaagde de beschouwer op een pakkende manier bij deze 

taferelen te betrekken en de distantie tot het geschilderde min of meer op te heffen, maar Van 

Schooten gaat hierin een stap verder door dergelijke gedekte tafels in close-up te tonen, zodat 

de beschouwer nog actiever bij de voorstelling wordt betrokken. 

 

3. De tweede ontwikkelingsfase (ca. 1620-1630): Monochromie; gedekte tafels van Claesz. en 

Heda in het bijzonder 

Terwijl Van Dijck en Van Schooten op dezelfde beeldformule voortborduren, ondergaat de 

gedekte tafel in Haarlem kort na 1620 wederom een ingrijpende vernieuwing. De 

stillevenspecialisten Pieter Claesz. (1596/97-1660) en Willem Claesz. Heda (1594-1680) slagen 

er dan in hun voorgangers te overtreffen en verrassen het publiek met nog aantrekkelijker 

inventies, die technisch briljanter en levensechter zijn. Niet alleen leveren deze schilders werken 

van een hogere kwaliteit af, ook voeren zij hun productie sterk op door nieuwe strategieën te 

ontwikkelen om de toegenomen concurrentie aan te kunnen en aan de sterk toegenomen vraag te 

voldoen. Hoe deden zij dat? 

 Een volkomen nieuwe benadering openbaart zich al in de vroegste schilderijen die Pieter 

Claesz. in Haarlem maakte, kort nadat hij zich hier, waarschijnlijk omstreeks 1620 of 1621, 

vanuit Antwerpen had gevestigd.
1235

 Illustratief is de gedekte tafel van omstreeks 1625 in een 

privé-collectie, die moet zijn ontstaan in wedijver met een stuk van Van Schooten als dat in 

Otterlo (afb. 278 en 275).
1236

 Het uitgangspunt is eender: beide schilders stellen een smakelijk 
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uitziende ham centraal, waar omheen zij vrijwel dezelfde soorten spijzen schikken (Claesz voegt 

er gebraden worstjes en mosterd aan toe). Maar Claes’ maaltijd is veel aantrekkelijker en wekt 

met een veel grotere overtuigingskracht de illusie op dat wij deze waren voor ons zien en aan de 

tafel zitten te smullen. Hij bewerkstelligde dit effect door een lager gezichtspunt te kiezen dan 

Van Schooten en de voorwerpen en etenswaren elkaar vaker te laten oversnijden – een innovatie, 

die Claesz, zoals aangeduid, aan Clara Peeters zal hebben ontleend (een aanzet tot het gebruik 

van een lager gezichtspunt konden wij al bespeuren in de keukenstukken van Abraham 

Bloemaert uit omstreeks 1590). Claesz. moet echter als eerste hebben begrepen dat een groter 

ruimtelijk effect wordt bereikt door het verdwijnpunt naar de zijkant te verplaatsen en van opzij 

een blik op de tafel te bieden (en niet vrijwel recht van voren, zoals het geval is bij Van Dijck, 

Gillis en Van Schooten); Claesz verschaft ons zicht op een hoek van de tafel, waarbij ook de 

korte zijde van de tafel in beeld wordt gebracht. Het is een eenvoudige, maar buitengewoon 

effectieve ingreep, die, wellicht korte tijd later, ook met veel succes werd toegepast door de in 

Haarlem geboren Heda, getuige zijn gedekte tafel uit 1629 (afb. 279).
1237

 Een innovatie die 

samenhangt met de keuze om het verdwijnpunt naar de zijkant te verplaatsen, is de diagonale 

opstelling van de objecten en etenswaren, waardoor zij overtuigender diepte suggereren en hun 

voorstellingen levensechter lijken.
1238

 Claesz en Heda verwierven dan ook al in 1628 roem met 

hun gedekte tafels: in dat jaar noemt Ampzing hen in één adem als schilders van ‘banketten’ in 

zijn Haarlemse lofdicht.
1239

 Heda zal daarom ook al enige tijd eerder actief zijn geweest als 

schilder van gedekte tafels, hoewel zijn vroegste bekende stilleven pas dateert uit 1628.
1240

 

 

Schuttersmaaltijden en vrolijke gezelschappen 

Het idee om een gedekte tafel zodanig te schilderen dat deze van opzij wordt waargenomen, 

kunnen Claesz en Heda – wie van hen de eerste was, zullen wij waarschijnlijk nooit weten - 

hebben overgenomen van Frans Hals’ Maaltijd van de officieren van de Sint-Jorisschutterij 

uit 1616, waarvan de innovatieve uitbeeldingswijze en virtuoze schildertrant ongetwijfeld een 

diepe indruk op hen heeft gemaakt (afb. 280).
1241

 Want ook het lage gezichtspunt, het beperkte 

kleurenpalet en de ogenschijnlijk losse penseelvoering, die vooral Claesz en, in mindere mate, 

Heda dikwijls toepasten, zijn elementen die we op dit schuttersmaal reeds aantreffen, terwijl de 

getoonde objecten en etenswaren (kostbare wijnglazen, roemers, broodjes, een zoutvaatje, 

schalen met gebraden gevogelte en olijven) op verscheidene schilderijen van Claesz. en Heda 

zullen terugkeren. Vooral Heda moet het schilderij van Hals vaak onder ogen hebben gehad, 

omdat hij zelf in 1616 lid werd van de Sint-Jorisschutterij.
1242
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 De schuttersmaaltijden – voorstellingen waarbij de schutters rondom een tafel zijn 

gegroepeerd – waren een belangrijk uitgangspunt voor Claesz en Heda toen zij hun gedekte 

tafels ontwikkelden: zij ontlenen motieven, waarmee het Haarlemse publiek vertrouwd was, aan 

deze beeldtraditie en passen deze op een verrassende, nieuwe wijze toe. Behalve in Amsterdam, 

waar de schuttersmaaltijd vanaf de eerste helft van de 16
de

 eeuw vooral werd beoefend, kwam dit 

genre, net als dat van de gedekte tafel, in het bijzonder in Haarlem tot bloei.
1243

 Alleen al in de 

samenstelling van de maaltijden die Claesz en Heda zo dikwijls schilderden – zoals aangeduid, 

meestal “hoofdgerechten” – zijn er sterke overeenkomsten met de stillevens op de 

schuttersmaaltijden: deze kunnen eveneens bestaan uit haring, gebraden gevogelte, 

vleesgerechten, vlees- of vogelpasteien en soms schaaldieren en oesters. De uitbeeldingen van 

de schuttersmaaltijden, waarvan de opdrachten door de schutterijen zelf werden verstrekt, 

verwijzen naar de reële feestelijke gebeurtenissen die binnen de schutterij een belangrijke rol 

speelden en waarbij samen werd gedronken en gegeten, ze geven uitdrukking aan de 

saamhorigheid en verbroedering binnen de schutterij en onderstrepen tegelijk, als symbool van 

status en prestige, de hiërarchie binnen de schutterij.
1244

 

 Toen Cornelis van Haarlem dit beeldtype in 1583 in Haarlem introduceerde,
1245

 

groepeerde hij de schutters gelijkmatig in een kring rondom een grote tafel; hij lijkt de eerste te 

zijn geweest die het kannenkijken weergaf in een schuttersmaaltijd: waarschijnlijk ontleende hij 

dit motief aan bordeelvoorstellingen en keukenstukken. Het motief brengt de uitbundigheid van 

de feestvreugde tot uitdrukking, en moet niet, zoals wel werd gesteld, als een aansporing tot 

matiging worden opgevat.
1246

 Wanneer Van Mander de schuttersmaaltijd uit 1583 prijst, omdat 

Cornelis van Haarlem alle personen met de bij hen passende ‘actien’, ‘conditien, oft 

ghenyghtheden’ heeft uitgebeeld, merkt hij namelijk op dat degenen ‘die geern drincken’ met 

een kan of een glas zijn weergegeven.
1247

 

 Terwijl we bij Cornelis van Haarlem niet veel meer dan een glimp opvangen van wat op 

tafel staat, besteedt Frans Pietersz. de Grebber (ca. 1570-1649) op zijn schuttersmaaltijden van 

1600
1248

 en 1619 (afb. 281)
1249

 ruime aandacht aan de verbeelding van etenswaren en tafelgerei, 

zoals een runderpastei en gebraden vlees- en gevogeltegerechten, zoutvaatjes, broodjes, 

pastinaken of mierikswortels. Het banket op dit laatste stuk wordt, wellicht in reactie op het 

voorbeeld van Hals, vanuit een enigszins schuine invalshoek waargenomen en herinnert tot op 

zekere hoogte aan de maaltijdstillevens die Pieter Claesz vanaf ongeveer 1624 vervaardigde. 

Diens eerder genoemde gedekte tafel van omstreeks 1625 toont net als hier een tinnen schaal met 

een groot stuk vlees, terwijl een vergelijkbaar tinnen bord de rand van de tafel overkraagt en een 

illusionistisch effect sorteert (afb. 278). 
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 Ook de met veel vertoon gepresenteerde zilveren drinkhoorns, bokalen, bekers en 

andere pronkstukken waarmee de schutters zich al op de vroegste schuttersmaaltijden 

omringden,
1250

 zijn zeer vergelijkbaar met de kostbaarheden die we in talloze stillevens 

aantreffen, variërend van de gedekte tafels van Floris van Dijck tot de geraffineerd 

gecomponeerde en in een beperkt maar subtiel palet uitgevoerde maaltijdstillevens van Heda, 

die uitblonk in de verbeelding van kostbare zilveren tafelstukken en andere pronkstukken. Het 

is zeer aannemelijk dat Heda in de werkplaats van zijn oom De Grebber ervaring opdeed met 

het schilderen van maaltijden: De Grebber voerde een belangrijk atelier waarin vele jonge 

schilders werden opgeleid en betaalde assistenten werkzaam waren.
1251

  

 Aan de schuttersmaaltijden kunnen Claesz. en Heda ook het motief hebben ontleend 

van een rommelig omgeslagen tafellaken, of een tot een prop verfomfaaid servet, vol kreukels 

en vouwen, dat - bijvoorbeeld op Claes’ schilderij uit ca. 1625 - over de voorste tafelrand ligt 

gedrapeerd en de indruk wekt achteloos te zijn neergelegd.
1252

 Dit motief impliceert een 

menselijke handeling en versterkt de suggestie dat op het schilderij een feestmaal in volle 

gang is, waarin de beschouwer actief participeert, een effect dat Claesz en Heda ook 

nastreefden met de verbeelding, op veel van hun schilderijen, van omgegooide of omgekeerde 

kannen en glazen.
1253

 

 Terwijl gedekte tafels van Claesz en Heda dus heel goed associaties met feestelijke 

schuttersmaaltijden konden oproepen, refereerden vooral de uitbundiger composities minstens 

zo nadrukkelijk aan vermakelijke voorstellingen van vrolijke gezelschappen – taferelen van 

rijke jongeren die zich amuseren met liefde, eten, drinken, roken, musiceren en kansspelen –, 

een beeldtype waarmee het Haarlemse publiek al evenzeer vertrouwd was. Op vele van dit 

soort schilderijen – van ondermeer David Vinckboons, Esaias van de Velde en Dirck Hals – 

zien wij van op een afstand gedekte tafels staan waarvan de stoffering dikwijls vrij nauwgezet 

overeenstemt met de pronkstillevens van Claesz en Heda.
1254

 De aanblik van de weelde die 

Claesz in 1627 etaleert op zijn Gedekte tafel met een kalkoenpastei (afb. 282)
1255

 wekt 

gedachten op aan voorstellingen als de Buitenpartij die Esaias van de Velde (1587-1630) in 

1615 in Haarlem schilderde (afb. 283).
1256

 Vele motieven en beeldmiddelen van Claesz en 

Heda die wij hierboven bespraken (zoals het over de tafelrand hangende servet) kunnen zij 

evengoed aan dit type voorstellingen hebben ontleend. Ook de innovatie om hun gedekte 

tafels van opzij én met een laag gezichtspunt te presenteren, kan zijn ingegeven door de 

genoemde Buitenpartij van Esaias van de Velde.
1257

 Het is duidelijk vooral deze beeldtraditie, 

en niet die van de schuttersmaaltijden, waarnaar Claesz en Heda verwijzen als zij op hun 

stillevens rookwaar afbeelden. 
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 Het valt op dat de schuttersmaaltijden en de vrolijke gezelschappen, anders dan veel 

gedekte tafels, zelden kazen tonen. De uitbeeldingswijze van de mand met gekantelde en 

gehalveerde kazen, die Claesz verbeeldde op de genoemde voorstelling uit ongeveer 1625 

(afb. 278) en waarmee hij ook andere composities verrijkte,
1258

 moet, direct of indirect, zijn 

ontleend aan Joachim Wtewael, die de mand met kazen op precies dezelfde manier weergaf 

op zijn Keukenstuk met de Maaltijd te Emmaüs (afb. 228).
1259

 Maar deze uitzondering 

daargelaten, leidt het geen twijfel dat Claesz en Heda bij de ontwikkeling van hun 

maaltijdvoorstellingen vooral intensief gebruik maakten van motieven en beeldmiddelen 

ontleend aan de schuttersmaaltijden en vrolijke gezelschappen, en deze op een verrassend 

nieuwe manier presenteerden. 

 

Monochromie 

Tegen het einde van de jaren twintig voeren Claesz en Heda de kwaliteit en de kwantiteit van 

hun schilderijenproductie verder op wanneer zij de gedekte tafels overwegend in verschillende 

gradaties grijs, bruin en groen schilderen. Dit kleurgebruik wordt hier voor het gemak met de 

term ‘monochromie’ aangeduid, hoewel deze schilderijen nooit werkelijk volledig monochroom 

zijn uitgevoerd.
1260

 Zij grepen de monochromie aan om hun adembenemende virtuositeit te 

vertonen in een met schijnbaar gemak weergeven van alle denkbare materialen, texturen, 

lichtgradaties en ruimte. Deze snellere schildertrant, waarbij enkele pigmenten door middel van 

een losse penseelvoering direct op een dunne grond werden aangebracht, stelde hen in staat een 

afgewogener harmonie in kleur, toon en compositie te bereiken. Objecten worden niet meer 

geïsoleerd waargenomen, zoals bij Van Dijck en Gillis het geval was, maar vloeien voor het oog 

op een natuurlijke wijze samen en dat komt mede doordat Claes en Heda de bruinige, grijzige of 

groenige ondergrond laten doorschijnen in de schaduwen. Dit resulteert in een natuurgetrouwer 

effect dat Claes en Heda nog eens versterken door het aantal motieven te reduceren en, steeds 

vaker, te schilderen op een kleiner formaat: dientengevolge ontstaat een geconcentreerder beeld 

dat de beschouwer van dichterbij moet bekijken, waardoor diens betrokkenheid toeneemt (afb. 

284).
1261

 

 De keuze voor een snellere schildertrant, een monochroom palet en een kleiner 

formaat schilderijen was tegelijk economisch gemotiveerd.
1262

 Dit bracht een aanzienlijke 

besparing van de kosten van materiaal en arbeid met zich mee en maakte een verhoogde 

productie mogelijk. Dat laatste was waarschijnlijk nodig, omdat de vraag naar de gedekte 

tafels van Claesz en Heda, vanwege hun kwaliteit sterk moet zijn toegenomen, waar de 

eervolle vermelding door Ampzing in 1628 ook aan zal hebben bijgedragen. Om aan deze 
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vraag te kunnen voldoen en de toegenomen concurrentie (tussen Claesz en Heda onderling en 

met Van Schooten en Koets) het hoofd te kunnen bieden, maken zij steeds vaker kleine, snel 

geproduceerde schilderijen, die ook betaalbaar worden voor een minder koopkrachtig publiek. 

Claesz, die – anders dan de gefortuneerde Heda – financieel volledig afhankelijk moet zijn 

geweest van zijn schilderijenverkoop,
1263

 had een hogere productie en lijkt zich meer dan 

Heda op verschillende segmenten van de markt te richten. Het publiek had de keuze tussen 

exuberante composities met kostbaar voedsel en tafelgerei, die Claesz nu eens uitvoerde, 

waarschijnlijk vooral wanneer het om een opdracht ging, in een vrij bewerkelijke, 

gedetailleerde techniek, dan weer met een losse, brede penseelstreek.
1264

 Ook bij de kleinere 

schilderijen met schijnbaar eenvoudiger composities, die Claesz na 1628 steeds vaker 

produceerde, wisselende hij een relatief precieze techniek af met een vlotte en goedkope 

techniek. Het gevolg van deze strategie is dan ook dat zijn stillevenproductie tussen 1630 en 

1640 enorm toeneemt;
1265

 in de Haarlemse boedelinventarissen die Biesboer bijeenbracht 

worden werken onder zijn naam het vaakst - maar liefst 121 keer - vermeld.
1266

 Dat Claesz 

werkte met verschillende formaten en technieken komt tot uitdrukking in de grote verschillen 

in de taxatiewaarden van Claesz’ werken (van 44 schilderijen in de Haarlemse 

boedelinventarissen worden de prijzen genoemd): die lopen uiteen van f 1.- tot f 60.-. 

