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HOOFDSTUK V. 

Schets van de iconografische en stilistische ontwikkeling 

van het Noord-Nederlandse keukentafereel tussen ca. 1630 

en ca. 1650; de opkomst van nieuwe specialismen 
 

Relaties tussen keukenstukken en gedekte tafels met genrefiguren en de vastenavond- en 

narreniconografie; Utrecht in het bijzonder 

Het doel van deze paragraaf is te bestuderen hoe motieven en figuurtypen van bepaalde 

keukenstukken zijn gerelateerd aan gedekte tafels met genrefiguren, een beeldtype dat in het 

bijzonder in Utrecht werd beoefend. Gedemonstreerd wordt dat deze categorie keukenstukken 

en gedekte tafels met genrefiguren nauw aanknopen bij de oudere tradities van de 

vastenavondiconografie en narreniconografie. Op basis daarvan wordt betoogd dat veel van 

deze voorstellingen moeten hebben gefunctioneerd in de context van een recreatieve 

gelegenheid of daar aan refereerden. 

 

In Utrecht, waar Abraham Bloemaert en Joachim Wtewael fundamentele bijdragen aan het genre 

hadden geleverd, werd de traditie niet alleen voortgezet door Wtewaels leerling Andries van 

Bochhoven (waarover later meer), maar, zoals aangeduid, ook door hun zoons Hendrick 

Bloemaert en Peter Wtewael. Deze laatste koos een zeer vertrouwd thema toen hij op zijn 

keukenstuk in New York uit omstreeks 1625-1628 de amoureuze ontmoeting centraal stelde 

tussen een jonge poelier en een hem verleidelijk toelachende keukenmeid (afb. 342).
1457

 Al even 

vertrouwd zijn de motieven: het spietsen van een kip, het aanbieden van een eend en het 

ophouden van een kruik (met de opening naar de vrouw toe). Peter Wtewael brengt al dit soort 

zaken net zo overtuigend in beeld als Abraham Bloemaert en Joachim Wtewael, maar er is zeker 

één aspect waarin hij zelfs hen overtreft: de wijze waarop hij de aanstekelijke lach van de figuren 

in beeld brengt.  

 Dezelfde lichtvoetige humor is kenmerkend voor het Keukenstuk met een amoureus 

paar uit ongeveer 1630 van een schilder uit de directe omgeving van Gerrit van Honthorst 

(afb.  343).
1458

 Deze voorstelling toont hoe een jonge potsenmaker met een bepluimde hoed 

een gewillige en laag gedecolleteerde keukenmeid van achteren bij de borst pakt; de meid 

lacht de jongen toe terwijl zij een dode gans bij de hals vasthoudt. Opmerkelijk verwant is een 

compositie met een amoureus paar van Pieter Feddes van Harlingen (ca. 1586 Harlingen-vóór 

10-7-1623 Leeuwarden), die voorkomt op een tekening (een ontwerp voor een prent?) uit 1614 

of 1619; een meid kijkt hier op een eendere wijze om naar een boers type met een haas, die de 
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vrouw op dezelfde manier bij de borst pakt, terwijl hij eveneens veren op zijn hoofdtooi draagt 

(afb. 344).
1459

 

 Het uiterlijk van de man op het Keukenstuk met een amoureus paar werd echter 

onmiskenbaar gemodelleerd naar de theatraal uitgedoste mannelijke figuren die ten halven lijve 

worden afgebeeld en etend of drinkend worden getoond op een specifiek beeldtype dat in de 

jaren twintig vooral in de kring van de Utrechtse caravaggisten ontstond. Soms zijn deze figuren 

aan een tafel weergegeven, zoals De dorstige eter van Van Honthorst uit omstreeks 1625-1630 

(afb. 345).
1460

 De vrolijke schavuit zit hier aan een dis van brood en spek, terwijl hij 

demonstratief een drinkkan en een ongekaakte haring vasthoudt.
1461

 

 De herkomst van deze theatrale typen die Utrechtse kunstenaars als Terbrugghen en 

Van Honthorst verbeeldden, ligt enerzijds in Italië, in de commedia dell’arte en in de 

schilderkunst uit de kring van Caravaggio, anderzijds zijn deze figuren sterk verwant met het 

stereotype van de wellustige en immer dorstige ‘Pekelharing’, een komediant die een 

vooraanstaande rol vervulde tijdens de vastenavondviering. Met pekelharingen uitgedost is de 

oudere zot in het centrum van het schilderij met de Vastenavondvierders van Frans Hals (ca. 

1615-17), waar hij ook wordt getoond met voor keukenstukken vertrouwde motieven als 

worsten, groene peulen, eieren en een varkenspoot (afb. 346).
1462

 Terwijl de dronken dwaas een 

jonge vrouw liefkoost, maakt het komische personage Hans Worst, die links van hem is 

weergegeven, een scabreus gebaar. 