Waarschijnlijk omdat de afmetingen van Heda’s schilderijen en de technieken waarin hij ze 

uitvoerde minder variabel zijn dan die van Claesz lopen ook de waarden van zijn schilderijen 

minder uiteen (ze variëren toch nog van f 5.- tot f. 30.-).
1267

 Gezien het voorgaande hoeft het 

niet te verbazen dat de cliëntèle van Claesz. diverser was dan die van Heda en bestond uit 

zowel de middenklasse als de rijke elite;
1268

 anders dan Claesz komt Heda’s naam niet voor in 

de boedels van de Haarlemse koopmanselite of het regentenpatriciaat.
1269

 Maar terwijl Claesz 

vooral voor een locale markt lijkt te hebben gewerkt (hij wordt ook geregeld genoemd in 

Amsterdamse inventarissen), is Heda van de Noord-Nederlandse stillevenschilders al vanaf de 

jaren dertig het best vertegenwoordigd in de Antwerpse inventarissen.
1270

 Waarschijnlijk 

vielen Heda’s schilderijen daar ook goed in de smaak, omdat de kostbaarheden en het 

verfijnde voedsel dat hij vaak verbeeldde in het bijzonder zullen hebben herinnerd aan de 

rijke banketten van de Antwerpenaar Osias Beert. 

 Claesz. en Heda lokten met hun innovaties al vanaf het einde van de jaren twintig 

wedijver uit door een zeer groot aantal schilders, waaronder Floris van Schooten, Roelof Koets 

en Jan Davidsz. De Heem.
1271

 Hun stillevens staan aan de basis van de latere pronkstillevens van 

De Heem en de derde generatie kunstenaars, waartoe Willem Kalf en Abraham van Beijeren 

behoren. Toch lijkt hun faam, evenals die van de meeste schilders die in een snelle, monochrome 
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techniek werkten, in de tweede helft van de zeventiende en in de achttiende eeuw diep te zijn 

gezonken.
1272

 Zoals de classicist Gerard de Lairesse het uitdrukte, konden ‘vuile en graauw-

groene koleuren’ het oog dan niet meer vermaken.
1273

 

 

Slotopmerkingen 

In hoofdstuk II heb ik beargumenteerd dat de beschouwer met verschillende middelen bij de 

voorstelling wordt betrokken: door de geïsoleerde weergave van motieven die voorheen in 

een bredere context voorkwamen, op een grote schaal weer te geven en door toepassing van 

afsnijdingen van de beeldranden, waardoor de indruk ontstaat dat de uitgebeelde ruimte een 

voortzetting is van de beschouwersruimte. Bij de enkelfigurige monumentale keukenmeiden 

hebben we gezien dat de beschouwer min of meer in de positie van een personage in een 

herberg of bordeel wordt geplaatst. Voorts hebben we vastgesteld dat kunstenaars steeds weer 

nieuwe middelen zoeken om de beschouwer te betrekken bij de voorstelling. De katalyserende 

werking van dit emulatie-proces heeft geleid tot het ontstaan van een breed scala aan nieuwe 

typen voorstellingen, waarbij het illusionisme en andere middelen om de beschouwer bij de 

voorstelling te betrekken, werden geïntensiveerd en verbeterd. Het ontstaan van de zelfstandige 

gedekte tafels moet mijns inziens worden beschouwd als een resultaat van dit katalyserende 

proces. Zij tonen als het ware uitsneden in close-up van de rijke banketten die zijn te zien op 

de uitgebreidere composities waaraan het publiek tot dan toe gewend was: voorstellingen met 

vrolijke gezelschappen, bordeelscènes, keukenstukken, schuttersmaaltijden of geïdealiseerde 

maaltijdtaferelen. De gedekte tafels geven dikwijls een beeld van weelde, en geregeld wijzen 

omgegooide en vrijwel uitgedronken glazen en kannen erop dat een uitbundig feest plaats 

vindt of kort tevoren heeft plaats gehad. De beschouwer krijgt een sterk uitvergroot beeld van 

een banket met figuren, waarin hij nu zelf een actievere rol dan ooit tevoren lijkt te 

vervullen.
1274

 Dit verklaart waarschijnlijk ook waarom de term ‘banketje’ in de 17
de

 eeuw 

zowel voor geschilderde zelfstandige gedekte tafels wordt gebruikt, als voor feestmaaltijden 

met personen.
1275

 Een bevestiging van dit alles vinden wij bij Wilhelmus Beurs, die in zijn 

schildertraktaat uit 1692 kernachtig verwoordt dat wanneer men in staat is ‘ham, gerookt vlees 

en paterstukken opgesneden en smakelijk op den disch te schilderen, [...] men mensen [kan] 

uitnodigen de geschilderde maaltijd te genieten.’
1276

 Dat sociale aspect benadrukt hij, zoals wij al 

eerder zagen, ook in verband met geschilderde dieren, waarvan de aanblik immers niet alleen 

‘het denkbeeld van haare smaake’ […] ‘in geheugenis’ brengt, maar ook ‘van vrolijke 

geselschappen, daar menze eet […].’ 
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IV.4. ca. 1615-1630; specialisatie 

De ontwikkeling van keukenstillevens en verwante 

voorstellingen van etenswaren zonder figuren 
 

Inleiding 

In het eerste deel van dit hoofdstukje zullen wij bestuderen hoe, behalve de zelfstandige gedekte 

tafel, ook het keukenstilleven zonder figuren ontstond, dat, waarschijnlijk korte tijd nadat Van 

Dijck zijn vroegste zelfstandige gedekte tafel schilderde, werd geïntroduceerd door Cornelis 

Jacobsz Delff. Ik zal betogen dat ook dit volkomen nieuwe beeldtype moet zijn ontstaan in de 

dynamiek van het proces van wedijver en demonstreren hoe Delff binnen deze categorie al 

spoedig een variatie aan beeldtypen ontwikkelde, bestemd voor verschillende geledingen van de 

markt; Delff moet, gezien zijn hoge productie van dit soort schilderijen, veel succes hebben 

geoogst. Daarnaast zullen wij zien hoe aan het eind van de jaren twintig vooral uit het 

zelfstandige keukenstilleven nieuwe typen als het jachtstilleven en het visstilleven evolueerden. 

Om greep te krijgen op de associaties die de zelfstandige keukenstillevens bij de toenmalige 

beschouwer konden oproepen, zullen wij deze in de volgende sectie om te beginnen bestuderen 

in samenhang met de xenia uit de oudheid, die evenals keukenstukken en keukenstillevens 

vooral onbereide spijzen verbeelden. Hier zullen wij stilstaan bij de vraag of het ontstaan van de 

zelfstandige voorstellingen van etenswaren rechtstreeks in verband kan worden gebracht met de 

antieke teksten die zijn overgeleverd over xenia en andere antieke representaties van voedsel, 

zoals Sterlings invloedrijke stelling uit 1952 luidt. Vervolgens wordt betoogd dat er tot op zekere 

hoogte parallellen bestaan tussen keukenstillevens zonder figuren en het literaire genre van het 

hofdicht, waarin beschrijvingen van etenswaren een opvallend dominante plaats innemen, en dat 

de cultuur waarin het hofdicht kon gedijen de ontwikkeling van het keukenstilleven mede heeft 

gestimuleerd, evenals die van de innovatieve zelfstandige jachtstillevens en visstillevens. 

 

1. Typen voorstellingen en motieven 

De ontwikkeling van keukenstukken naar zelfstandige keukenstillevens 

We hebben gezien dat Delff waarschijnlijk al voor 1610 zelfstandige keukenstillevens schilderde 

waarop vrijwel louter ketels voorkomen (afb. 195). Dat beeldtype verschilt fundamenteel van 

de keukenstillevens die wij hieronder behandelen, alleen al omdat deze een ruime hoeveelheid 

voedsel verbeelden. 
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 We constateerden al dat het keukenstuk van Delff uit 1610 – na 1597 is dat het enige 

bekende stuk dat hij voorzag van een jaartal - ten opzichte van zijn composities van omstreeks 

1600 een lichte reductie liet zien in de hoeveelheid op de voorgrond getoonde waren en dat hij 

deze nu meer in close-up verbeeldde (afb. 191). Op zijn vooralsnog forse Keukenstuk met een 

drinkebroer uit ongeveer 1615-1620 heeft Delff het keukenstilleven, dat wordt waargenomen 

vanuit een lager gezichtspunt, nog dichter bij het beeldvlak geplaatst en ziet hij, voorzover wij 

weten, voor het eerst af van een doorkijkje naar een andere ruimte (afb. 285).
1277

 Hier komt nog 

slechts één figuur voor: een lachwekkende jonge drinker in een uitgelaten stemming die een toast 

brengt aan een denkbeeldig persoon buiten het schilderij door met een uitbundig gebaar het glas 

te heffen. Delff laat hem bijna schuil gaan achter een opstapeling van fraai glanzende koperen en 

tinnen potten en ketels en schalen gevuld met snoeken, baarzen, vers geplukte kweeperen, appels 

en artisjokken, evenals hetzelfde stuk glimmend ribvlees en de vette gans die we in Delffs 

keuken uit 1610 tegenkwamen. Doordat Delff dit alles nu laat uitlichten tegen een egale donkere 

achtergrond slaagt hij er in de voorwerpen en materialen nog natuurgetrouwer te laten lijken. 

Delff zal deze innovatie hebben ontleend aan Nicolaes Gillis en Floris van Dijck die deze 

kunstgreep immers al eerder toepasten in hun voorstellingen van gedekte tafels.
1278

 Tegelijk lukt 

het Delff de beschouwer sterker bij het getoonde te betrekken dan met zijn keukenstuk uit 1610 

doordat hij zich hier focust op het stilleven, waarvan hij de verschillende motieven nu ook in een 

overtuigender onderlinge samenhang presenteert.    

 De volgende stap is dat Delff de menselijke figuur volledig weglaat. Dit gebeurt bij 

het Keukenstilleven van Delff in Straatsburg (afb. 286), dat rond dezelfde tijd – omstreeks 

1615-1620 - zal zijn vervaardigd als het Keukenstuk met een drinkebroer.
1279

 Een nieuw 

element is dat Delff het keukenstilleven hier uitstalt op twee tafels, waarvan hij er één 

diagonaal in het beeldvlak plaatst, hetgeen resulteert in een grotere dieptewerking. Dit type 

keukenstilleven ontwikkelde Delff rechtstreeks uit zijn Keukenstuk met een drinkebroer: het 

stilleven bestaat uit verschillende elementen die we daar al tegenkwamen, zoals de 

vergelijkbare roodkoperen en bronzen of tinnen ketels en schalen, de artisjokken en de vrijwel 

eender weergegeven kweeperen en vissen (een snoek en baarzen). In plaats van de gans en het 

stuk ribvlees zijn hier een koppel vette eenden, vinkjes en druiven te zien. Dit alles plaatst 

Delff opnieuw tegen een egaal-donkere achtergrond die ter rechterzijde een flauw schijnsel 

toont van een onzichtbare, buiten het beeldvlak gelegen lichtbron. In de schaarsverlichte 

keuken staat alles klaar om een maaltijd van te bereiden. Nadrukkelijker dan voorheen 

impliceert Delff de aanwezigheid van de beschouwer door op de voorgrond een glas 

schuimend bier, een hapklare, in partjes gesneden haring met uitjes en een bord boterklonten 
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te etaleren: het is net of de beschouwer juist van de boter heeft gegeten en een hapje van de 

haring nam. Het stilleven wordt bovendien meer in close-up getoond en het verdwijnpunt ligt 

veel lager ten opzichte van de grootschalige composities die Delff kort na 1600 schilderde, 

waardoor hier sprake is van een sterkere suggestie van nabijheid. 

 De evolutie van dit type keukenstilleven voltrekt zich geleidelijk en lijkt op het eerste 

gezicht eerder het gevolg van een logische, innerlijke ontwikkeling, dan van externe factoren. 

Toch kan de overgang naar dit type keukenstillevens zonder figuren niet los worden gezien 

van ontwikkelingen in de Zuidelijke Nederlanden, waar zich kort tevoren een soortgelijke 

transformatie voltrekt. Een stimulans voor Delff kunnen enerzijds de, voorzover wij weten, 

vroegste gedateerde composities van dit beeldtype uit 1611 hebben gevormd van Clara 

Peeters: één stilleven uit dat jaar toont, evenals dat van Delff, een assortiment 

zoetwatervissen, waaronder een karper, een snoek en voorns, maar ook gekookte zeekrabben 

en garnalen (afb. 287),
1280

 terwijl Peeters op een ander stilleven uit hetzelfde jaar, evenals 

Delff, dode vinkjes, een woerd en ander wild gevogelte verbeeldt; Peeters laat zien dat de 

vogels met de valkenjacht werden gevangen door een levende roofvogel af te beelden (afb. 

288).
1281

 Op een vergelijkbare wijze als Delff enkele jaren later deed, toont Peeters verse, 

meest onbereide etenswaren in close-up, die zij in haar geval naast elkaar schikt op een 

parallel aan de onderste beeldrand geplaatste tafel en ook al presenteert tegen een donkere, 

egale achtergrond. Deze voorstellingen wekken de indruk dat de meeste verse producten juist 

werden binnengebracht en klaar liggen om te worden bereid: terwijl het visstilleven van 

Peeters slechts een koperen vergiet met een schuimspaan toont, verwijst Delff veel 

nadrukkelijker naar het kookproces door de weergave van allerlei potten, pannen en ander 

keukengerei.
1282

 Op een verwante manier als Peeters voerde Delff het keukenstilleven in 

Straatsburg uit in een beperkt kleurenscala van roden, bruinen, groenen en oker, waarmee hij 

op een uiterst geraffineerde wijze een afgewogen harmonie in kleur en toon bewerkstelligde. 

Een aanzet tot deze versobering in het kleurgebruik valt echter al te bespeuren in de 

grootschalige keukenstukken die Delff kort na 1600 maakte (zoals dat in Richmond). 

 

Anderzijds maakte ook Snyders waarschijnlijk al eerder keukenstillevens zonder figuren, 

zoals het Keukenstilleven met wild, vlees, gevogelte en een kreeft (afb. 289)
1283

 en het 

Stilleven met vis, een otter, een kreeft en groenten (afb. 290).
1284

 In deze composities uit 

omstreeks 1610 geeft Snyders een aantal motieven precies eender weer als op zijn keukenstuk 

in het Wallraf-Richartz-Museum in Keulen, dat ongeveer uit hetzelfde jaar dateert (afb. 227). 

Evenals Delff en Peeters toont ook Snyders deze zaken nu in close-up en brengt hij ze samen 
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tot een compacter geheel. Op dit type keukenstillevens presenteert Snyders, zoals ook Delff, 

steeds een geconcentreerd overzicht van verschillende groepen etenswaren (vlees, groenten 

en/of fruit, gevogelte en vis). Tegelijk met een formele, treedt hier ook een thematische 

verschuiving op: terwijl het voedsel van Snyders’ keukenstuk met de keukenmeid, zoals 

eerder aangeduid, tevens in dienst staat van een kluchtige strekking, evoceert het 

keukenstilleven louter een beeld van producten, voortgebracht door de natuur(elementen), die 

voor de keuken bestemd zijn. Een gelijksoortige verschuiving treedt op in het werk van Delff 

in Straatsburg, dat, zoals ook Grimm suggereerde, verwijst naar de Vier elementen (de 

getoonde producten van aarde, water en lucht zijn bestemd om middels het vuur te worden 

bereid).
1285

 Snyders zal niet als eerste op het idee zijn gekomen de figuren weg te laten: 

waarschijnlijk deed Delff dit al eerder bij zijn keukenstilleven in Oxford (afb. 195), maar 

zoals we hebben gezien, neemt voedsel daar een ondergeschikte plaats in. Het is niet 

uitgesloten dat een impuls uitging van ontwikkelingen in Noord-Italië, waar zelfstandige 

stillevens met etenswaren zeker al in de jaren tachtig van de 16de eeuw werden 

geschilderd,
1286

 maar deze vertonen geen duidelijke overeenkomsten met de voorbeelden van 

Delff, Peeters en Snyders. Stilistisch en iconografisch zijn hun keukenstillevens uiteindelijk 

vooral verwant met 16de-eeuwse voorlopers als de reeksen van de Vier Elementen en de Vier 

seizoenen en keukenstillevens met bijbelse scènes van Joachim Beuckelaer, zoals het 

Keukenstilleven met de Emmaüsgangers in het Mauritshuis uit ca. 1560-1565 (afb. 190) en het 

Keukenstilleven met Christus’ bezoek aan Martha en Maria in Lemgo uit 1569 (afb. 291)
1287

, 

waar steeds een goedgevulde keuken wordt gesuggereerd. 

Tegelijk was een belangrijke motivatie voor Delff om dit nieuwe type schilderijen te 

ontwikkelen ongetwijfeld dat deze veel sneller en goedkoper konden worden vervaardigd dan 

zijn grootschalige composities, waardoor hij beter kon voorzien in de toegenomen vraag naar 

dit soort schilderijen en hij een breder publiek kon bedienen. 