 Voorts verschijnt de narrige ‘Pekelharing’ vanaf het begin van de 17de eeuw als één van 

de populairste types in het komische toneel, waar hij altijd als enorm hongerig, dorstig en 

wellustig wordt afgeschilderd.
1463

 Een verklaring voor het gegeven dat de haring met wellust 

wordt geassocieerd, vinden we in de Schat der Gesontheyt van de arts Johan van Beverwijck, in 

een uitgebreide verhandeling over het zout, dat een wezenlijk bestanddeel vormt van de haring in 

het algemeen en de pekelharing in het bijzonder. Evenals de haring wekt het zout de eetlust op en 

reinigt het de maag, maar ook verhoogt het de vruchtbaarheid van vrouwen en de potentie van 

mannen.
1464

 In de 17
de

 eeuw verschijnt het motief dan ook in vele kluchtige voorstellingen als 

seksuele metafoor.
1465

 Tegelijk blijkt uit vele teksten en beelden dat zout als metafoor kon 

worden gebruikt voor fijne geestigheid of vernuft.
1466

 Op het schilderij van Frans Hals uit 

omstreeks 1628, waarnaar Johan Suyderhoef (ca. 1613-1686) een prent maakte, kijkt de vrolijke 

drinkebroer ons lachend aan, terwijl zijn kan met de opening naar ons is toegekeerd (afb. 

347).
1467

 Het onderschrift van de prent refereert aan de drankzuchtige aard van ‘Peeckelhaering’ 

en vermeldt dat zijn keel altijd brak is, hetgeen ongetwijfeld het gevolg is van het eten van 

haringen.
1468

 Het lijkt geen toeval dat typen die verwant zijn met ‘Pekelharing’ al in 1612 
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figureren op keukenstukken van de eveneens in Haarlem werkzame Cornelis Engels, die, zoals 

wij zagen, de mannelijke personages zittend aan een banket toont op het Keukenstuk met de 

maaltijd te Emmaüs en het Keukenstuk met Christus bij Martha en Maria (afb. 246 en 37). Een 

verwant type is de vrolijke jonge drinker op een schilderij uit omstreeks 1620 van een 

onbekende, mogelijk Utrechtse kunstenaar die het tafereel eveneens situeert in een keuken 

(afb. 348).
1469

 

 

Dergelijke typen moeten voor het publiek zeer vertrouwd en herkenbaar zijn geweest. Zij 

zullen associaties hebben opgeroepen met een oudere traditie van narrenvoorstellingen, waarbij 

narrige of boerse personages al tegenover de beschouwer aan tafel lijken te zitten en uitbundig 

vreet- en drinkgedrag vertonen: een vroege voorloper is de zot die met een grote bierkan in de 

hand wordt getoond aan een tafel gedekt met ondermeer varkenspoten en brood op de 

titelhoutsnede van Die seer vreemde warachtige ende wonderlijcke Prognosticatie[...], die 

omstreeks 1540 in Antwerpen is verschenen (afb. 349).
1470

 Zoals ook dit laatste voorbeeld 

illustreert, richten dergelijke narren zich op deze vroege voorstellingen al dikwijls direct tot de 

beschouwer en zijn zij meestal omringd met zotheidsattributen die ook in de 

vastenavondiconografie een grote rol spelen. In deze iconografie is ook het circelvormig prentje 

met de Smaak geworteld, dat in of kort voor 1599 werd vervaardigd naar inventie van Crispijn 

van de Passe en dat een grap verbeeldt over de relatie tussen eten en seks (afb. 350).
1471

 Deze 

gravure toont een rijk geklede dame met een aap op de schouder en een bierglas in de hand; zij 

wordt omarmd door een lachende, narrige man met een grote ham, wiens boerse uiterlijk in een 

schril contrast staat met het voorname voorkomen van de vrouw. In het pikante opschrift nodigt 

‘Matthijs’ ‘Iungfraw Margriet’ uit eerst van de ham te eten, om beter te kunnen drinken. Daar is 

zij het mee eens, maar ze antwoordt dat hij ook wel weet wat er nog meer lekker is (seks).
1472

 

Dat het motto de beschouwer uitnodigt te komen en te proeven (‘Venite et gvstate’) is daardoor 

extra vermakelijk. Enige decennia later haakt Pieter van Noort (ca. 1592-na 1648) in op deze 

beeldtraditie door de Smaak op zijn schilderij, die onderdeel is van een reeks Zintuigen, te 

presenteren als een jonge drinker zittend aan een maal (uien, brood en haring).
1473

 Hij laat deze 

jolige figuur met zijn wijnglas een toastend gebaar maken en lijkt de beschouwer, voor wie een 

glas bier klaar staat, ook over te halen tot zinnelijk genot. 

 

Tot deze beeldcategorie behoort ook een aan Peter Wtewael toegeschreven voorstelling van een 

aan een tafel gezeten boer die ons grijnzend aankijkt terwijl hij gretig een stuk van een ham 

lostrekt (afb. 351).
1474

 Voor hem op tafel staan een bord met haringen, uien, brood, en drank en 
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naast hem is een stapel kazen te zien – zaken die Wtewael hier natuurgetrouwer heeft 

voorgesteld dan zijn Utrechtse collega’s. De suggestie wordt gewekt dat de boer pal voor de 

beschouwer aan dezelfde tafel zit en met hem de maaltijd geniet. Eenzelfde effect 

bewerkstelligde Annibale Carracci met zijn Boneneter in het Palazzo Colonna in Rome, waarvan 

de compositie, die een morsende boer toont, Peter Wtewael direct of indirect tot voorbeeld moet 

hebben gediend.
1475

 Dit opheffen van de distantie tot de boer vond men kennelijk zeer 

vermakelijk: in het begin van zijn klucht van de Meulenaer beschrijft Bredero in geuren en 

kleuren hoe een stedelinge en een molenaarsgezin op het platteland samen een typisch boerse 

maaltijd delen: dit maal bestaat uit vis, eieren, brood en boter; de molenaar eet ‘boerachtich’ met 

zijn handen en morst boter in zijn baard en de stedelinge wordt geacht uit dezelfde kan mee te 

drinken.
1476

 

 Het morsen met voedsel, waarvan bij Carracci sprake is, vormt een topos in de 16de-

eeuwse grobiaanse literatuur en in de narreniconografie: een geschilderde voorstelling met een 

Nar van de Duitse meester van het Angerer portret (Marx Reichlich?) uit ongeveer 1520 toont 

reeds hoe een nar het eigeel over zijn kin en hand laat druipen.
1477

 Het komische motief 

illustreert de onbeheerstheid en ongemanierdheid van dwazen en laat het tegendeel zien van de 

tafeletiquette; meestal worden hierbij boerse typen, narren, kinderen of (dienst)meiden 

getoond.
1478

 We zien een boer die morst tijdens het eten van pap bijvoorbeeld rechts op de prent 

met een Boerenkeuken van Jacob Matham naar een inventie van Pieter Aertsen (afb. 206).
1479

 

Uitbeeldingen van ongemanierde boerse typen die tegenover de beschouwer aan dezelfde 

maaltijd lijken te zitten, zoals bij Peter Wtewael, Carracci en Van Honthorst, moeten bij het 

publiek sterke associaties met tafelspelen hebben opgeroepen waarin de narreniconografie 

eveneens een overheersende rol speelt, zoals het voorbeeld van Metken Bouwens en Slimmen 

Diel, dat mogelijk omstreeks 28 juli 1584 te Schelle bij Antwerpen ter gelegenheid van een 

bruiloftsfeest werd opgevoerd.
1480

 Blijkens de zeldzame beschrijving van het decorstuk dat bij 

dit spel werd gebruikt, zitten de personages zelf aan bij een goedgevulde dis zoals we deze op 

menig schilderij aantreffen: 

 

‘Een taeffel gedeckt daer op geset 

Een stuck vlees een gerymte 

Van een kiecken rys olyuen 

bier wyn twee gelasen en  

een pinte met een Cruycke 

neuen de taeffel’
1481
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Het tafelspel ontbeert enige dwingende morele les en wordt door Pikhaus treffend getypeerd 

als ‘louter delectatief, een aangename babbel tussen drie personages, die profiteren en het er 

goed van nemen. Ze stoppen zich vol met alles wat hen op het bruiloftsmaal voorgezet wordt. 

Het spel herinnert aan sommige feestrefreinen waarin ,,de voorstelling van onbezorgd 

drinkende en slempende mensen...haar eigen wellustige vrolijkheid eenvoudig op de 

toeschouwers overdraagt’’.’
1482

 In de dialoog tussen de platvloerse, onverzadigbare Metken 

Bouwens en haar vrijer Slimmen Diel maken zij ‘zich vrolijk over allerlei anekdotes, waarbij 

steevast blijkt hoe een dronken man door zijn vrouw, of in het geval van ,,Pastoor Knollaert’’ 

,,zijn marte’’[de meid] hardhandig aangepakt wordt. Ondertussen proeven zij van al het 

lekkers op de bruiloftstafel en bespreken de kwaliteit van spijs en drank’ om daarop over te 

gaan tot een vrijpartij.
1483

 De enscènering van het spel zal ongeveer overeenstemmen met een 

schilderij van een narrig paar dat tegenover ons aan tafel zit te lachen en te slempen, dat 

vermoedelijk in het begin van de 17de eeuw door een onbekende kunstenaar werd 

vervaardigd (afb. 352).
1484

  