 

Een gevarieerd aanbod: beelden van overvloed én beelden van luxe en weelde 

De nieuwe categorie keukenstillevens die Delff waarschijnlijk kort na 1616 introduceerde, 

moet hij echter hebben bestemd voor een zeer kapitaalkrachtig publiek. Tot dit type behoort 

het monumentale en op een groot formaat geschilderde Keukenstilleven met een zwaan en een 

kalkoen (afb. 292).
1288

 Door de weergave van een reusachtige dode zwaan en een kalkoen roept 

deze voorstelling veel sterker dan de hierboven behandelde composities een beeld op van een 

overstelpende weelde. Deze combinatie van motieven zal Delff hebben ontleend aan Adriaen 

van Nieulandts Keukenstuk met de historie van Cleopatra en Marcus Antonius uit 1616 dat, zoals 
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we eerder hebben gezien, ondermeer in de weergave van de zwaan, werd geschilderd in reactie 

op voorbeelden van Snyders. Dat Delff Adriaen van Nieulandts keuken goed moet hebben 

bestudeerd, blijkt nog duidelijker bij een ander keukenstilleven van Delff, waarop een dode 

zwaan het hoofdmotief vormt (afb. 293):
1289

 Delff toont deze zwaan in een soortgelijke houding 

als Van Nieulandt en de vogel verschijnt hier eveneens in combinatie met een vergelijkbare 

luxueuze metalen wijnkoeler. Dat Delff ook elementen uit werk van Snyders zelf overnam, blijkt 

uit de aanwezigheid van motieven als de korf met druiven, links op de voorgrond, en de grote 

koperen kuip, die kort tevoren op een soortgelijke wijze werden verbeeld door Snyders, zoals op 

het Stilleven met wild, groenten en fruit uit 1612, diens vroegst bekende gedateerde 

zelfstandige stilleven (afb. 294).
1290

 Evenals bij Delff houdt de ruimte bij Snyders het midden 

tussen een keukeninterieur en een ruimte voor tijdelijke opslag, waarin wild en tam gevogelte, 

fruit en groenten vaste elementen zijn. Toch zijn er, in de uitvoering van dit beeldtype, vrij grote 

verschillen tussen Delff en Snyders: terwijl de laatste een grotere verscheidenheid aan wild toont, 

laat Delff nadrukkelijker keukenparafernalia zien en verbeeldt hij ook vissen, rauw (orgaan)vlees 

en worsten. 

 Zoals hierboven bleek, varieert Delffs productie van beelden met een bescheidener opzet, 

die niettemin een overvloedig gevulde keuken suggereren, tot monumentale voorstellingen die 

luxe en weelde tentoon spreiden. Deze verscheidenheid aan keukenstillevens in zijn oeuvre 

vormt waarschijnlijk tot op zekere hoogte een afspiegeling van het gedifferentieerde publiek 

waarvoor hij werkte. Het eerste beeldtype zal vooral bestemd zijn geweest voor een klasse van 

gegoede burgers, zoals men kan afleiden uit boedelinventarissen van burgerhuizen.
1291

 Het 

tweede beeldtype was waarschijnlijk primair bestemd voor rijke patriciërs, zoals Joost van 

Adrichem, de burgermeester van Delft in wiens inventaris uit 1653 een keukenstuk van Delff 

wordt genoemd.
1292

 Wanneer Van Bleyswijck Delff prijst in zijn Beschryvinge der stadt Delft uit 

1667 omdat hij ‘een veerdig en goet Schilder [is] van stilleggent-goet, en voornamelijk seer 

uitnemende in Koper te schilderen’, merkt hij op dat men dit ‘aen sijn dingen in veel voorname 

oude Burgers-huysen noch sien kan.’
1293

 Delffs opmerkelijkste klant was echter prins Frederik 

Hendrik: in 1637 ontving Delff het zeer hoge bedrag van 250 gulden voor een fruitstilleven dat 

als supraporte bestemd was voor diens paleis in Rijswijk, het Huis ter Nieuburg.
1294

 

Dat het door Delff geïntroduceerde luxueuzer beeldtype succesvol was en er kennelijk 

een vraag naar dit soort schilderijen bestond, kan men afleiden uit het gegeven dat ook andere 

kunstenaars op zijn voorbeelden voortborduurden. Een variant werd bijvoorbeeld geschilderd 

door de Haagse schilder Dirck van Cats, op wiens Keukenstilleven uit 1631 een eendere 

wijnkoeler pronkt als bij Delff (afb. 295).
1295

 Op een zeer verwante manier als Delff roept hij 
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een beeld op van weelde door als het ware een fragment van een volgestouwde ruimte voor 

tijdelijke opslag te tonen (waarin ook eenvoudige producten voorkomen). Verscheidene van 

de hier gepresenteerde soorten groenten en fruit treffen we al in 1622 aan op Dirck van Cats’ 

Groentenmarkt in de verzameling Spinola (afb. 296; zie ook Appendix III).
1296

 

 Een sterk afwijkend type voorstelling creëerde Nicolaes Gillis met een stilleven uit 

1615 door elementen uit de tradities van de gedekte tafel en het keukenstuk te combineren 

(afb. 297)
1297

: aan het eerste beeldtype ontleende hij de schalen met vruchten, noten, de kaas 

met een wit broodje en ondermeer de uiterst kostbare vergulde drinkbeker, het fluitglas met 

wijn en het Chinese porselein, waaronder een fraaie Wanli kendi, dat in het centrum alle 

aandacht opeist. Aan het tweede beeldtype ontleende hij de nog levende kippen, de dode haas, 

konijnen en een ruime hoeveelheid vinkjes en andere vogeltjes, die met de jacht verkregen 

zijn. De suggestie wordt gewekt dat de eigenaar van het schilderij over een groot vermogen 

beschikt, waardoor hij zich de aanschaf van dergelijke kostbaarheden kan veroorloven, dat hij 

het voorrecht heeft te jagen en dat hij een landgoed bezit, waar deze genotsmiddelen vrij 

voorhanden zijn, en waar ook de rozemarijn, rozen en anjers juist werden geplukt. Alles staat 

klaar om dadelijk een overweldigend feestmaal te beginnen. Tot deze uitzonderlijke categorie 

behoort ook de Gedekte tafel met vlees, wafels, eieren, een dode reiger en ander gevogelte uit 

omstreeks 1615 die mogelijk eveneens door Nicolaes Gillis werd geschilderd (afb. 298).
1298 

 

Dordrecht en Gorcum; Jacob Gerritsz. Cuyp en Dirck Govertsz. 

Het innovatieve beeldtype van Delff werd in Dordrecht in de jaren twintig opgepakt door 

Jacob Gerritsz. Cuyp (1594 - 1651/52), die, behalve een keukenstuk en een vismarkt, ook 

meerdere zelfstandige keukenstillevens schilderde.
1299

 Daarnaast was deze veelzijdige 

kunstenaar bovendien Dordrechts belangrijkste portretschilder in de eerste helft van de 17de 

eeuw en vervaardigde hij genretaferelen, bloemstukken en historiestukken.
1300

 Het is goed 

mogelijk dat Cuyp werd gestimuleerd om keukenstukken te schilderen door Abraham 

Bloemaert, die hem volgens Houbraken in Utrecht heeft opgeleid.
1301

 Desondanks vertoont 

Cuyps werk geen directe verwantschap met Bloemaerts keukenstukken. 

Dat Cuyp daarentegen vooral schatplichtig was aan Delff blijkt uit zijn 

Keukenstilleven met groenten, wild, gevogelte en vis (afb. 299).
1302

 Dit keukenstilleven komt 

in vele details overeen met de linkerhelft van Cuyps enige bekende keukenstuk met figuren, 

dat evenals het stilleven uit de tweede helft van de jaren twintig zal dateren (afb. 300).
1303

 De 

grootschalige compositie van dat Keukenstuk met een meid en een jongetje vertoont een 

ongebruikelijk scherpe tweedeling: de linkerhelft verbeeldt schappen waarop een kuip gevuld 



 299 

met zoetwatervissen, een bloemkool, artisjokken en een mand appels liggen opgetast. Dit 

fraaie stilleven heeft Cuyp geplaatst tegen een vrijwel egale wand waaraan een konijn, een kip 

en een band vinkjes zijn opgehangen. Op het keukenstilleven zijn bijna alle motieven exact 

eender geobserveerd en zij komen waarschijnlijk op een gelijke schaal voor, maar worden in 

een gewijzigde opstelling gepresenteerd.
1304

 Dat Cuyp moet zijn aangespoord door de werken 

van Delff, blijkt uit zijn toepassing van het koele, gelijkmatige licht, het ingetogen koloriet en 

de bruin-grijze ondergrond, die Delff op een verwante wijze gebruikte bij, bijvoorbeeld, zijn 

keukenstilleven in Straatsburg (afb. 286). Bovendien ontleende Cuyp diverse motieven aan 

Delff: een gelijksoortige glimmende melkkan (rechts op het keukenstuk), artisjokken en een 

opgehangen konijn komen voor op Delffs Keukenstilleven met een zwaan en een kalkoen (afb. 

292), terwijl we een eender koperen kannetje, maar ook het motief van de dode vinkjes 

ondermeer op Delffs keukenstilleven in Straatsburg aantreffen. De uitbeeldingswijze van dit 

laatste motief kan ontleend zijn aan Beuckelaer, die dikwijls dode vinkjes op een biezen riem 

schilderde, of Floris van Schooten die eenzelfde tros dode vinkjes toont op zijn keukenstuk uit 

1621 (afb. 160).
1305

 

Een belangrijk verschil met Delff is echter dat Cuyp kiest voor een compositie met een 

staand formaat. Het kan heel goed dat Cuyp op dat idee werd gebracht door de ongeveer 

twintig jaar oudere kunstenaar Dirck Govertsz. (genoemd Van Hedel, later: Van Heel) (ca. 

1575-1646/47). Govertsz. woonde en werkte in het nabij Dordrecht gelegen Gorinchem, waar 

hij portretten, keukenstukken, keukenstillevens, banket- en fruitstukken en vermoedelijk 

jachtstillevens schilderde.
1306

 Het keukenstilleven van Govertsz. in Bonn is duidelijk verwant 

met dat van Cuyp: behalve dat Govertsz. deze compositie evenals Cuyp op een staand formaat 

schilderde, verdeelt ook hij de levensmiddelen gelijkmatig in groepen over het hele beeldvlak 

(afb. 301).
1307

 Dat ook Govertsz. voorbeelden van Delff goed moet hebben bestudeerd, blijkt 

uit zijn  grootschalige, in 2007 geveilde keukenstilleven, ondermeer doordat hij hier de ketels 

op een zeer gelijksoortige wijze als Delff - gekanteld - presenteert (afb. 302).
1308

 Dit 

monumentale stuk, waarop naast eenvoudiger spijzen, luxueuze zaken als oesters, een steur en 

een dode reiger zijn afgebeeld, moet voor een koopkrachtiger publiek bestemd zijn geweest 

dan het schilderij in Bonn. Zeer karakteristiek voor de keukenstillevens van Govertsz. is dat 

hij – waarschijnlijk als eerste - vissen toont die bij de rugvinnen aan touwtjes zijn 

opgehangen. 

 Uit de schaarse gegevens die ons bekend zijn over de prijzen van Govertsz’ 

keukenstukken lijkt men af te kunnen leiden dat hij, evenals Delff, verschillende beeldtypen 

maakte die bestemd waren voor een vrij divers publiek. Een keuken van Govertsz. werd in 
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1626 getaxeerd op het niet geringe bedrag van 48 gulden in een loterij van Cornelis Cornelisz 

van Leeuwen in Delft. Het is opmerkelijk dat de taxatie werd verricht door de schilders Hans 

Jordaens en Cornelis Jacobsz. Delff.
1309

 Lagere waarden - 15 en 30 gulden - worden echter 

vermeld voor twee keukenstukken van Govertsz. in een Rotterdamse inventaris van de 

schilder Cornelis van Nerven en diens vrouw Neeltgen Adriaens uit 1634.
1310

 

 

De stap naar keukenstillevens, waarbij sprake is van een weergave in close-up en een 

volkomen synthetisch compositieschema, werd in wezen pas gezet door de Delftse kunstenaar 

Harmen Steenwijck (Delft ca. 1612 - Delft? in of na 1656), die in de jaren veertig en vijftig 

vrij veel keukenstillevens schilderde, waarin hij een combinatie van groenten, fruit, vis en 

wild toont. Steenwijck zal zich in dit genre hebben bekwaamd tijdens zijn leertijd in Leiden 

van 1628 tot 1633 bij zijn oom David Bailly, die immers zelf ook keukenstukken 

schilderde.
1311

 Steenwijcks keukenstillevens zijn compacte composities opgebouwd langs een 

denkbeeldige diagonaal die hij laat beschijnen door een fel strijklicht afkomstig van een 

onzichtbare, buiten het beeldvlak gelegen lichtbron. Zijn werken uit de jaren veertig zijn over 

het algemeen grootschaliger, kleurrijker en gedetailleerder van uitvoering (afb. 303)
1312

 dan 

zijn geroutineerd en vlot vervaardigde monochrome schilderijen uit de jaren vijftig (afb. 

304)
1313

, wanneer hij zijn productie lijkt af te stemmen op een vraag naar goedkopere 

schilderijen.
1314

 Hij begreep pas dat de picturale middelen die de schilders van gedekte tafels 

al veel eerder hadden geïntroduceerd, succesvol konden worden ingezet bij het 

keukenstilleven. 

 

Ontwikkeling van het keukenstilleven naar het  jachtstilleven en het visstilleven 

Het keukenstuk van Adriaen van Nieulandt uit 1616 en de luxueuze keukenstillevens van 

Delff moeten, mét de exuberante voorraadkamers en dierstukken van Frans Snyders, Adriaen 

van Utrecht en Joannes Fyt (Antwerpen 1611-1661), worden beschouwd als de voornaamste 

voorlopers van een nieuw type monumentale jachtstillevens, die de stillevenschilder Elias 

Vonck (1605-1652) in de jaren veertig in Amsterdam
1315

 en Jan Baptist Weenix (Amsterdam 

1621-1659 Utrecht) rond 1650 in Utrecht schilderden.
1316

 In deze imposante composities 

combineerden zij de Zuid-Nederlandse voorkeur voor het decoratieve element, een vloeiende 

penseelvoering en een suggestie van een diagonale beweeglijkheid met een Hollands "sober" 

kleurgebruik, een adembenemend knappe stofuitdrukking en een krachtig chiaroscuro. Deze 

enorme stillevens met jachttrofeeën werden waarschijnlijk vooral geschilderd voor zowel de 

adel als voor rijke burgers met aristocratische aspiraties.
1317

 Een jachtstilleven dat rechtstreeks 
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werd ontwikkeld uit het keukenstilleven is bijvoorbeeld de compositie met wild en fruit van 

de Delftse schilder Gillis Gillisz. de Bergh (ca. 1600-1669), mogelijk een leerling van Delff 

(afb. 305).
1318

 Precies dezelfde dode zwaan keert hier terug die Delff eerder verbeeldde in zijn 

Keukenstilleven met een zwaan en een kalkoen (afb. 292). De robuuste keukengereedschappen 

en meer alledaagse etenswaren hebben plaatsgemaakt voor een verfijnder fruitstilleven en de 

overige uitstalling bestaat nu louter uit jachtbuit. In een overgangsfase van het keukenstilleven 

naar het jachtstilleven staan ook de werken van de in Den Haag werkzame Petrus Staverenus 

(werkzaam 1635 - in of na 1654) (afb. 306)
1319

, Carel van Hullegarden en Carel Hardy (ca. 

1625/30 Valenciennes - in of na 1652).
1320

 In Zeeland werd dit type vanaf de jaren veertig 

geschilderd door Philips Angel (uit Middelburg) (1616-na 1683), die enige jaren, tussen 

ongeveer 1639 en 1643, in Haarlem woonde en werkte; in zijn werken verschuift het accent 

naar de verbeelding van een verscheidenheid aan soorten tam en wild gevogelte.
1321

 

 

Het keukenstilleven was daarnaast de belangrijkste iconografische voorloper van schilderijen 

met uitsluitend vis als onderwerp, een genre dat in de Noordelijke Nederlanden ontstond aan 

het eind van de jaren twintig en in de jaren dertig aan populariteit begon te winnen.
1322

 De 

belangrijkste Noord-Nederlandse centra van de visstillevenkunst waren Den Haag en Utrecht. 

In Utrecht schilderde Marcus Ormea (werkzaam voor 1611-1636) aan het eind van de jaren 

twintig visstillevens, terwijl diens zoon Willem Ormea (werkzaam 1634-1673) zich vanaf de 

jaren dertig specialiseerde in de visstukken, die meestal vissen op het strand tonen. Vanaf de 

jaren veertig was hier de veelzijdiger visschilder Jan de Bont werkzaam (tussen 1641-1653) 

en sinds de jaren zestig Jacob Gillig (ca. 1636-1701) en Abraham Mignon (1640-1679).
1323

 In 

Den Haag ontwikkelt Pieter de Putter (ca. 1600-1659) zich vermoedelijk in de jaren veertig 

als eerste tot een ware specialist van visstillevens. Hij diende als belangrijk voorbeeld voor 

schilders als Johannes Kuveenis (ca. 1620-na 1666), Abraham van Beijeren (1620/21-1690) 

en Isaac van Duijnen (1628-1679/81), die vanaf de jaren vijftig zeer productief waren. 