 Het gekissebis van een ouder boers echtpaar tijdens de maaltijd, waar wij nu echter 

van enige afstand naar kijken, is het onderwerp van een compositie die onder voorbehoud aan 

Floris van Schooten kan worden toegeschreven (afb. 353).
1485

 De hier getoonde boerse man 

moet voor het toenmalige publiek een zeer herkenbaar stereotype hebben gevormd: hij komt 

voor in diverse keukenstukken van Van Schooten, waar hij dikwijls met amoureuze intenties 

een jonge keukenmeid benadert (afb. 321).
1486

 In dit geval lijkt zijn wantrouwend kijkende 

echtgenote hem over zijn amoureuze escapades uit te horen. Het is niet uitgesloten dat het 

broodje dat zij zo ostentatief vasthoudt, verwijst naar overspel: in Bredero’s klucht van de 

Meulenaer, waarin een poging tot overspel aan de orde is, wordt met de uitdrukking ‘dat men 

altemet ien brootje lient’ overspel aangeduid.
1487

 Dat ook deze vermakelijke voorstelling 

teruggaat op de narreniconografie uit de 15
de

 en 16
de

 eeuw blijkt uit het gegeven dat Van 

Schooten de compositie in grote lijnen heeft gebaseerd op die van de prent met een Pap 

etende nar en vrouw van de monogrammist bxg uit ongeveer 1475-1500. Het is goed mogelijk 

dat Van Schooten deze prent kende via de kopie van Nicolaes de Bruyn uit het begin van de 

17de eeuw (afb. 354).
1488

 Een dergelijke verbeelding van een ‘verkeerde wereld’ toont het 

tegendeel van gewenst gedrag tijdens het huwelijk en kan juist daarom – evenals het 

genoemde tafelspel - ter gelegenheid van een bruiloft zijn vervaardigd. 

Een parallel met een tafelspel dient zich ook aan bij een keukenstuk uit 1610 van de 

Goese kunstenaar Cornelis Willemsz. Eversdijck (1583-1649) waarop een man van achter een 

met groenten, fruit, vlees en gevogelte overladen tafel een bord met twee haringen en twee 
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uien aan de beschouwer offreert (afb. 355).
1489

 De voorstelling herinnert tot op zekere hoogte 

aan de beginscène van een 16de-eeuws tafelspel getiteld Een genuechelyck spelken van twe 

persoenen en man ende dat wyf.
1490

 Bij de aanvang van dit nauwelijks dertig verzen tellende 

stuk richt de man zich tot zijn publiek van ‘eerweerdighe heeren’ om deze, bij gebrek aan 

beter, ‘eenen herinck vet’ aan te bieden, een motief dat geheel past bij de kluchtige aard van 

het spel. Al gauw blijkt dat hij de haring heeft gestolen van zijn wijf, dat dreigend en 

scheldend opkomt: het tafelspel gaat dan ook over de strijd om de broek.
1491

 Uiteraard toont 

het schilderij een heel andere situatie, maar het beeld van de man in een keuken die ons 

haringen presenteert, wordt gekenmerkt door hetzelfde luchtige vermaak als het tafelspel. 

 

Een uitzonderlijke combinatie van een gedekte tafel met figuren én een keukenscène in dezelfde 

voorstelling treffen we aan op een monumentaal doek dat waarschijnlijk in de jaren dertig werd 

geschilderd door een Utrechtse kunstenaar, wellicht afkomstig uit de omgeving van Hendrick 

Bloemaert of Jan van Bylert (afb. 356).
1492

 Waarschijnlijk gaat het om een 17
de

-eeuwse kopie 

naar een betere, onbekende versie. Op de linkerhelft van deze compositie, die ongetwijfeld een 

bordeel voorstelt, is te zien dat drie zeer welgestelde mannen - één van middelbare leeftijd en 

twee oudere – zitten aan een banket van kazen, boter, een ei en haring. De jonge vrouw met een 

oorbel die enigszins schuil gaat achter dit tafelende gezelschap is zeer waarschijnlijk een 

courtisane die de mannen verleidt met voedsel en drank. Eén van de mannen richt zich met een 

goed gevulde wijnroemer in de hand tot de jonge keukenmeid rechts op de voorstelling, waar de 

tafel is overladen met wild, gevogelte, vis en verschillende keukenvoorwerpen. Zij is duidelijk 

geen gewone keukenmeid, maar lijkt eerder op een courtisane in de keuken: haar 

lichtzinnigheid en sensualiteit worden benadrukt doordat zij een doorschijnend kledingstuk 

draagt, waardoor de tepels van haar borsten zichtbaar zijn. Een vermakelijk element is het 

knaapje dat met een opgeheven vinger de spot drijft met de keukenmeid door haar achter haar 

rug om uit te lachen. Zij staat de inhoud (vermoedelijk uien of orgaanvlees) van een grote 

houten bak te bewerken met een hakmes, een vulgaire handeling die sinds de 16
de

 eeuw vaker 

in keukenstukken wordt verbeeld en overduidelijk fungeert als een seksuele metafoor.
1493

 Het 

geeft een komisch effect dat ook de beschouwer in een actieve rol wordt gemanoeuvreerd en 

wordt verleid door zowel de keukenmeid en de overdaad aan voedsel die rondom haar ligt 

opgetast, als door het uitnodigende gebaar dat de voorste man links naar de beschouwer lijkt 

te maken om aan te schuiven aan tafel, waar een plaats vrij is en een bord met bestek gereed 

staat. 
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De hechte iconografische band tussen het keukenstuk en de gedekte tafel (met figuren) blijkt ook 

uit het oeuvre van Hendrick Bloemaert. De gelaatstrekken van de kok die op zijn schilderij uit 

1634 een gebraden vogel van een spit verwijdert (afb. 357)
1494

, stemmen sterk overeen met die 

van de oude potsenmaker die Bloemaert op zijn Drinker uit hetzelfde jaar afbeeldde met een 

kruik en een pekelharing (afb. 358), een beeldtype dat direct aansloot bij dat van caravaggisten 

als Van Honthorst en Ter Brugghen.
1495

 Dit komische type herkennen we terug in de wellustige 

zot op een schilderij van Hendrick Bloemaert uit 1632, waar hij aan een banket van eieren zit en 

ondertussen van zijn geld wordt beroofd door een jonge prostituee (afb. 359).
1496

 Het prototype 

van deze laatste compositie is onmiskenbaar het Keukenstuk met een dronkeman en een meid 

van Abraham Bloemaert uit ongeveer 1590 (afb. 159), waar we een soortgelijke potsenmaker 

met een bepluimde hoofdtooi aan een gedekte tafel zien, die eveneens wordt bestolen door een 

keukenmeid. Dit figuurtype moet ook buiten Utrecht populair zijn geweest: een oudere 

kannenkijker met dezelfde gelaatstrekken richt zich, terwijl hij zit aan een banket, uitbundig 

lachend tot de beschouwer op een carnavaleske compositie die waarschijnlijk enige tijd later 

werd geschilderd door de Delftse schilder Christiaen van Couwenbergh (1604-1667) of een 

kunstenaar uit diens omgeving (afb. 360).
1497

 

 

Joachim von Sandrarts Februari 

Bovendien diende Hendrick Bloemaerts Kok de beroemde Duitse schilder en kunstgeleerde 

Joachim von Sandrart waarschijnlijk mede tot voorbeeld toen hij zijn personificatie van de 

maand februari schilderde (afb. 361).
1498

 Deze compositie zal ik hier uitvoeriger behandelen, 

omdat we, bij wijze van uitzondering, vrij goed geïnformeerd zijn over de oorspronkelijke 

context waarbinnen deze functioneerde. De Februari maakt deel uit van een reeks van veertien 

schilderijen die de twaalf maanden van het jaar, de dag en de nacht voorstellen. Sandrart 

vervaardigde dit buitengewoon ambitieus opgezette ensemble in de jaren 1642-1643, tijdens zijn 

verblijf in Amsterdam, in opdracht van de Beierse keurvorst Maximiliaan.
1499

 Zoals Klemm en 

Porteman benadrukten, afficheert Sandrart zich met de inventie van deze reeks bewust als een 

universeel kunstenaar doordat hij daarin ostentatief laat zien alle genres te beheersen.
1500

 Dit 

demonstratieve karakter komt niet alleen tot uitdrukking in de toepassing van de copia en 

variatio waarmee hij de figuren, landschappen, dieren, jachttaferelen en boerenscènes 

presenteert, maar vooral ook in de verbeelding van het bijwerk: zoals Porteman opmerkte, bieden 

de voorgronden ‘een staalkaart van allerlei stilleventypes die afzonderlijk zijn uitgewerkt of 

gecombineerd zijn met de maandfiguur in actie: keukenstukken (vis- en vleesstilevens), fruit, 

groenten [september toont een markttafereel], bloemen, jachttrofeeën, vanitassymbolen.’ 
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Tegelijk zal de vooraanstaande plaats die weelderige levensmiddelen op maar liefst zes van deze 

schilderijen innemen (januari-maart; september-november) ongetwijfeld verband houden met de 

locatie waarvoor de reeks werd bestemd: de feest- en eetzaal van het zogeheten oude kasteel (das 

alte Schloss) in Schleissheim.
1501

 