 

Uit het bovenstaande blijkt dat de zelfstandige maaltijdstillevens en keukenstillevens ontstonden 

als een direct resultaat van een proces van wedijver: deze nieuwe voorstellingen waren 

diepgeworteld in bestaande beeldtradities en kwamen hieruit voort door de stuwende dynamiek 

van het aemulatie-proces. 
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2. Relaties met xenia en buitenlevenliteratuur ( het Nederlandse hofdicht) 

2.1. Relaties met xenia: Plinius, Philostratus, Vitruvius, Blaise de Vigenère, Franciscus Junius, 

Samuel van Hoogstraeten 

Charles Sterling betoogde in zijn La nature morte de l'antiquité a nos jours uit 1952 dat de keuze 

om autonome stillevens met etenswaren te schilderen, in Europa in de Nieuwe Tijd, rechtstreeks 

werd ingegeven door klassieke teksten van Plinius, Vitruvius en Philostratus.
1324

 Het is zeer de 

vraag of deze baanbrekende stelling wel juist is. Zoals ik hieronder nader zal uiteenzetten, is het 

waarschijnlijker dat deze teksten achteraf de legitimatie leverden voor deze innovatie. 

 

Het was in de 16de en de 17de eeuw algemeen bekend dat de Grieken en Romeinen 

schilderijen van etenswaren maakten. Als één van de onderwerpen die Piraeicus verbeeldde, 

noemt Plinius de Oude de obsonia (etenswaren).
1325

 Er kwam in de Griekse en Romeinse 

schilderkunst ook een categorie voor van stillevens met voedingsmiddelen, die xenia werden 

genoemd. Met dit Griekse woord werden zowel de etenswaren aangeduid die men gasten als 

geschenk aanbood, als de schilderijen waarop zulke geschenken waren afgebeeld. 

Al in de 15de eeuw was men bekend met één van de belangrijkste uit de Oudheid 

overgeleverde teksten over de xenia, Vitruvius’ De architectura. Vitruvius benadrukt hierin 

de sociale functie van de xenia: ‘Want toen de Grieken luxueuzer gingen leven [...] lieten ze 

eetzalen, vertrekken en voorraadkamers vullen met proviand, bestemd voor hun buitenlandse 

gasten, die ze de eerste dag uitnodigden om te komen eten en de volgende dag kippen, eieren, 

groenten, vruchten en andere producten van het land stuurden. Daarom noemen kunstenaars 

afbeeldingen waarop dingen staan weergegeven die naar gasten worden gestuurd "xenia".’
1326

 

Deze passage werd ten dele geciteerd door Franciscus Junius in De Schilder-Konst der Oude uit 

1641, dat voor het eerst werd gepubliceerd in 1637 onder de titel De Pictura Veterum, en na hem 

door Samuel van Hoogstraeten in de Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst in 

1678.
1327

 

De vroegste bekende beschrijvingen van schilderijen met levensmiddelen werden 

gepubliceerd in de derde eeuw na Christus in de Imagines (Grieks: Eikones) van Philostratus. 

Het gaat om twee beschrijvingen, Xenia I en Xenia II, van schilderingen die mogelijk nooit 

hebben bestaan.
1328

 Beide voorstellingen zijn gesitueerd in een landelijke omgeving en de 

etenswaren worden nadrukkelijk als geschenken van het platteland gepresenteerd, waarvoor 

men geen inspanning hoeft te verrichten. Ze verheerlijken het buitenleven en, zoals uit Xenia 

II expliciet blijkt, zijn de geschenken bestemd voor de ‘eigenaar van de hoeve’, die, als hij 

naar de stad zou terugkeren ‘naar geperste druiven [zou] ruiken en naar vrije tijd, en hij zou 
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kunnen boeren in het gezicht van de stadsmensen’. Het eerste schilderij toont hoofdzakelijk 

een keur aan vruchten, waarvan sommige geoogst en opgestapeld en andere nog verspreid 

over de grond voorkomen of aan takken hangen, een kaas die net is gekarnd en nog natrilt en 

kommen melk. Het tweede schilderij verbeeldt een ruimer assortiment eetwaren, waarmee een 

volledige maaltijd kan worden samengesteld. Hier is vooral de jachtbuit uitgestald: een 

levende haas zit in een hok, terwijl een geslachte en gestroopte haas aan een eikeboom hangt 

en een hond zit bij te komen van de jacht. Vlak naast de haas liggen tien vette eenden en tien 

ganzen met kaalgeplukte borsten te wachten op de bereiding door een kok. Ondertussen kan 

men zich te goed doen aan voedsel waar geen vuur voor nodig is: een mand gekruide broden, 

rijp fruit dat in een mand ligt opgestapeld en een dessert van mispels, ‘Zeus’ eikels’ en 

palathè, een zoete delicatesse van vijgen. Het eerste schilderij brengt vooral de latere 

fruitstillevens in herinnering, terwijl het voedsel in de tweede voorstelling tot op zekere 

hoogte overeenkomsten vertoont met wat er in keukenstukken, keukenstillevens, 

voorraadkamers en jachtstillevens ligt uitgestald. De opmerkelijkste parallel tussen deze latere 

beeldtypen en Xenia II is misschien wel dat ook daar de meeste etenswaren nog op de 

bereiding van een kok liggen te wachten. Toch zijn de overeenkomsten tussen Xenia II en 

keukenstukken, keukenstillevens, voorraadkamers en jachtstillevens zeer algemeen en zijn er 

geen aanwijzingen dat de schilders van deze latere stillevens de tekst als uitgangspunt namen 

voor hun composities. 

 Zoals aangeduid was de tekst van Vitruvius al in de 15de eeuw bekend, terwijl van de 

Imagines van Philostratus een eerste editie verscheen in 1503 te Venetië.
1329

 Deze laatste 

werd waarschijnlijk pas vanaf het einde van de 16de eeuw door een breder publiek gelezen, 

nadat van de Franse auteur Blaise de Vigenère in 1578 te Parijs een vertaling met uitgebreide 

commentaren verscheen.
1330

 In een uitgave van 1614 waren etsen naar ontwerpen van Antoine 

Caron opgenomen, die de xenia illustreerden (afb. 307 en 308). Zoals Koslow in haar 

diepgaande bespreking van De Vigenère’s commentaar op de xenia onderstreepte, droeg deze 

toegankelijke publicatie in belangrijke mate bij aan de populariteit van de Imagines, waarvan 

ondermeer Rubens sinds 1615 een exemplaar bezat.
1331

 

De Vigenère vertaalde de twee xenia respectievelijk met de volgens hem passender titels 

Les Presens Rustiques (de Geschenken van het platteland) en Les Estreines de Village 

(Feestgeschenken uit het dorp) en benadrukte daarmee het bucolische karakter van deze werken. 

Uit zijn commentaar kan men afleiden dat de xenia een gastvrij onthaal verbeelden en de 

overvloed van de boerderij en het platteland in het algemeen ten toon spreiden.
1332

 De Vigenère 

plaatst de schilderijen in een breder kader en geeft een zeldzaam inzicht in de verschillende 
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associaties die een toeschouwer in zijn tijd kon hebben wanneer deze naar een fruitstilleven of 

een schilderij met jachtbuit keek. Hij projecteert als het ware denkbeelden over schilderkunst 

uit zijn eigen tijd op de xenia en blijkt deze schilderijen met een veel ruimer scala aan 

betekenissen te associëren dan als ‘Geschenken van het platteland’ of ‘Feestgeschenken uit het 

dorp’. Om te beginnen zijn xenia volgens De Vigenère aardigheidjes die ter afwisseling tussen 

de veel ernstiger onderwerpen werden opgenomen. Hij benadrukt hun aangename karakter en 

vergelijkt ze met het bijwerk (‘parergia’) in schilderijen, zoals landschappelijke elementen, 

bomen, ruïnes en dieren, die het geheel ‘verrijken en opluisteren’. Hij trekt een parallel met de 

cornucopiae in stuccowerk en prenten en stelt dat ze ons niets bijbrengen en geen andere 

bedoeling hebben dan het oog genot te verschaffen. Maar ook kunnen dergelijke werken vol-

gens De Vigenère een allegorische betekenis hebben, waarbij hij seksueel getinte scherts niet 

uitsluit (hetgeen de aanwezigheid van figuren impliceert); om te voorkomen dat sommigen 

hier aanstoot aan nemen, adviseert hij een gordijn voor het schilderij te hangen.
1333

 En voorts 

vergelijkt hij de xenia met de in Vlaanderen geschilderde ‘drolerieën die, wanneer ze door een 

deskundige hand gemaakt zijn, dikwijls aangenamer overkomen dan landschappen of historie-

stukken.’ Hier trekt hij een parallel met de tussengerechten (‘entremets’) van een feestmaal: 

zoals deze tussengerechten tijdens het feestmaal voor een aangename verrassing zorgen, 

brengen stillevens een afwisseling en variëteit in de kunst.
1334

 Deze laatste uitspraken zijn in 

twee opzichten zeer opmerkelijk: ten eerste omdat het aannemelijk is dat De Vigenère met 

deze ‘drolerieën’ (grappige of vermakelijke voorstellingen) ondermeer doelt op Zuid-

Nederlandse markt- en keukentaferelen en ten tweede vanwege de hoge status die De 

Vigenère aan deze ‘drolerieën’ toekent.
1335

 De genoemde associaties die de xenia volgens 

hem kunnen oproepen - die grofweg zijn in te delen in: genot voor het oog (illusionisme), 

allegorie en humor – zijn, zoals wij hebben gezien, geheel van toepassing op markt- en 

keukenvoorstellingen. Zijn drieledige duiding laat zien dat de betekenis voor een toenmalige 

beschouwer als De Vigenère niet was gefixeerd.  

Maar wat in het bijzonder opvalt, is dat toespelingen op humor en seksueel getinte 

scherts, waarmee De Vigenère de xenia ook in verband brengt, in de oorspronkelijke teksten 

van Philostratus ontbreken. Het lijkt er sterk op dat De Vigenère gedachten en associaties die 

schilderijen als keuken- en marktstukken uit zijn tijd konden oproepen – met diepe wortels in 

een carnavaleske (beeld)cultuur –, projecteert op de xenia, om zo de onderwerpskeuze van de 

schilderijen te legitimeren. Dit is een extra ondersteuning voor de hier geponeerde stelling dat 

niet de xenia bepalend zijn geweest voor de ontwikkeling van het zelfstandige 
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maaltijdstilleven, maar dat deze inventie het resultaat was van de katalyserende werking van 

het proces van wedijver. 

 

Geschilderd voedsel als geschenk en uiting van gastvrijheid 

Het gebruik van de Grieken, zoals beschreven door Vitruvius, om hun gasten voedsel te 

sturen, werd in de 16de en 17de eeuw voortgezet. Dit blijkt uit het voorbeeld van Hooft die in 

1635 patrijzen schonk aan Barlaeus
1336

 en Vondel die vermoedelijk in 1658 het tachtig verzen 

tellende gedicht schreef: Danckoffer aen den Heer Joan Six, voor zyn ooft en wiltbraet my uit 

zyne hofstede toegezonden.
1337

 Ook in tafelspelen is het gebruikelijk dat de personages het 

tafelende publiek geschenken aanbieden. Voorbeelden zijn bekend waarin eieren of haring 

wordt aangeboden
1338

; in een stuk waarin Ceres, Neptunus en Aeolus figureren, brengt elk 

personage spijzen mee die onontbeerlijk zijn voor het feestmaal dat bij deze gelegenheid - met 

het publiek - wordt gehouden: resp. brood, vis en gevogelte.
1339

 

Daarnaast is het zeer aannemelijk dat men elkaar in de 16de en 17de eeuw, mogelijk 

geïnspireerd door de Grieken en de Romeinen, als uiting van beleefdheid, genegenheid en 

vriendschap geschilderd voedsel schonk, hoewel het niet valt te achterhalen of men daarmee 

bewust in de voetsporen trad van de Antieken; bij de onderwerpskeuze kunnen ook heel goed 

andere motieven een rol hebben gespeeld. Voorbeelden zijn: de zes schilderijen met de 

maanden van De Saive die, zoals bleek in hoofdstuk III, in 1591 mogelijk door de Aartshertog 

Ernst van Oostenrijk werden geschonken aan zijn zus Maria in Graz, de Aartshertogin van 

Binnen-Oostenrijk; de vismarkt en de fruitmarkt van Vincenzo Campi die Rudolf II in 1604 

ontving als geschenk van de hertog van Savoyen;
1340

 een keukenstuk ter waarde van 60 gulden, 

dat door Lucas Jansz. van Wassenaer (overleden in 1634) bij wijze van kermisgeschenk werd 

vereerd aan zijn pachter bij de gelegenheid van de Zoeterwoudse kermis
1341

; de Jonge moeder 

van Gerrit Dou (een keukeninterieur) die als onderdeel van de ‘Dutch Gift’ in 1660 werd 

geschonken aan de Britse koning Karel II
1342

; het in waterverf uitgevoerde Vruchtenstilleven 

met aardbeien dat Floris van Dijck in 1624 bijdroeg aan het liber amicorum van 

stadsadvocaat en diplomaat Cornelis Gillesz de Montigny de Glarges (1599-1683).
1343

 Het is 

zeer aannemelijk dat onder de vele keukenstukken en andere voorstellingen met voedsel die 

blijkens boedelinventarissen opvallend vaak in de eigen familie van de schilder bleven, 

oorspronkelijk door de schilder waren geschonken. Als voorbeeld noem ik hier de ‘Ses cleijne 

frutagien’ van Floris van Dijck, die in 1648 – dus nog tijdens zijn leven – in het bezit waren 

van diens oom Cornelis Claesz van Rijck.
1344

 Bij de volgende voorbeelden zal vooral 

liefdadigheid het motief van de gift zijn geweest: de schenking in 1628 door de Utrechtse 
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schilder Marcus Ormea van een stilleven met vissen op het strand aan het Sint Jobs Gasthuis 

in Utrecht
1345

; het paar visstillevens, dat de rijke Alkmaarse burger Johan van Nordingen de 

Jonge in of kort voor 1656 bestelde bij de visschilder Pieter van Schaeyenborgh (werkzaam 

1635 [1610?] - in of na 1657), waarschijnlijk ter decoratie van het door hem gestichte 

Provenhuis Van Nordingen, waar acht arme bewoners waren gehuisvest, die een toelage 

ontvingen in de vorm van voedsel, geld, bier en turf.
1346

 De schenking van de visstillevens 

kan in dit geval worden opgevat als een gebaar van gastvrijheid jegens de bewoners.  

Ook Wilhelmus Beurs verbindt het aspect van gastvrijheid met geschilderde etenswaren 

in zijn al eerder genoemde schildertraktaat uit 1692: in zijn opsomming van allerlei (onbereide) 

vissen en schaaldieren merkt hij op dat deze, wanneer ze vakkundig geschilderd zijn, de ‘grage 

menschen konnen doen watertanden’ en men er een heel gezelschap mee zou kunnen 

trakteren.
1347

 Daarmee verwoordde hij waarschijnlijk kernachtig wat voor menig keukenstuk, 

keukenstilleven en andere stillevens met levensmiddelen gold. Het zijn beelden van overvloed 

die tonen hoe goed de keuken is gevuld en een gul onthaal uitdrukken. 

 

2.2. ‘Gae knecht, en laet de meyt de ketel overhangen’. Relaties met buitenlevenliteratuur: het 

Nederlandse hofdicht 

Het is opmerkelijk dat het gastvrij onthalen van bezoekers op een overvloedige en feestelijke 

maaltijd ook een topos vormt in het Nederlandse hofdicht, een genre dat zich in de 

Noordelijke Nederlanden in de 17de eeuw had ontwikkeld tot een eigen variant binnen de 

buitenlevenliteratuur. Dergelijke hofdichten zijn, volgens de definitie van Willemien de Vries 

‘gedichten waarin het buitenleven van een bepaald buitengoed of dat buitengoed zelf centraal 

staat.’
1348

 De bloei van dit genre hangt nauw samen met het fenomeen dat leden van de 

stedelijke elite vooral sinds het tweede decennium van de 17de eeuw een buitenplaats lieten 

bouwen waar zij de lange zomermaanden doorbrachten. Dergelijke buitenplaatsen waren een 

nieuw verschijnsel, dat samenhing met de toenemende verstedeling in de Republiek.
1349

 De 

voornaamste motieven om een buitenplaats te bezitten, waren: het financiële voordeel, het 

verlangen naar rust en het aristocratisch getinte aanzien dat het de burgerlijke patriciër 

verschafte.
1350

 De hofdichten werden voornamelijk door de bewoners van de buitenplaatsen 

zelf geschreven en waren in eerste instantie bedoeld voor een ontwikkeld en welgesteld 

publiek, voor wie ‘de buitenplaats en de literair geijkte ideologie van het buitenleven een 

bekend gegeven vorm[d]en’.
1351

 Het genre van het hofdicht staat in een traditie die teruggaat 

op voorbeelden uit de oudheid, zoals Horiatius’ Beatus Ille, een lofzang op het leven van een 

herenboer, en Vergilius’ Georgica, een verheerlijkend leerdicht over de akkerbouw, de 



 307 

wijnbouw, de veeteelt en de bijenteelt. Geïnspireerd door deze klassieke teksten komt op veel 

plaatsen in de hofdichten het poëtische ideaal van de Dapes inemptae ter sprake, hetgeen 

letterlijk vertaald het ‘niet-gekochte maal’ betekent, dat wil zeggen: een maaltijd bereid met 

producten van eigen teelt en opbrengsten van de jacht. Deze term komt geregeld voor in 16de- 

en 17de-eeuwse agrarische en bucolische teksten waarin de genoegens worden beschreven 

van het zuivere landleven, dat daarin meestal wordt geschetst als het morele tegenbeeld van 

het verdorven bestaan in de stad en aan het hof. 