 Sandrart verbeeldt de Februari als een zwaarlijvige kok in zijn keuken die ons 

vergenoegd en uitdagend aankijkt vanachter een tafel waarop een weelde aan vleessoorten 

verleidelijk ligt uitgestald. Hij is letterlijk en figuurlijk de belichaming van de gula en de wellust: 

naar de wellust verwijzen de patrijspastei die hij ons presenteert, de staart van de lamsbout die 

suggestief voor zijn schoot is geplaatst en de losbandige vastenavondvierders die in de 

achtergrond uitbundig eten en drinken: geheel rechts in de achtergrond wordt een vrouw gezoend 

door een man met een zotskap, terwijl voor de tafel twee gemaskerde figuren dansen en muziek 

maken op een rooster. Met dit motief en de gestalte van de kok verwijst Sandrart naar de 

mateloze braspartijen die in februari plaatsvonden.
1502

 Het is zeer waarschijnlijk dat Sandrart, die 

veel Utrechtse contacten overhield aan zijn leertijd bij Honthorst, mede door Hendrick 

Bloemaerts voorbeeld uit 1634 op het idee werd gebracht om februari uit te beelden als een 

mannelijke kok die zich met zijn lustopwekkende eetwaren direct tot ons wendt: Bloemaert 

toonde de kok ook ongeveer vanaf kniehoogte bij zijn komfoor en ook hij kijkt ons met een 

lichte grijns aan.
1503

 De fysionomie van Sandrarts kok werd, zoals Klemm opmerkte, vooral door 

het idioom van Jacob Jordaens geïnspireerd,
1504

 en in algemene zin sluit Sandrarts februari-

voorstelling formeel aan bij prenten met vrouwelijke personificaties van de gula (zoals die van 

Jacob Matham naar Hendrick Goltzius, die haar ook met een vogelpastei toont
1505

). Maar het 

idee om een mannelijke kok een schotel met een vogelpastei op te laten houden, zal Sandrart 

hebben afgekeken van Goltzius’ inventie voor de genoemde prent uit de serie van de Vier 

elementen, waar een parmantige dikke kok het Vuur vertegenwoordigt (afb. 101). Gezien het 

voorgaande legt Porteman ten onrechte de nadruk op een moralistische functie van de februari-

voorstelling, wanneer hij afleidt uit de ‘vrij karikaturale weergave van de kok en de wijze waarop 

hij, de beschouwer aankijkend, de patrijzenpastei presenteert’ dat deze afkeurend lijkt te zijn 

bedoeld.
1506

 Het gaat hier primair om een buitengewoon humoristisch tafereel van onbeheerst 

gedrag.  

Kort na de voltooiing van de reeks, op 15 december 1643, verschenen Vondels 

zesregelige maandgedichten die hij in samenspraak met Sandrart over de doeken schreef.
1507

 In 

zijn overwegend beschrijvende beeldgedicht over het februari-schilderij, ‘Sprokelmaent’, 

geeft hij een levendige opsomming van de geschilderde etenswaren en vergoelijkt hij het 

gebras in de geestige slotregels.
1508

 Terwijl Vondel zich in zijn gedicht vergevingsgezind 
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opstelt, slaat de vermaarde dichter en hoogleraar Caspar Barlaeus een scherpe toon aan in het 

Latijnse epigram dat hij in opdracht van Sandrart schreef bij de gravure van Theodoor 

Matham die de Februari in grote lijnen reproduceert.
1509

 Deze prent maakt deel uit van een 

reeks die Sandrart zelf in 1645 heeft uitgegeven, waarmee hij de serie onder de aandacht 

bracht van een breed internationaal publiek. Barlaeus’ epigram op de Februari, waarvan hier 

een vertaling volgt, begint met een ironische lofprijzing: 

‘Zie, in het teken van de Vissen, worden de kookpotten opgewarmd en de keuken, zwanger van 

banketten, verblijdt zich. Rauwe spijzen liggen overal klaar op brede tafelen. Wat een stof 

vormen zij niet voor uw roem, o kok!’ 

 

Deze laatste loftuiting geldt indirect de schilder, die de kok en zijn keuken zo verleidelijk en 

overtuigend in beeld brengt en wiens alter ego de kok in zekere zin vertegenwoordigt. Het 

gedicht spitst zich toe op een moraal als de dichter ingaat op de vastenavondvierders in de 

achtergrond en de leugen wordt ontmaskerd: 

‘Zij die veinzen (sobere) Curiërs te zijn, vieren eigenlijk Bacchus en de mens verhult zich achter 

een hels masker. Ik zal de waarheid zeggen: al wie de dwaasheid laat blijken door een valse 

duivelskop (op te zetten), heeft veel van een duivel in zich.’
1510

 

 

Nadat de serie gravures verscheen, werd Sandrarts februari-voorstelling gebruikt voor 

uiteenlopende doeleinden, waarbij deze verschillende transformaties onderging en sterke 

verschuivingen plaatsvonden in de betekenis.
1511

 Sandrarts inventie stond niet alleen aan de 

basis van bijvoorbeeld houtsneden voor almanakken en kookboeken, maar ook van de geestige 

illustratie van een kok op het titelblad van De Olipodrigo uit 1654, waar, zoals in hoofdstuk II 

bleek, een kok als de samensteller van De Olipodrigo werd gepresenteerd (afb. 10). 