 In 1995 stond Koslow in haar monografie over Frans Snyders al uitvoerig stil bij de 

samenhang tussen de voorraadkamers van Snyders en de buitenlevenliteratuur.
1352

 Zij legde 

een verband tussen de verschijning in 1613 van het eerste Nederlandstalige hofdicht, Den 

Binckhorst van Philibert van Borsselen te Amsterdam en het ongeveer gelijktijdig ontstaan 

van geschilderde voorraadkamers in de Nederlanden. Zij merkte terecht op dat de 

voorraadkamers van Snyders weliswaar niet als letterlijke uitbeeldingen van deze poëtische 

beschrijvingen kunnen worden gezien, maar dat tussen de beide genres opvallende 

overeenkomsten optreden; volgens Koslow lijken Snyders’ voorraadkamers eveneens ten dele 

uitdrukking te geven aan het ideaal van de ‘ongekochte spijs’.
1353

 Een opmerkelijk gegeven 

waaraan Koslow vreemd genoeg voorbij ging, is dat het genre van het hofdicht in de 

Zuidelijke Nederlanden niet lijkt te zijn beoefend.
1354

 Het ligt in mijn bedoeling de door 

Koslow gesignaleerde raakvlakken tussen het hofdicht en stillevens van voedsel nader te 

bestuderen, maar anders dan Koslow het vizier te richten op de Noord-Nederlandse situatie, 

die nog niet eerder werd onderzocht. 

 

Motieven in hofdichten 

De Nederlandse hofdichten, waaronder die van Van Borsselen, Hondius, Huygens en 

Westerbaen, beschrijven vrijwel zonder uitzondering een gastvrije maaltijd, bestemd voor 

vrienden en bezoekers, die uitsluitend is samengesteld uit de opbrengst van het landgoed, een 

gegeven dat sterke overeenkomsten vertoont met zowel de xenia als veel 17de-eeuwse 

stillevens met etenswaren. In beschrijvingen van het ‘ongekochte maal’ wordt uitvoerig 

ingegaan op de voedingsmiddelen waaruit het is samengesteld en worden de genoegens van de 

tafel bejubeld. De maaltijd moet eenvoudig, maar tegelijk overvloedig en voedzaam zijn. In Den 

Binckhorst uit 1613 noemt Philibert van Borsselen goedgemeste kapoenen en hennen, een 

varken, een os, snip, lijster, karper, snoek, baars, ganzen, duiven en verschillende soorten zelf 

gekweekte groenten en fruit, ‘Ia meer dan thienmael thien verscheyden edel peren/ Om 

t’ongekocht bancket dijn vrienden te bescheren’.
1355

 Dergelijke opsommingen brengen de 
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uitstalling van menig Noord-Nederlands keukenstuk en keukenstilleven in herinnering, waar 

evenals in het hofdicht, over het algemeen meer prozaïsche etenswaren worden uitgebeeld. 

Dit vormt een wezenlijk verschil met de grote voorraadkamers van Snyders die bepaald geen 

overvloed van eenvoudig voedsel tonen, maar eerder een overdaad aan luxueuze spijzen. In 

plaats van eieren, kaas, karpers en ganzen verbeeldt Snyders herten, pauwen, fazanten en 

everzwijnen. Een ander cruciaal verschil is dat de in Noord-Nederlandse voorstellingen vaak 

voorkomende verwijzingen naar het kookproces in de vorm van ketels en ander kookgerei in 

de grootschalige, luxueuze voorraadkamers van Snyders ontbreken. 

 Op vele plaatsen komen in het genre van het hofdicht de seizoenen ter sprake, waarbij 

ruime aandacht wordt besteed aan de werkzaamheden op het land, de opbrengsten van de 

seizoenen en de verschillende mogelijkheden voor de jacht op wild, vis en gevogelte. Zoals 

aangeduid in hoofdstuk III, vormt de seizoenbeschrijving zelfs het hoofdbestanddeel bij 

Philibert van Borsselen en Jacob Westerbaen (Ockenburg, 1654).
1356

 Snouckaert, de landheer 

van Den Binckhorst, vist zelf met hengel en sleepnet, beoefent de vogeljacht in de herfst en jaagt 

’s winters op hazen, konijnen, duiven en kwartels.
1357

 De Zeeuwse botanicus Petrus Hondius 

schept in zijn hofdicht Dapes inemptae, of de Moufe-schans uit 1621 op over de variëteit en de 

omvang van de groenten en de vruchten die hij kweekt, zoals de vele soorten druiven en 

pruimen.
1358

 In zijn beschrijving van de boomgaard noemt hij zowel het nuttige aspect daarvan 

als het vermaak van reuk, geur en smaak. Jacob Westerbaen bejubelt in vele alexandrijnen de 

smaak van grote wortels, asperges en roomse bonen. Als hij op het strand wandelt, ziet hij de zee 

nauwelijks, maar wel de smakelijke vissen in de strandplassen die in zijn pan zullen 

belanden.
1359

 Anders dan men zou kunnen verwachten, is de aanwezigheid van zeedieren op 

stillevens niet in strijd met het ideaal van de ‘dapes inemptae’: de hofdichten behandelen bij 

de opsomming van ongekochte spijzen ook uitvoerig zeevissen.
1360

 Meer nog dan voor Van 

Borsselen en Hondius is het jachtvermaak voor Westerbaen een essentieel onderdeel van het 

buitenleven.
1361

 Met plezier vertelt hij over de jacht op konijnen, hazen en allerlei soorten vogels. 

Als hij jaagt, heeft hij dikwijls het smakelijke vervolg al in gedachten. Een lyrische beschrijving 

van leeuweriken en hun gezang sluit hij af met de opmerking dat hij ze in de herfst graag 

verorbert.
1362

 Met eenzelfde genoegen weidt Westerbaen uit over de bereidingswijze van 

bijvoorbeeld gevangen vis, getuige de volgende passage die, tot op zekere hoogte, een 

literaire tegenhanger biedt voor geschilderde keukentaferelen, zoals dat van Reinier Covijn 

(Antwerpen ca. 1636-1681 Dordrecht) in het Dordrechts Museum, waar een keukenmeisje een 

saus over toebereide vissen in een tinnen schaal giet (afb. 309)
1363

: 
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Ick noo u, Wandelaer, op ’t geen der is gevangen.  

Gae knecht, en laet de meyt de ketel overhangen,  

De rooster zy gereed en watter noodigh is,  

Men schrap en krefse wel, de pos tot waeter-vis,  

De bers tot suyre saus, de braessem om te braeden,  

De kerper zy gesneen om in zijn bloed te braeden,  

En tusschen schootelen, met wat de kruyd-doos heeft,  

Met wat den heelen Oegst van ’t Indisch oosten geeft,  

Met het gekaerent vet van de begraesde koeyen,  

Met sout en met asyn op koolen dieder gloeyen 

Te stooven en de wijn, tot dat de saus sich bind  

Door ’t merg van ’t wittebrood, die dan haer krachten vind  

So ghyse komt te hulp met drucksel van citroenen,  

Met het geperste sap uyt geurighe limoenen,  

En dan ter hooger smaeck sal recht gekoomen syn 

Indien se krijghen magh een scheutje loock-asyn.
1364

 

 

Een wezenlijk verschil tussen de tekst en het beeld is echter, dat het motief van de handeling 

van de meid op het schilderij seksueel geconnoteerd is.
1365

 

 Ook voor Van Borsselen vormen de materiële genietingen een belangrijk element. 

Telkens staat hij stil bij de smakelijke en voedzame producten die zijn buiten oplevert en het 

genoegen dat zij de landheer verschaffen: 

‘[...] t’dertel Lammeken met hupp’len sick geneert: 

Van welck dijn Pachter dy den vetsten offer brenget, 

Waer onder altemet sijn visch-gerechten menget 

De Vyver (dijn Noord zee) end eenen Carper vet 

Oft wt sijn glasen schoot een leck’ren Brasem sendet, 

Met een gesonden Baers, oft fijnen Palinck wendet 

In dijn visch-korven breet ten grond-waert wtgespreydt, 

Een costeloosen cost, end sonder moeyt bereydt.’
1366

 

 

Nog uitvoeriger verheerlijkt Petrus Hondius de genoegens van de tafel in zijn hofdicht uit 1621. 

Daarin beschrijft hij zo volledig mogelijk wat er in de tuin van de Moufe-schans groeit en op het 

land aan eetbaars te vinden valt. Dit werk verdeelt hij in tien gangen, alsof het gaat om een 

maaltijd. In ‘den sesten ganck’ biedt hij de lezer een beknopt kookboek en somt hij in meer dan 

tweeduizend regels alles op wat zijn landgoed aan eetbaars had te bieden, waarbij hij de nadruk 

legt op een grote overvloed en verscheidenheid. Deze enumeratie van vissen, gevogelte, 

vruchten, vlees, wafels, vlaaien, koeken, pannekoeken en zuivel roept sterke associaties op met 

de uitstalling op bijvoorbeeld de Gedekte tafel met vlees, wafels, eieren, een dode reiger en 

ander gevogelte die mogelijk door Nicolaes Gillis werd geschilderd (afb. 298).
1367

 Hoewel 

‘Sonder pracht of overdaet’ is Hondius’ tafel ‘milt van spijse’ (hetgeen sterk in tegenspraak lijkt 

met de pauwen, zwanen en kalkoenen die zijn dis opsieren) en biedt deze een overvloed voor 
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zijn vele welkome gasten:
1368

 ‘Sulck een tafel mocht ick wenschen / Heel mijn leven lanck te 

sien,/ Die vol spijse dranck en menschen/ Geenen dronkaert can gelien’
1369

 Zijn enthousiasme 

over lekker en veel eten komt tot uitdrukking in platvloerse regels als: ‘Twee drie coppels jonge 

duyven,/ Geven tijtverdrijf in knuyven [kluiven]’ en ‘een schotel cleyne vijncken,/ In het vallen 

van het jaer,/ Laeten wy oock geensins stijncken.’
1370

 

 De materialistische benadering van de schepping krijgt bij Hondius moeiteloos een 

bovenzinnelijke dimensie, zoals we lezen in de slotregels van het hoofdstuk: ‘Dat van hier ons 

d’aertsche spijse / Trapwijs naer den Hemel wijse.’
1371

 Zoals Van Veen benadrukte, vormt het 

materieel nut hier tevens een religieuze factor. ‘De appreciatie van dit goede, de genieting, 

mits met mate, is een goddelijke opdracht’:
1372

  

‘Onsen God is niet te vreen, 

Met sijn goetheyt te besteen 

Aen den mensch, om hem te hoeden, 

En met broot alleen te voeden; 

Geeft hem meer dan sijn natuere 

Noodich heeft en heeft van doen; 

Heel de werelt is de scheure [schuur], 

Om den mensche wel te voen: 

Al de reste watter is 

Vruchten, vogels, beesten, vis, 

Is alleen voor hem geschapen, 

Om daer uyt sijn lust te rapen.’
1373

 

 

Hondius gebruikt hier het beeld van de schepping als een grote voorraadschuur, een metafoor 

die sterk doet denken aan Van Manders vergelijking van de wereld met een ‘ruyme keucken’. 

Zoals we hebben gezien in hoofdstuk III, werd een soortgelijke utilitaire opvatting over de 

schepping tot uitdrukking gebracht in de onderschriften van de reeks met de Vier elementen 

die Crispijn de Passe omstreeks 1600 graveerde naar inventies van Maarten de Vos, terwijl 

ook de reeksen met hetzelfde onderwerp van Goltzius en Savery het materieel nut van de natuur 

voor de mens prijzen. Dit gedachtengoed werkt onverminderd door in de keukenstillevens, 

waarin, zoals aangeduid, ‘Vruchten, vogels, beesten, vis’ dikwijls in gescheiden groepen 

worden gepresenteerd. Het is in wezen irrelevant of daarbij sprake is van een 

programmatische verbeelding van de Vier elementen en een directe verwijzing naar 

bijvoorbeeld het Vuur ontbreekt. Van Beverwijck schrijft immers, zoals we eerder zagen, dat 

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

mengeling van de vier elementen.’ En waar de Engelsman Thomas Carew het in zijn hofdicht To 

Saxham (1640) heeft over de vogels, vissen, os en lam die zich aanbieden als maal, voegt hij 

eraan toe: ‘Water, aarde en lucht werken samen om eer te betuigen aan uw haard.’
1374
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 Een eveneens terugkerende gedachte in het genre van het hofdicht is dat de zintuigen 

een bemiddelende rol vervullen bij het genieten van en zich verwonderen over de schepping 

(waarmee wordt geïmpliceerd dat zij bemiddelen tussen de microkosmos en de 

macrokosmos):
1375

 dit gebeurt bijvoorbeeld aan het eind van Hondius’s hofdicht, in een 

passage waarin hij, op een verwante wijze als Adriaen van de Venne dat deed in zijn eerder 

aangehaalde lofzang op de schepping uit 1635, de zintuigen opvoert als middelen om de 

wereld te bewonderen en hij deze in één adem noemt met de vier natuurelementen.
1376

 

Tegelijk vertoont de encyclopedische opzet van Hondius’ boek en de plaats die het voedsel 

daar inneemt tot op zekere hoogte parallellen met de geschilderde reeksen van de Vijf 

Zintuigen die wij in hoofdstuk III behandelden. Ook Hondius prijst de schepper door de 

rijkdom van de natuur in al haar allesomvattende, encyclopedische verscheidenheid te tonen; 

hij beschouwt de natuur als Gods openbaring waaruit men Gods wijsheid en heerlijkheid kan 

leren kennen.
1377

 In dit licht moet ook Hondius’ catalogus van etenswaren in ‘den sesten 

ganck’ worden gezien. Een zeer verwante opvatting kwam, zoals wij hebben gezien, tot 

uitdrukking in bijvoorbeeld het encyclopedisch opgezette Keukenstuk met de bruiloft te Kana 

van Ludger tom Ring uit 1562.  

 Zoals in het genre van het hofdicht de natuur van de buitenplaats wordt beschouwd als een 

microkosmos die een afspiegeling vormt van de macrokosmos, zo moet ook het keukenstilleven 

worden gezien als een microkosmos, waarin, zoals ook de titel van Beurs’ schildertraktaat luidt, 

De groote waereld in 't kleen geschildert is. 

 

Keukenstukken en andere voorstellingen van etenswaren in buitenplaatsen 

Naar aanleiding van het bovenstaande dient de vraag zich aan of keukenstukken en andere 

voorstellingen van etenswaren ook in buitenplaatsen werden bewaard. Uit boedelinventarissen 

van buitenplaatsen blijkt dat hier inderdaad soms keukenstukken voorkwamen. In 1644 hing 

een groot keukenstuk in het salet, die mogelijk dienst deed als eetruimte, van een hofstede 

nabij Naarden van Anna Michielsdr. van Varloer, de weduwe van Thymon Jacobsz. 

Hinloopen; zij beschikte ook over een woning in Amsterdam.
1378

 Een keukenstuk met een 

vergulde lijst wordt in 1663 genoemd in de inventaris van het nabij Alkmaar gelegen 

landgoed "Wimmenum" (vermoedelijk een buitenverblijf) van de Utrechtenaar Floris van 

Herlaer.
1379

 In de Hofstede "Coppenhage" te Abcoude van Gerard Schapes, heer van 

Kortenhoef, hingen in 1663 twee keukenstukken.
1380

 De inventaris uit 1679 van de ‘Hofstede 

tot Emmenes’, waar Jan van Wickevoort woonde, noemt een keukenstuk van Pieter Aertsen 

en een ‘conterfijtsel sijnde een Varckens hooft’.
1381

 Gegevens over het schilderijenbezit in 
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buitenplaatsen zijn echter te schaars om op basis hiervan de conclusie te trekken dat 

keukenstukken en andere voorstellingen van voedsel hier vaker dan elders voorkwamen: zoals 

we in hoofdstuk VI zullen zien, werden dergelijke onderwerpen zeer geregeld bewaard in 

burgerwoningen. Illustratief is het voorbeeld van Barbara Carel. Terwijl haar woning in 

Amsterdam, zoals verderop zal blijken, in 1687 diverse maaltijdstillevens, voorstellingen van 

gevogelte en een keukenstuk herbergde, hingen diverse schilderijen met etenswaren ook in de 

‘Hofstede in de Purmer’, de buitenplaats waarover haar familie beschikte: de ‘sael’ was 

gedecoreerd met een keukenstuk en in de slaapkamer hingen een keukenstuk en onder andere 

een ‘bancketje’.
1382

 

 

Zoals hierboven werd gesuggereerd, bestaan er zekere parallellen tussen bepaalde 

keukenstukken en het genre van het hofdicht. De voornaamste overeenkomsten zijn: de 

“opsomming” van voedsel in een grote overvloed en variatie (copia en varietas), de 

verheerlijking van zinnelijke genoegens van de tafel en verwijzingen naar de seizoenen, 

maanden en de elementen. 