 

Wat bijna alle hierboven besproken voorstellingen gemeen hebben is dat de figuren zich 

uitnodigend tot de beschouwer richten om deze bij de feestvreugde te betrekken en veelal 

ontstaat de suggestie dat men slechts een stap naar voren hoeft te doen om te participeren in het 

zinnelijk genot. Zoals in hoofdstuk II.B al werd geopperd met betrekking tot hun 16
de

-eeuwse 

voorlopers – de boerenkeukens en carnavaleske keukens -, moeten de hier bestudeerde 

keukens en gedekte tafels met figuren hebben gefunctioneerd in de recreatieve context van de 

feestelijke gelegenheid, of refereren zij daar in ieder geval aan. Dit wordt ondersteund door de 

gesignaleerde raakvlakken met, enerzijds, de vastenavond- en narreniconografie en anderzijds, 

met kluchten en tafelspelen, die dikwijls in dezelfde feestelijke context functioneerden. Deze 

stelling gaat, zoals we hebben gezien, in ieder geval met zekerheid op voor Sandrarts Februari, 

omdat wij weten dat deze voor een feest- en eetzaal was bestemd. Het is zeer de vraag of ook van 
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andere schilderijen met opgetast voedsel gegevens bestaan over de oorspronkelijke context 

waarvoor zij waren bestemd en of deze gegevens aanknopingspunten bieden over hun 

gebruiksfunctie. Deze vraag probeer ik te beantwoorden in hoofdstuk VI. 

 

De boerenkeuken en het stal- en schuurstuk 

In de jaren dertig en veertig van de 17de eeuw werden volkomen nieuwe specialismen van 

boerenkeukenstukjes en daaraan verwante stal- en schuurinterieurs met stillevens ontwikkeld 

door Rotterdamse kunstenaars als Cornelis (1607-1681) en Herman (1609-1685) Saftleven, 

Pieter de Bloot (1601-1658), Gerrit van Vucht (ca. 1610-1697), Pieter Jacobsz. Duyfhuysen 

(Duifhuysen), gen. Colinchovius (Rotterdam 1608-1677) en Hendrick Martensz. Sorgh 

(1610/11-1670).
1512

 Deze nieuwe beeldtypen moeten al gauw een grote populariteit hebben 

genoten. Buiten Rotterdam werden dit soort schilderijtjes gemaakt door de Antwerpenaar David 

Teniers de Jongere en de uit Middelburg afkomstige François Rijckhals (1609-1647). In 

Amsterdam werden dergelijke composities al in de jaren dertig geschilderd door de 

Monogrammist IS, die vermoedelijk kan worden geïdentificeerd met Jan Spanjaert (Amsterdam 

ca. 1600/15-Amsterdam 1664/65; werkzaam in Delft tussen 1632 tot na 1644) en in Dordrecht 

ontwikkelde Jan Olis (1610 - 1676) een eigen variant op het thema, dat hij vanaf de jaren veertig 

vervaardigde.
1513

 

 Bij de introductie van stalinterieurs en schuurstukken met huisraad speelden zowel 

Herman en Cornelis Saftleven, als de Antwerpenaar David Teniers de Jongere een belangrijke 

rol. De vroegst bekende gedateerde schilderijen met afbeeldingen van schuurinterieurs met 

huisraad van deze drie kunstenaars dateren alle uit 1634.
1514

 De stal- en schuurinterieurs 

verbeelden een gedeelte van een bouwvallige schuur of stal met vuile vloeren, donkere houten 

plafonds en balkenconstructies. Ze vormen de leefomgeving van boeren en dikwijls treft men 

rondscharrelende boederijdieren aan. Typerend voor veel van deze schilderijtjes is, behalve hun 

geringe formaat, dat ze meestal een tweedeling vertonen van het beeldvlak in een prominent 

stilleven en een genretafereel, zoals in een voorbeeld van De Bloot uit 1640 (afb. 362).
1515

 De 

samenstelling van de stillevens in deze schilderijtjes kan sterk variëren: sommige evoceren een 

beeld van armoede door een opstapeling van lege, ongebruikte en gebroken potten, pannen en 

ander huisraad te tonen in combinatie met een beperkte hoeveelheid eenvoudig boerenvoedsel, 

zoals in boereninterieurs en schuurstukjes van Kalf en Duyfhuysen (afb. 363).
1516

 Andere 

stillevens zijn daarentegen zeer overvloedig en laten een combinatie zien van luxueuzer spijzen 

als hazen, artisjokken, druiven en meloenen met eenvoudige ingrediënten als orgaanvlees, 

knolgewassen en kolen, zoals in een stuk van Olis uit 1643 (afb. 364).
1517

 De etenswaren zijn 
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schijnbaar achteloos over de vloer en op schappen verspreid en de uitstalling wordt van enige 

afstand waargenomen. 