Een wezenlijk verschil is dat de humor en erotica die in de meeste keukenstukken zo’n 

overheersende rol speelt niet of nauwelijks aan de orde is in het hofdicht, waarin het trouwe 

huwelijksleven en ouderschap onderwerpen zijn van lof.
1383

 Deze laatste thematiek staat 

echter wel weer centraal in enkele zeer uitzonderlijke keukenstukken met familieportretten, 

zoals Tom Rings compositie uit 1562 en Hendrick Sorghs Keukenstuk met de familie Bierens 

uit 1663 (afb. 395), die verderop wordt besproken. Copia en varietas van voedsel staan hier, 

evenals in het hofdicht, niet in dienst van het kluchtige, zoals dat bij vele keukenstukken het 

geval is, maar van de verheerlijking of idealisering.  

Een ander cruciaal verschil is dat de didactische elementen die de meeste hofdichten 

bevatten, zeker in het profane keukenstuk en het keukenstilleven geen rol spelen.
1384

 Niet 

zelden geeft het hengelen of jagen in het hofdicht aanleiding tot een zedenles. De vissen die 

zich door het aas laten bedriegen, brengen Hondius ondermeer tot een overpeinzing over 

mensen die zich door hun begeerte laten leiden.
1385

 Hoewel het niet geheel is uitgesloten dat 

keukenstillevens met vissen of jachtbuit dergelijke associaties bij sommige beschouwers 

opriepen, zijn er geen aanwijzingen dat ze werden geschilderd met als doel lering te trekken 

uit het voorgestelde.
1386

 

 Bovendien verbeelden diverse keukenstukken en markttaferelen juist het morele 

tegendeel van het deugdzame landleven en het daaraan verbonden ideaal van de ongekochte 

spijs van het hofdicht.
1387

 Dat geldt zeker voor keukenstukken waarbij het duidelijk is dat de 
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getoonde spijzen werden gekocht: op het stuk van Delff uit 1597 vindt een fianciële transactie 

plaats en het geld dat op tafel ligt in een aantal werken van Van Schooten suggereert dat de 

waren op de markt werden gekocht; vele kluchtige markttaferelen typeren de stad als een 

immoreel oord, eveneens door de verbeelding van financiële transacties in ruil voor liefde en 

opvallend vaak voorkomende scènes van diefstal. 

Toch is het bij lang niet alle marktstukken duidelijk of de uitstalling van 

voedingsmiddelen bedoeld is als koopwaar, vooral wanneer deze op het platteland is 

gesitueerd, zoals Joachim Beuckelaers Groenten en fruitmarkt in Londen (afb. 88). Hier 

worden de opbrengsten van het platteland verheerlijkt, en lijkt het irrelevant of je daarvoor 

wel of niet moet betalen, zodat het wel degelijk om "geschenken" van het land gaat. 

Zinnelijke verleiding, humor en een verheerlijking van de producten van het platteland gaan 

hier samen en dat geldt ook voor veel keukenstukken met uitgestalde stillevens. 

Bij sommige zelfstandige voorstellingen van levensmiddelen krijgt men wel degelijk 

de indruk dat de schilder expliciet verwijst naar de ideologie van het buitenleven: Delff doet 

dat waarschijnlijk wanneer hij op zijn keukenstilleven in Straatsburg druiventrossen toont 

waar nog hele druivenranken aan vastzitten en kweeperen met blaadjes, waarmee hij 

benadrukt dat ze net vers werden geplukt in de eigen tuin (afb. 286). Nog duidelijker is Pieter 

de Putter als hij in 1644 op een stilleven met vis en gevogelte een hengel en een geweer 

afbeeldt: hij impliceert zodoende dat de eigenaar van het schilderij deze buit kort tevoren zelf 

heeft opgebracht.
1388

 

 

Slotopmerkingen 

Uit het bovenstaande blijkt dat de schilderijen en de hofgedichten moeten worden beschouwd 

als verwante, maar verschillende genres, die elkaar soms raken. Het zou daarom onjuist zijn 

een al te smal en rechtlijnig verband te leggen tussen de opkomst van Nederlandse 

keukenstillevens (als die van Peeters, Snyders en Delff) met het verschijnen van de 

Nederlandstalige hofdichten van Van Borsselen, Hondius en anderen, hoewel een zekere 

correlatie bestaat. 

Het was de katalyserende werking van het proces van wedijver waarin deze 

innovatieve schilderijen ontstonden: de nieuwe beeldtypen van het keukenstilleven, het 

jachtstilleven en het visstilleven sluiten nauw aan bij, en komen direct voort uit bestaande 

beeldtradities waarmee het publiek vertrouwd was, zoals het keukenstuk en de iconografie 

van de elementen, de jaargetijden en de maanden. Zoals dat eerder gebeurde bij de vroegste 

zelfstandige gedekte tafels, worden ook hier de figuren weggelaten om natuurgetrouwer 
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effecten te bereiken en de beschouwer een actievere rol te laten vervullen. Terwijl bij 

keukenstukken de figuren door middel van signalen en codes de context van een beeld 

bepalen en daaraan een specifieke betekenis verlenen, is bij keukenstillevens sprake van een 

open iconografie: zoals Blaise de Vigenère dit voor de xenia beschrijft, kunnen ze een breder 

spectrum aan mogelijke associaties oproepen. Dat maakte ze geschikter voor een breder 

koperspubliek en bood dit publiek de mogelijkheid ze te zien als picturale tegenhangers van 

de idealiserende beschrijvingen van voedsel in de buitenlevenliteratuur. In die zin moet de 

ideologie van de buitenlevenliteratuur een stimulerende rol hebben gespeeld bij de 

ontwikkeling van keukenstillevens en, nog sterker, bij de ontwikkeling van jachtstillevens en 

sommige typen visstillevens. Met hun open iconografie pasten deze beeldtypen goed in de 

ideologie van het buitenleven. 

 

 

IV.5. Keukenstukken (ca. 1615-1630) 

We zullen zien dat rond 1615-1620 geleidelijk aan een verandering plaatsvindt in de productie 

van keukenstukken mét figuren en dat, in verhouding tot de grootschalige stukken die tot nu de 

revue passeerden, niet alleen de afmetingen van de schilderijen en de hoeveelheid uitgebeelde 

zaken sterk worden gereduceerd, maar ook het kleurgebruik, de presentatiewijze en de thematiek 

transformaties ondergaan. Ik zal betogen dat deze aanpassingen zich voltrokken enerzijds in 

reactie op het ontstaan van een steeds breder publiek met een groeiende vraag naar goedkopere 

schilderijen – en anderzijds met als doel een overtuigender werkelijkheidssuggestie te 

bewerkstelligen. Het zal blijken dat de productie van keukenstukken steeds meer in handen 

kwam van specialisten als Cornelis Jacobsz. Delff en Floris van Schooten. 

 

Floris van Schooten 

Floris van Schooten (Haarlem ca. 1585/88- Haarlem 1656) heeft gedurende zijn lange 

schildersloopbaan onmiskenbaar een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de productie van 

keukenstukken en keukenstillevens, maar ook markttaferelen en maaltijdstillevens in Haarlem. 

Hij introduceerde waarschijnlijk in de loop van het tweede decennium van de 17de eeuw een 

nieuwe beeldvorm waarmee hij kennelijk veel succes boekte: van Van Schooten, die zich 

ontwikkelde tot een ware specialist in dit genre, zijn meer keukenstukken bekend dan van enig 

ander kunstenaar uit de eerste helft van de 17de eeuw. Het hoogtepunt van zijn productie van 
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keukenstukken lag waarschijnlijk vooral in de jaren twintig, en, in mindere mate, in de jaren 

dertig. Het is niet bekend bij wie Van Schooten zijn schildersopleiding genoot.
1389

 

 

Tot Van Schootens meest ambitieuze composities behoort het monumentale Keukenstuk met de 

Maaltijd te Emmaüs in het Rijksmuseum uit ongeveer 1630 (afb. 310).
1390

 De ruimtelijke 

geleding van deze liggende compositie werd geënt op een voorstelling met hetzelfde onderwerp, 

die is gedateerd in 1570 of 1579 en vermoedelijk teruggaat op een onbekend prototype van Pieter 

Aertsen of Pieter Pietersz. (afb. 311).
1391

 We zien daar eveneens vrijwel in het centrum een 

keukenmeid, die wordt getoond van opzij, achter een met etenswaren gedekte tafel, die zich over 

de hele breedte van de voorgrond uitstrekt, terwijl de scène met de Maaltijd te Emmaüs 

kleinschalig in de achtergrond wordt gepresenteerd. Van Schooten verbeeldt echter, anders dan 

dit voorbeeld, geen voedsel met een heterogene samenstelling, maar een grote verscheidenheid 

aan soorten groenten en fruit, dat in een soort voorraadkamer ligt uitgestald, terwijl links in de 

achtergrond wordt gekookt. De manier waarop Van Schooten het fruit en de groenten in manden 

etaleert, herinnert sterk aan de uitstalling op Jean-Baptiste De Saive’s Groenten- en fruitmarkt 

(juli en augustus) en Fruitmarkt (september en oktober) uit de jaren negentig (afb. 144 en 

145). Op het eerst genoemde stuk van De Saive zien we ook hoe, net als bij Van Schooten, 

een bos wortelen direct naast de centrale figuur is afgebeeld en suggestief in haar richting 

priemt, waardoor de vruchtbaarheid van de vrouw en het voedsel worden geaccentueerd; 

hetzelfde motief treffen we aan op een keukenstuk in het Frans Hals Museum uit 1621, dat zal 

zijn geschilderd door een kunstenaar uit de omgeving van Floris van Schooten en Cornelis 

Engelsz. (afb. 312): de wortelen lijken ook hier begerig te tasten naar de keukenmeid, die in dit 

geval op de achtergrond wordt getoond met een hitsige vogelaar.
1392

 Tegelijk herkennen we 

overeenkomsten tussen Van Schootens keukenstuk in het Rijksmuseum met Vincenzo 

Campi’s Groenten- en fruitverkoopster in het Brera te Milaan, waar, op een verwante wijze, 

over de hele breedte van de compositie manden met groenten en fruit naast elkaar zijn 

gerangschikt (afb. 120).
1393

 Ook de samenstelling van het stilleven op Van Schootens 

schilderij vertoont opvallende parallellen met de voorbeelden van De Saive en Campi (men 

vergelijke bijvoorbeeld de bundel asperges, die zowel Campi als Van Schooten links op de 

voorgrond schilderden). 

 Doordat Van Schooten de bijbelse scène op een verhoging heeft geplaatst en de ruimte 

waarin de Emmaüsgangers zich bevinden als het ware onthult via een opening tussen twee 

weggetrokken gordijnen, versterkt hij de suggestie dat we te maken hebben met een aparte 

voorstelling binnen het schilderij of een aparte toneelruimte. Deze presentatiewijze ontleende 
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Van Schooten ongetwijfeld aan de voornoemde prent van Matham, waar een bediende bezig is 

het gordijn voor de maaltijdscène weg te trekken (afb. 8). De door Matham getoonde situatie 

herinnert sterk aan het rederijkerstoneel, waar, zoals we eerder zagen, op een soortgelijke wijze 

een architectonisch afgebakende ruimte in de achtergrond, die als tableau vivant fungeert, 

wordt verbonden met een open toneelruimte op de voorgrond. Vooral het onthullen van het 

tableau vivant door de gordijnen voor de centrale ruimte weg te trekken, zoals verbeeld door 

Matham, lijkt geïnspireerd door het rederijkerstoneel, waarin dat in de loop van een opvoering 

gebeurt. 

 Het kost de beschouwer nog meer moeite de scène met de Maaltijd te Emmaüs te 

ontdekken in een keukenstuk van Van Schooten uit 1620 doordat deze veel kleinschaliger en op 

zeer grote afstand lijkt te zijn weergegeven (afb. 313).
1394

 Het bijbelse onderwerp is hier opnieuw 

gesitueerd in een zeer vergelijkbare aparte toneelachtige ruimte en wordt wederom via een 

opening in de gordijnen gepresenteerd. Behalve door het overvloedige keukenstilleven en de 

"amoureuze" ontmoeting tussen een keukenmeid en een poelier op de voorgrond wordt onze blik 

afgeleid van de bijbelse scène door een handeling op het tweede plan, waar een jongeman staat te 

gebaren naar een ketelschurende meid (biedt hij haar geld aan voor liefde?).
1395

  

 Deze, en enkele andere voorbeelden van keukenstukken met bijbelse scènes daargelaten, 

bestaat Van Schootens oeuvre voor het grootste deel uit profane keukens. Ruwweg kan men 

daarin twee groepen profane keukentaferelen onderscheiden. Ten eerste schilderde hij komische 

voorstellingen waarin sterk wordt gezinspeeld op een erotische spanning tussen de personages, 

waarbij dikwijls ook de beschouwer actief wordt verleid door de vrouwelijke figuren. 

Iconografisch sluiten deze voorstellingen vooral sterk aan bij de kluchtige taferelen die Delff 

vanaf het eind van de jaren negentig en waarschijnlijk in het eerste decennium van de 17de eeuw 

schilderde. Van Schooten lijkt in zijn typering van keukenmeiden over het algemeen minder dan 

Delff de nadruk te leggen op hun zinnelijke verleidelijkheid. Ten tweede maakte Van Schooten 

vermakelijke taferelen waarin erotische allusies niet expliciet worden getoond, hoewel hier nog 

altijd in de meeste gevallen wordt gespeeld met de notie dat het voedsel de zinnelijke begeerten 

opwekt. Beide categorieën voorstellingen evoceren een beeld van vruchtbaarheid en overvloed. 

 Illustratief voor het eerste beeldtype is een keukenstuk waarin een rijkgeklede vrouw 

ons toelacht, terwijl zij vis zit schoon te maken en een wellustige poelier met een mand eieren 

en een opgeheven drinkkan haar benadert (afb. 314).
1396

 In dit geval komt een komische 

tegenstelling tot uitdrukking in het voorname uiterlijk van de vrouw, het banale werk dat zij 

verricht en de boerse man. Dit soort sociale contrasten kwamen we al geregeld tegen in 

schilderijen van Lucas en Frederick van Valckenborch, Delff en De Vries. Het is opmerkelijk 
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dat Van Schooten de fysionomie van de narrige poelier op zijn schilderij heeft gebaseerd op die 

van de man op het voornoemde keukenstuk uit Hoorn, dat in het eerste decennium zal zijn 

ontstaan (afb. 194).
1397

 

  

Het motief van de hennentaster 

Tot deze eerste categorie behoort ook Van Schootens Keukenstuk uit 1621 (afb. 160).
 
Met deze 

compositie reageerde Van Schooten direct op het voorbeeld van Bloemaert uit de jaren negentig 

van de 16de eeuw waar een dronken potsenmaker wordt bestolen door een keukenmeid (afb. 

159). Spiegelbeeldig worden de houdingen van deze figuren en hun plaats in de compositie van 

Van Schooten herhaald: een vergelijkbare lachwekkende potsenmaker, die met een onnozele, 

verdwaasde blik voor zich uit staart, wordt hier, zoals eerder aangeduid, eveneens door een 

keukenmeid verleid en beroofd. Evenals bij Bloemaerts voorstelling is hier sprake van een 

evenwijdig aan het beeldvlak geplaatste tafel met een uitstalling van voedsel en drank, maar het 

verschilt daarvan ondermeer doordat hier door een groot raam (een beeldelement dat we vaak bij 

Van Schooten aantreffen
1398

) uitzicht wordt geboden op een landelijke omgeving met een 

eenvoudige boerenhoeve en de samenstelling van het stilleven is gewijzigd: Van Schooten heeft 

een opvallend grote hoeveelheid - in trossen aan de wanden opgehangen, en over de tafel 

verspreide - dode en levende vogels geschilderd. De grote haan en de kalkoen en andere vogels 

op tafel wijzen op het seksuele onvermogen van de man, die een grote kip op zijn schoot 

vasthoudt, waardoor hij herkenbaar is als een ‘hennentaster’. 

Het komische thema van de ‘hennentaster’ komt al sinds de Middeleeuwen voor in 

vooral de Zuid-Nederlandse beeldende kunst en populaire literatuur. Het type van de 

‘hennentaster’ representeert daarin een meestal oudere, onnozele slapjanus, die inspecteert of 

zijn kip spoedig eieren gaat leggen; in kluchten wordt zijn gebrek aan viriliteit benadrukt en 

laat hij zich, net als de ‘gortenteller’, door zijn vrouw onder de voet lopen en neemt hij haar 

rol in het huishouden over.
1399

 

 Nadat de Amsterdammer Harmen Muller (ca. 1540-1617) de hennentaster waarschijnlijk 

als eerste kunstenaar in de Noordelijke Nederlanden tot het hoofdonderwerp van een gravure 

koos,
1400

 stelde Joachim Wtewael, vermoedelijk in het tweede decennium van de 17de eeuw, een 

hennentaster centraal op een schilderij (afb. 315).
1401

 Waarschijnlijk werd Wtewael door een 

prent als die van Harmen Muller op het idee gebracht de hennentaster in close-up en ten halven 

lijve te presenteren, terwijl hij ons aankijkt. Wtewael benadrukt de dwaasheid van de 

hennentaster door hem met een lepel, een gangbaar zottenattribuut, op zijn hoofdtooi weer te 

geven.
1402

 Het type is sterk verwant met de boerse eier-, vogel- of visverkopers die we in markt- 
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en keukentaferelen aantreffen. Wtewael heeft de grappige vogelverkoper op zijn Wild- en 

gevogeltemarkt van ongeveer 1610-1615 dan ook met vrijwel precies dezelfde trekken 

weergegeven (afb. 316).
1403

 

 Omstreeks dezelfde tijd schilderde Cornelis Jacobsz. Delff een verwante oude baas op 

een grootschalige compositie in het Rijksmuseum (de zogeheten Hoenderkoopman) (afb. 

317).
1404

 De man wordt omringd door een mand met kweeperen, een grote glimmende melkkan 

en andere voorwerpen die verwijzen naar het boerenbedrijf. Hij verricht dezelfde handeling als 

de ‘hennentaster’, maar in plaats van een hen betast hij een haan of, wat nog waarschijnlijker is: 

een kapoen (een vetgemeste, gecastreerde haan). Waarschijnlijk wordt hier de spot gedreven met 

het seksuele onvermogen van de oude dwaas en komt de strekking van de voorstelling overeen 

met het onderschrift bij een gravure van Cornelis Bloemaert (afb. 318) naar een schilderij van 

Hendrick Bloemaert (Utrecht 1601/1602 - Utrecht 1672) uit omstreeks 1627-1630 (afb. 319), 

waarin de nadruk wordt gelegd op de impotentie van de oude ‘hennentaster’.
1405

 Een verwant 

type voert Bredero op in zijn Geestigh Liedt-Boecxken, wanneer hij een oude man vergelijkt 

met een kapoen.
1406

 Op Delffs schilderij is te zien hoe een eenvoudig uitziende, jonge vrouw de 

man bij de schouder pakt en hem enige geldstukken offreert. De grap is hier dat de jonge vrouw 

alleen is geïnteresseerd in de echte haan en niet in de oude verkoper: hoewel hij meer zou willen, 

is hij daar niet meer toe in staat. Daarom kijkt hij zo treurig. 

 In meerdere opzichten herinnert het schilderij van Delff aan een gravure met een 

Vogelverkoper van Gillis van Breen naar Claes Jansz. Clock (tussen 1589 en 1602 werkzaam in 

Haarlem), die werd uitgegeven door Claes Jansz. Visscher (afb. 320).
1407

 Hier zien we hoe 

een rijkgeklede marktgangster in het gezelschap van haar dienster bij een oude poelier, die 

wordt getoond met een levende haan en een dode eend, informeert naar de prijs van zijn 

gevogelte, zoals blijkt uit het onderschrift: 

 ‘Hoe duur dees vogel vogelaer? hij is vercocht ⁄⁄ waer? 

 aen een waerdinne claer ⁄⁄ die ick vogel tgeheele Jaer.’ 

Net als deze dialoog is de voorstelling van de gravure expliciet scabreus, zoals blijkt uit de 

wijze waarop de poelier de inhoud van zijn broek betast, en de nadrukkelijke aanwezigheid 

van de wortels waarmee de dienster is uitgerust. De grap krijgt hier nog een extra dimensie 

doordat de vogelverkoper de vrouw, die volstrekt niet in de man zelf zal zijn geïnteresseerd, 

verkeerd begrijpt. 

 De onnozele hals die in het Keukenstuk van Van Schooten uit 1621 een hen vasthoudt, is 

niet duidelijk ouder voorgesteld en het motief lijkt hier, noch bij de voorbeelden van Wtewael, 
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Delff en Bloemaert, verband te houden met het thema van de Strijd om de broek. Hij 

representeert een Jan Hen die zich door vrouwen laat bedriegen. 

 

Vis als seksuele metafoor 

Meestal zijn de vrouwelijke personages op de schilderijen van Van Schooten bezig met het 

schoonmaken van vis. Deze handeling komen we in beide beeldtypen tegen. Het zal sterk 

afhankelijk zijn van de context of deze handeling expliciet als een erotische metafoor fungeert. 

Bij voorstellingen behorend tot de eerste categorie, waarin de erotische spanning tussen de 

figuren centraal staat, is het duidelijk dat deze erotische beeldspraak wordt toegepast, zoals in 

een schilderij, waarop een oudere poelier door een raam naar binnen leunt en een jonge 

keukenmeid een grote eend aanbiedt (afb. 321).
1408

 

Dit soort geestige voorstellingen stemt inhoudelijk sterk overeen met vele populaire 

Nederlandse liedteksten en kluchten waarin vis wordt gebruikt als beeld van het mannelijk 

lid.
1409

 Bepaalde vissoorten, zoals stekelige baarzen en snoeken, lijken in het bijzonder voor deze 

beeldspraak in aanmerking te komen. Als zodanig gebruikte bijvoorbeeld Jan Jansz. Starter baars 

en snoek in een gedichtje uit zijn in 1624 voor amoureuzen vervaardigde Steeckboeckxen.
1410

 

Snoek en pos dienen als mannelijke metaforen in het bordeellied ‘Krullige Krol’ (in De Nieuwe 

Hofsche Rommelzoo) uit 1655. Ook het braden van vis wordt hier gebruikt als metafoor van de 

liefdesdaad en het is overduidelijk wat de ‘snol’ Trijn Schoorstiens bedoelt als zij haar ‘kokje’, 

de hoerenloper Krullige Krol, vraagt haar suikertaart dicht te maken.
1411

  

Het gebaar van de joviale jonge drinker, die ostentatief een grote snoek presenteert op 

een keukenstuk van een onbekende kunstenaar, laat dan ook niets te raden over (afb. 322).
1412

 

Als uitgangspunt voor deze voorstelling diende Delffs Keukenstuk met een drinkebroer uit 

ongeveer 1615-1620 (afb. 285) waar deze een vergelijkbare jonge knul verbeeldde die het glas 

heft, terwijl op de voorgrond al een snoek met andere vissen waren uitgestald. Snoeken en 

baarzen spelen ook een kluchtige rol bij een voorstelling die vermoedelijk door Petrus 

Staverenus werd geschilderd tussen ongeveer 1630 en 1650: een jongetje voor een uitstalling van 

ondermeer snoeken en baarzen kijkt hier grijnzend uit het schilderij, terwijl hij veelbetekenend 

wijst op een baars (afb. 323).
1413

 

 

Zoals De Jongh reeds opmerkte, sluiten veel zegswijzen en uitdrukkingen aan bij dergelijke 

geestigheden, zoals ‘Visschen ende vrouwen sijn best onder den buyc’, ‘Zij heeft paling gegeten’ 

(voor een zwangere vrouw), of ‘Met Sint’Joris’ vischsop overgoten zijn’, waarmee de 

verliefdheid en coïtis werden omschreven.
1414

 In Brabant werd over een bezwangerd meisje wel 
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gezegd ‘ze heeft nen haring ingeslokt, met kop en al’.
1415

 Niet toevallig staat in het keukenstuk 

van Van Schooten een bord met een haring op de tafel vlak naast de keukenmeid, evenals het 

vertrouwde motief van een schaal peulen. 

 Hoewel de snoek, de paling, de pos en de pieterman duidelijk de voorkeur genoten als 

beeld van het mannelijk lid, komt de voorn even makkelijk voor deze erotische beeldspraak in 

aanmerking.
1416

 Typerend is een versje uit Apollo’s Marsdrager, een verzamelbundel uit het 

begin van de 18de eeuw, waarin allerlei 17de-eeuwse scabreuze gedichten zijn herdrukt: 

 

‘Vinger aan een Voorn gequetst 

Een Juffrouw klaagde my, dat meest schier al de Vis, 

Wanneer m’er zich aan steekt, gelyk vergiftig is; 

Het zweerd, het zweld, het knooit; ja zeize, ’t raakt je zinnen, 

Zy liet m’er vinger zien, die was gequets[t] aan vinnen. 

Zy was juist buiten dat [afgezien daarvan] mooi rond aan alle kant; 

Ik vroeg uit Boeve jacht [door Amor], en wees zoo met mijn hand, 

Komt dat van Pieterman, van Post, van Baars, laat hooren. 

Neen, zei de zoete sloof, ik kreeg een steek van vooren.’
1417

 

 

De dubbelzinnige inhoud van het hierboven geciteerde versje komt in hoge mate overeen met 

een keukenstukje uit de tweede helft van de 17de eeuw van de Dordtse schilder Reinier Covijn 

(afb. 324)
1418

: deze verbeeldt een jong, glimlachend keukenmeisje naast een uitstalling van 

groenten, fruit, vlees, gevogelte en vis; zij toont ons ostentatief een baars die zij met de 

rechterhand voorzichtig aan een touwtje ophoudt, terwijl zij de linkerhand met de uitgestoken 

pink naar ons heeft toegedraaid om te laten zien dat zij zich daar heeft geprikt aan, in dit geval, 

de baars. In het vergiet voor haar op tafel liggen ondermeer een snoek en vermoedelijk baarzen 

en voornen. 

 

De ontwikkeling van een nieuw beeldtype; het motief van een kind in de keuken 

In het tweede en meest gangbare beeldtype in zijn oeuvre past Van Schooten dikwijls een 

compositieschema toe waarbij hij ons een blik verschaft op een parallel aan de onderste 

beeldrand geplaatste tafel met aan één kant een staande keukenmeid, terwijl de andere zijde 

van de tafel door de oversnijding van het kader buiten het beeldvlak lijkt door te lopen. 

Dikwijls staat bij de meid een kind dat haar iets overhandigt. Een karakteristiek voorbeeld is 

het Keukenstuk met een meid en een jongetje, dat zich tot 2010 bevond in de verzameling 

Heinz te Washington en zal dateren rond 1615-1620 (afb. 325).
1419

 

 Enerzijds moet Van Schooten bij de ontwikkeling van dit beeldtype vooral gebruik 

hebben gemaakt van Jacob Mathams prent met het Keukeninterieur met de Maaltijd te 
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Emmaüs, waar dit schema vermoedelijk voor het eerst op de voorgrond werd toegepast (afb. 8). 

We zien op beide voorstellingen hoe een keukenmeid een vis staat schoon te maken en op een 

verwante wijze omkijkt naar een jongetje.
1420

 Het is opvallend dat de jongen op de prent van 

Matham de meid een klein visje offreert, terwijl de tafel voor de vrouw wordt bedolven onder 

grote exemplaren: de grap is dat hij duidelijk nog niet toe is aan een amoureus avontuur met de 

meid. Het jongetje op het schilderij van Van Schooten biedt de meid echter geen vis, maar een 

speelballetje aan. 

 Anderzijds zal Van Schooten schatplichtig zijn geweest aan Frans Snyders, zoals blijkt 

uit een vergelijking met diens Keukenstuk uit ongeveer 1610 in het Wallraf-Richartz-Museum te 

Keulen (afb. 227). Ook Snyders greep in grote lijnen terug op het beeldschema van Matham, 

maar transformeerde deze compositie ingrijpend, ondermeer doordat hij de vrouw ons nu laat 

aankijken en haar met de tafel tegen een donkere achterwand met schappen plaatst, waardoor 

de suggestie van nabijheid wordt versterkt en de ruimte een beslotener en intiemer karakter 

verkrijgt. Deze laatste compositorische vernieuwing kan Van Schooten, direct of indirect, aan 

Snyders hebben ontleend.
1421

 Van Schooten werkte de compositie echter geheel verschillend 

uit dan Snyders. Snyders past sterke contrasten in licht en donker toe en verbeeldt, links op de 

voorgrond, een rommelige opeenstapeling van luxueuzere spijzen - waaronder wild en 

asperges. Van Schooten daarentegen geeft zijn keuken een heldere struktuur die wordt 

bepaald door het strenge patroon van keurig geordende borden, kruiken, schalen en kommen. 

Zijn keuken is gestoffeerd met prozaïscher etenswaren die in een gelijkmatiger licht zijn 

geplaatst. 

 Tegelijkertijd herkennen we dit nieuwe schema ook terug in een Keukenstuk met een 

onbekende verblijfplaats, dat mijns inziens aan Dirck de Vries moet worden toegeschreven (afb. 

326).
1422

 Ook hij toont, net als Matham, een vrouw aan één kant van een tafel, die vis staat 

schoon te maken, terwijl een jongetje haar een, helaas op basis van de foto onherkenbaar object 

aanbiedt (een langwerpige schelp of schrijfgerei?). Ook hier is de grap dat het jongetje nog niet 

aan de meid toe is. Terwijl De Vries in de achtergrond een beeld evoceert van een deugdzaam 

huishouden, waarin, rechts in de achtergrond, een man en een kind in gesprek zijn en meerdere 

dames, links in de achtergrond, ijverig in de weer zijn met huishoudelijke activiteiten, zoals 

koken en borduren, staat de gevaarlijke verleidster in de keuken op de voorgrond. De datering 

van dit stuk is zeer onzeker - het zal zijn vervaardigd tussen 1587 en 1617, wanneer De Vries 

stond ingeschreven in het Venetiaanse schildersgilde. Het is niet uitgesloten dat Matham al 

tijdens zijn verblijf in Italië, in de jaren 1593-1597, kennis maakte met De Vries’ 

composities.
1423

 



 322 

 Het motief van een doorgaans welgesteld kind dat een object laat zien, werd door Van 

Schooten, en waarschijnlijk naar zijn voorbeeld door verschillende andere schilders, die nog ter 

sprake zullen komen, verbeeld in vele variaties. Soms laat het kind een appeltje zien, zoals op 

een keukenstuk uit 1620, waar een rijker geklede dame met een ongevuld braadspit en een 

jongetje lachend uit het schilderij kijken en het jongetje de appel aan ons lijkt te tonen, terwijl 

enkele munten op tafel liggen (afb. 327).
1424

 Een onherkenbaar object (een broodje?) wordt 

getoond op het Keukenstuk met de Maaltijd te Emmaüs uit 1620, waar de meid lacht om het 

jongetje (afb. 328)
1425

, en een bloem (een anjer?) op het keukenstuk in het Frans Hals Museum 

(afb. 329).
1426

 De voorstellingen behorend tot deze categorie verbeelden meestal geen expliciet 

scrabreuze motieven of immoreel gedrag en zijn, zeker in vergelijking met taferelen die deel 

uitmaken van de eerste categorie, neutraler van toon. Dat deze schilderijen wel degelijk gaan 

over zinnelijke verleiding en de kinderen in de meeste gevallen niet louter de onschuld 

representeren, wordt bevestigd door het bestaan van een keukenstuk waarin een jongetje 

voorkomt dat een vermoedelijk al beschonken keukenmeid een blik laat werpen in een bierkan 

door deze met de opening naar de vrouw toe te keren (afb. 330).
1427

 Ook verwijst de 

aanwezigheid van een vis stelende kat, die ondermeer op het stuk in het Frans Hals Museum 

voorkomt, naar de zinnelijke begeerten, die in deze omgeving kunnen worden aangewakkerd. 

Waarschijnlijk hield het ontbreken van expliciet vulgaire humor in de hierboven besproken 

categorie voorstellingen van Van Schooten sterk verband met het gegeven dat hij meestal werkte 

voor een vrije markt en een anoniem koperspubliek.  

Van een neutrale iconografie lijkt ook sprake bij het keukenstuk, vermoedelijk uit de 

jaren twintig of dertig, van Cornelis Jacobsz. Delff in het Frans Hals-museum (afb. 331)
1428

, 

waarin de handeling tot een minimum is beperkt: een meid, die – getuige de veertjes voor haar 

op tafel - juist bezig was met het plukken van een woerd, kijkt met een volstrekt lege 

uitdrukking uit het schilderij terwijl zij naar zichzelf lijkt te wijzen. Het zogeheten 

"baardmannetje", dat voor de meid temidden van het keukenstilleven op tafel staat, een grote 

aarden kruik met het beeld van een lachend gezichtje op de hals, zou kunnen worden opgevat 

als een komisch commentaar op de ledigheid en zotheid van de vrouw.
1429

 Door de vrouw aan 

één zijde van de compositie aan een lange, evenwijdig aan de onderste beeldrand geplaatste 

tafel te presenteren, waarbij ook de ruimte onder de tafel is volgestouwd met etenswaren, past 

Delff hier het compositieschema toe dat, voorzover wij weten, eerder door Van Schooten 

werd ontwikkeld.
1430

 Voor een datering van Delffs schilderij in de jaren twintig of dertig pleit 

dat deze voorstelling - voorzover bekend de enige later geschilderde keuken van Delff mét 

een figuur - een sterke versobering en reductie van het aantal etenswaren laat zien ten 
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opzichte van Delffs vroege werken. Hetzelfde geldt voor de latere schilderijen van Floris van 

Schooten die hij ook steeds vaker op een kleiner formaat uitvoert. 

Een andere bevestiging dat de kinderen die in de keukens van Van Schooten zo’n 

prominente rol spelen niet louter de onschuld vertegenwoordigen, levert diens keukenstuk in 

Kopenhagen, dat in het begin van de jaren dertig zal zijn geschilderd (afb. 332).
1431

 Hier zit een 

meid aan een gedekte tafel met fruit en dood gevogelte en zij wijst de beschouwer op een 

jongetje en een meisje die een nestje met jonge vogeltjes bestuderen. Dit motief heeft Van 

Schooten vermoedelijk rechtstreeks ontleend aan een prent met de Lente uit een reeks van de vier 

seizoenen van Jan Saenredam naar Hendrick Goltzius uit 1601 – een gegeven dat een direct 

verband met de seizoensiconografie aantoont (afb. 333).
1432

 Bij Goltzius zien we een 

vergelijkbaar stel kinderen dat een nestje vogeltjes bestudeert. Het motief geeft een beeld van 

vruchtbaarheid en ontluikende liefde. Dat laatste wordt bevestigd door de amor die in de lucht 

komt aangevlogen én doordat is te zien dat het jongetje en meisje in de overige seizoenen 

opgroeien en in de Winter een paar vormen. De keuken van Van Schooten toont vermoedelijk 

niet de opbrengst van één specifiek seizoen (kweeperen, druiven en mispels zijn producten van 

de herfst, veel overige vruchten van voorjaar en zomer), maar roept ongetwijfeld vergelijkbare 

associaties op met vruchtbaarheid en ontluikende liefde.
1433

 

Een keukenstuk dat aan Willem Cornelisz. van Eversdijck (Goes tussen 1616/20-1671 

Middelburg) werd toegeschreven, maar door een andere hand lijkt te zijn geschilderd, 

zinspeelt nadrukkelijker op een aardse liefde tussen een jongen en een meisje (afb. 334).
1434

 Dit 

meisje heeft een grote haan in haar schoot en zij wordt van achteren benaderd door een 

jongetje dat een appel van een fruitmand pakt: doordat de kinderen het dwaze gedrag van 

volwassenen naspelen, wordt daarmee de spot gedreven. Het motief kan zijn ontleend aan 

Joachim Wtewaels Keukenstuk met de Maaltijd te Emmaüs waar, zoals wij zagen, jonge 

kinderen op een vergelijkbare wijze in beeld zijn gebracht (afb. 228). 

 

Dronkenschap; Jacob Gerritsz. Cuyp 

Eén van de zonden van de keukenmeid, die ongetwijfeld de lachlust opwekte, was haar 

vermeende drankzucht. Terwijl het personage sinds de 16
de

 eeuw op vele keukenstukken met 

drank wordt getoond, wordt het niet zo vaak in beeld gebracht dat zij zelf drinkt. De 

dronkenschap van een jonge keukenmeid staat centraal in het al eerder genoemde keukentafereel 

van Jacob Gerritsz. Cuyp, dat hij vermoedelijk schilderde in de tweede helft van de jaren twintig 

(afb. 300). Op de rechterzijde toont Cuyp in de deuropening een knaapje dat met een spottende 

grijns opkijkt naar een keukenmeid die in profiel is weergegeven met een groot stuk vlees in 



 324 

de hand. Hij overhandigt de meid, die blijkens haar starre blik en voorovergebogen houding 

reeds in een beschonken toestand verkeert, een kruik bier, en voert haar kennelijk nog verder 

dronken. Het is goed mogelijk dat Cuyp dit motief ontleende aan Floris van Schooten, die, 

zoals al ter sprake kwam, rond dezelfde tijd een zeer vergelijkbare situatie verbeeldt in een 

keukenstuk waar een jongetje een vermoedelijk al beschonken keukenmeid een blik laat 

werpen in een bierkan door deze met de opening naar de vrouw toe te keren (afb. 330).
1435

 

Met een nadrukkelijker grijns wordt een iets oudere jongen getoond op een keukenstuk, 

mogelijk van een kunstenaar uit de omgeving van Floris van Schooten of Cornelis Engelsz., 

waarbij hij de meid, net als een volwassen man met amoureuze intenties, van achteren bij de 

schouder pakt en overhaalt van een glas bier te drinken (afb. 335).
1436

 Daarnaast schilderde 

Van Schooten een keukenstuk, waarop een dronken meid, met een kan in de hand, 

dommelend aan een tafel zit (afb. 336).
1437

 Het zijn komische voorstellingen van laakbaar 

gedrag die de gedachte visualiseren dat voedsel en drank een vertroebelende werking hebben.  

 

Zwanen en pauwen; Jasper Beckx 

Het werk van Snyders leverde waarschijnlijk ook ten dele het model voor het kolossale 

Keukenstuk uit 1629 in het Groningse Pepergasthuis van de vrij onbekende Middelburgse 

schilder Jasper Beckx (Becx) (?-1647/49) (afb. 337).
1438

 Een zeer prominent motief op dit 

schilderij vormt de grote levende zwaan die wordt aangedragen door een mannelijk personage, 

vermoedelijk een (Portugese?) bediende.
1439

 In de Noordelijke Nederlanden komt het motief van 

de dode zwaan, zoals wij zagen, tot dan toe voor op de prent van het keukeninterieur naar 

Vinckboons, het keukenstuk uit 1616 van Adriaen van Nieulandt en keukenstillevens van Delff. 

Beckx lijkt echter vooral door Frans Snyders op het idee te zijn gebracht het motief op deze 

wijze uit te beelden: deze schilderde al rond 1613 een voorraadkamer waarin een page met een 

levende zwaan onder de arm wordt getoond (afb. 338).
1440

 Wellicht bezocht Beckx Antwerpen 

en heeft hij daar het stuk van Snyders gezien. Beckx wekt echter onbedoeld de indruk dat zijn 

zwaan is opgezet en is er niet in geslaagd Snyders’ voorbeeld te overtreffen. Op Beckx’ 

voorstelling zwaait een jonge keukenmeid met een voor de Noord-Nederlandse beeldtraditie 

ongewoon rijk gevuld braadspit de scepter: zij lijkt de man met de zwaan middels een armgebaar 

te instrueren de zwaan te plaatsen in een nog lege houten bak, die ondermeer kan worden 

gebruikt om gevogelte te plukken. De meid torent hoog uit boven een over de hele breedte van 

de compositie doorlopende tafel waarover de inhoud van een hoorn des overvloeds lijkt te zijn 

uitgestort: een rijk assortiment vleeswaren, wild, gevogelte, zoetwatervissen, zuivelproducten, 

groenten en fruit. Zeer ongebruikelijk is de aanwezigheid van een jongetje (een knechtje?), dat 
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een levend biggetje onder de arm houdt. Dit jongetje draagt een uitzonderlijke, breedgerande 

hoed waarop een rode geborduurde bloem is gestikt. Hoewel de overdadige presentatie 

voorbeelden van Snyders in herinnering brengt, is het koele kleurgebruik, het motievenrepertoire 

en de manier waarop de etenswaren en voorwerpen geïsoleerd werden geobserveerd, 

onmiskenbaar Noord-Nederlands van karakter. Beckx heeft zijn compositie waarschijnlijk geënt 

op voorbeelden van Van Schooten, zoals dat in het Frans Hals Museum, waar de tafel een 

eendere positie inneemt en op de voorgrond een soortgelijke vis rovende kat voorkomt; de 

uitstalling is daar echter bescheidener van samenstelling (afb. 329). 

 De zwaan, die Beckx zo opvallend in beeld brengt, is het attribuut van Venus en werd in 

de klassieke Latijnse poëzie gezien als het dier van de liefde en de wellust. Met die associatie 

verschijnt de zwaan op de titelprent van Pieter Cornelisz. Hoofts Emblemata amatoria (1611) en 

in het door Crispijn van de Passe vervaardigde frontispiece van de Thronus Cupidinis (1618), 

beide populaire boeken met amoureuze emblemen.
1441

 Dit verband verklaart ook de 

aanwezigheid van zwanen op uithangborden in afbeeldingen van bordelen.
1442

 Een grote dode 

zwaan ligt suggestief aangevlijd tegen de schoot van een luchtig geklede meid op een 

keukenstuk van de Engelse schilder Nathaniel Bacon (1585-1627) uit het begin van de jaren 

twintig.
1443

 Tegelijk roept het beeld van een zwaan of een pauw associaties op met de weelde 

van de adel, die het privilege had dit soort dieren te houden en er op te jagen. 

  Hoewel pauwen en zwanen tegenwoordig de reputatie hebben minder smakelijk te zijn 

dan zij eruit zien - het vlees van de pauw is dradig en droog, dat van de zwaan olieachtig -, was 

een geroosterde pauw of zwaan sinds de Middeleeuwen het grootste pronkstuk op het 

feestbanket van de aristocratie. De geroosterde vogels werden in hun huid genaaid en met veren 

en al opgediend. Ze boden niet alleen een feest voor het oog, maar werden dikwijls ook werkelijk 

geconsumeerd.
1444

 In de zeventiende eeuw deed men zich bij het feest van de Zwanenbroeders in 

Den Bosch te goed aan de patroonvogel en de tafelversiering was een geconfijte pauw tijdens 

een luisterrijk feestmaal in 1672 ter ere van de Amsterdamse geneesheer en magistraat Dr. 

Nicolaas Tulp, nota bene zelf verantwoordelijk voor de invoering van een weeldewet.
1445

 

 Vooral in de traditie van het Zuid-Nederlandse keukenstuk komen vaker pauwen- en 

zwanenpasteien voor. Zwanenpasteien prijken op Adriaen van Utrechts keukenstuk uit 1629 in 

de Gemäldegalerie te Kassel (met figuren van Theodoor Rombouts)
1446

, op diens keukentafereel 

uit ongeveer 1646-1648, waarvan Thomas Willeboirts Bosschaert (Bergen op Zoom 1613/14-

1654) waarschijnlijk de gestalte van de keukenmeid uitvoerde (afb. 339)
1447

, en op het schilderij 

van David Teniers de Jongere uit 1644 in het Mauritshuis (afb. 340).
1448

 De indruk wordt bij de 

laatste twee voorbeelden gewekt dat de pasteien in de keuken zijn geprepareerd en gereed staan 
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naar een eetruimte te worden gebracht. Eerder werden zwanenpasteien, zoals aangeduid in 

hoofdstuk III, ondermeer verbeeld op de prent met het element Vuur naar een inventie van 

Goltzius (afb. 101) en het schilderij met de Smaak uit 1618 van Jan Brueghel de Oude in Madrid 

(afb. 132). 

 Het hierboven genoemde verband tussen de zwaan en de zinnelijke liefde komt duidelijk 

tot uitdrukking in het keukenstuk van Van Utrecht (1599-1652) en Bosschaert, doordat de 

zwanenpastei direct naast de luchtig geklede meid werd geplaatst die ons schalks aankijkt, terwijl 

zij begerig een stuk varkensvlees betast. Deze zwaan is rijk gedecoreerd met een 

bloemenkroon, rozenslingers om de hals, een parel aan de snavel en een schildje voor de 

zwanenborst met een brandend hart, elementen die sterk de indruk wekken dat dit schilderij 

ter gelegenheid van een huwelijksfeest werd gemaakt. Het brandende hart verwijst naar 

hevige hartstocht en vormt ondermeer het attribuut van Venus
1449

, waarmee deze zwaan 

zonder twijfel in verband moet worden gebracht. 

 Het is niet uitgesloten dat het vermakelijke beeld van zinnelijke verleiding van Van 

Utrecht en Bosschaert werd gemaakt in opdracht van stadhouder Frederik Hendrik (overleden 

in maart 1647). Uit rekeningboeken en een brief aan Constantijn Huygens kan men afleiden 

dat Van Utrecht in 1648 het aanzienlijke bedrag van 400 Carolus gulden moest ontvangen 

voor een niet nader gespecificeerd schilderij dat hij in samenwerking met Bosschaert voor de 

stadhouder had uitgevoerd.
1450

 Cornelis de Bie benadrukt in Het gulden cabinet uit 1661 dat 

de schilderijen van Adriaen van Utrecht hem roem en profijt opleverden en de ‘grootste 

Monarchen vande wereldt’ zijn werken in hun bezit hadden.
1451

 Uit de voornoemde 

documenten blijkt dat Adriaen van Utrecht ook in de Noord-Nederlandse hofkringen een 

reputatie had verworven. 

 

We hebben tot nu toe gezien dat behalve in Haarlem, Utrecht, Amsterdam en Delft in steeds 

meer andere Noord-Nederlandse steden keukenstukken werden geschilderd. In de jaren twintig 

werd het genre ook beoefend door Cuyp in Dordrecht, Govertsz. in Gorinchem en Beckx in 

Middelburg. Daarnaast werden in Leeuwarden keukenstukken vervaardigd door de in 1586 te 

Leiden geboren schilder Jan Willemsz. de Wilde (of Van der Wilde) (Leiden 1586-ca. 1636 

Leeuwarden). We zijn schaars geïnformeerd over deze veelzijdige kunstenaar, die zulke 

uiteenlopende genres beoefende als bijbelse en mythologische historiestukken, portretten, 

dierstukken, genretaferelen en stillevens. Tussen 1614 en 1616 verbleef hij in Den Haag. Tijdens 

een aldaar op 5 juli 1616 door Hendrick van Deyl georganiseerde veiling werden zeker veertien 

schilderijen aangeboden, waaronder meerdere stillevens met vruchten.
1452

 Het Fries Museum in 
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Leeuwarden bezit van hem een waarschijnlijk fragmentarisch keukenstilleven uit 1618 en een 

keukenstukje uit 1627 (afb. 341).
1453

 Deze werken dateren van na zijn verhuizing naar 

Leeuwarden, waar hij in 1617 in het huwelijk trad en de rest van zijn leven doorbracht. 

 In De Wilde’s geboortestad Leiden werden, voorzover wij weten, weinig keukenstukken 

geschilderd. Een uitzondering vormt een thans helaas onbekend keukenstuk van David Bailly 

(1584-1657), dat zou zijn gedateerd in 1616 en gemerkt volgens Abraham Bredius, die het 

schilderij vóór 1913 bij de heer Van Battum in Baarn heeft gezien; het toonde een stilleven van 

tinnen vaatwerk, vruchten, gevogelte en een bijna levensgrote vrouwenfiguur.
1454

 Bailly ging in 

1601 in de leer bij de in 1576 in Antwerpen geboren, en sinds 1592 in Amsterdam wonende 

portretschilder Cornelis van der Voort.
1455

 Deze Van der Voort was in het bezit van een groot 

aantal keukenstukken, zoals blijkt uit de veiling in 1614 van werken uit diens bezit (zie 

hoofdstuk VI). Daarnaast kunnen we afleiden uit een Leidse inventaris uit 1650 dat ook de 

vooraanstaande Leidse rechtsgeleerde Pieter I van Veen (Leiden 1563-1629 Den Haag), die als 

tijdverdrijf ondermeer vruchtenstillevens en stillevens met vissen en jachtbuit schilderde, een 

‘keuckentge’ heeft vervaardigd.
1456

 

 Op het keukenstukje van De Wilde uit 1627 keert het motief van de voyeur terug, dat 

we eerder tegenkwamen in een voorstelling die voorheen in het Prinsenhof werd bewaard 

(afb. 243). In dit geval is het geen meisje, maar een (jonge?) man die zich schuil houdt achter 

een raam. Zijn gelaat is zeer summier aangeduid en valt op de reproductie niet te 

onderscheiden. Hij heeft zijn blik gefixeerd op de jonge keukenmeid die op de voorgrond een 

kalkoenpastei op een tafel plaatst, terwijl zij zich tot de beschouwer richt. Midden op deze 

tafel grijnst ons een grote afgehouwen kop van een varken toe, waar deze wordt getoond naast 

ondermeer kookgerei en een kom vol boter. Boven de tafel is een houten stellage geplaatst 

waarvan een horizontale lat aan de bovenste beeldrand grenst, zodat de illusie ontstaat dat de 

dode haas, de zalmmoot, de geplukte haan en de drinkkan die aan deze lat zijn opgehangen, 

deel uitmaken van de ruimte voor het schilderij. Dit keukentafereel onderscheidt zich van 

andere voorstellingen uit deze jaren door het betrekkelijk kleinere formaat: 40 x 60 cm. 

Evenals bij het hierboven genoemde stuk in Delft is de setting sober; dat het getoonde voedsel 

niettemin voor een luxueuze maaltijd bestemd is, wordt gesuggereerd door de aanwezigheid 

van de weelderige kalkoenpastei waarvan de rand een minitieus geschilderd reliëf met een 

jacht op everzwijnen toont. Het beeldschema waarbij de meid naast de tafel wordt getoond, 

zal zijn ingegeven door voorbeelden van Van Schooten. 

 

 