 De (boeren)keukenstukjes zijn, zoals aangeduid, nauw verwant met de stal- en 

schuurstukken, zowel wat de thematiek, de belichting, het kleurgebruik als de indeling van de 

ruimte betreft. In de keukenstukjes ligt over het algemeen minder de nadruk op het interieur 

(dat daardoor eerder onbestemd is), maar meer op het stilleven en de figuren; het stilleven is 

doorgaans overvloediger en de aandacht gaat nadrukkelijker uit naar de verbeelding van 

levensmiddelen dan naar huisraad en dieren. Het onderscheid tussen de beide beeldtypen is 

echter lang niet altijd scherp omlijnd. 

 Een ander kenmerk van deze schilderijtjes is dat ze meestal in een zeer beperkt 

kleurenscale werden uitgevoerd van grijzen, bruinen en groenen. In dat opzicht zijn ze verwant 

met de ‘monochrome’ schilderijen met gedekte tafels die in de jaren twintig in Haarlem werden 

geïntroduceerd. Daardoor werd het waarschijnlijk mogelijk ze tegen een lage prijs te produceren.  

Er is echter weinig bekend over de prijzen en het publiek waarvoor zij waren bestemd maar 

vooral in Rotterdam moet er een grote vraag zijn geweest naar deze schilderijtjes, die ook in de 

tweede helft van de 17de eeuw nog veel werden vervaardigd. Vermoedelijk bevonden de stal- en 

schuurstukken en boerenkeukens zich onder de ‘stuckjes’, kleine en meestal goedkope 

schilderijtjes, die worden genoemd in boedelinventarissen van Rotterdamse woonhuizen, 

handelaren en verzamelaars.
1518

 Boerenkeuken(tje)s komen, als aparte categorie, vaak voor in 

boedels van woonhuizen in ondermeer Dordrecht en Amsterdam (zie hoofdstuk VI). Dat ook 

kunstkenners en kunstliefhebbers dit soort schilderijen van Cornelis Saftleven zeer waardeerden, 

blijkt uit de manier waarop De Bie in 1661 beschrijft dat ‘[...] sijn liefelijcke ende wel 

ghemanierde handelingh in stilstaende dinghen als keucken-goet/ beestjens/ fruydt/ [...] daer alle 

Const-lievende kenders en Liefhebbers seer toeghenegen sijn om den grooten welstandt en 

levens schijn die daer in te sien is’.
1519

 Een natuurgetrouwe en schijnbaar levensechte weergave 

van dit soort zaken werden door De Bie zeer bewonderd in de werken van Cornelis, maar ook in 

die van Herman Saftleven.
1520

 Hetzelfde kan worden gesteld voor de schilderijen van De Bloot, 

Sorgh en Olis, die zowel in hun technische virtuositeit als in hun keuze van motieven vooral 

sterk door de boerenkeukenstukken en boereninterieurs van Pieter Aertsen en Maerten van Cleve 

moeten zijn geïnspireerd. 

 

Voorlopers 

In het bijzonder Van Cleve’s werk moet een belangrijk voorbeeld zijn geweest voor de maker 

van een op klein formaat geschilderd Boerenkeukentje (31,7 x 46,3 cm.) met de signatuur Savery 
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fe, één van de vroegste bekende voorbeelden van dit beeldtype uit de 17de eeuw (afb. 365).
1521

 

Eerdere toeschrijvingen van dit stuk aan Jacob Savery I, die al in 1603 overleed, en aan Roelant 

Savery zijn twijfelachtig, omdat de schildertrant onvoldoende aanknopingspunten biedt met hun 

schilderijen.
1522

 De maker van het keukenstukje, dat zal dateren uit ongeveer 1600-1620, moet 

daarom vermoedelijk eerder worden gezocht onder de overige leden die deze naar Amsterdam 

geëmigreerde schildersdynastie telt.
1523

 

 Deze voorstelling heeft een frappante gelijkenis met Van Cleve’s keukentafereel uit 1565 

in Verona (afb. 85). Behalve dat beide keukeninterieurs zijn uitgevoerd op een klein formaat, 

laten zij een vergelijkbare indeling zien van de ruimte: in de achtergrond worden losbandige 

personages met lompe, gedrongen gestalten aan tafel getoond (bij Van Cleve zijn het twee 

tafels), terwijl op de voorgrond een grote verscheidenheid aan voedsel en drank ligt uitgestald op 

een tafel die parallel aan de onderste beeldrand werd geplaatst. Andere overeenkomsten zijn: het 

motief van de binnentredende figuur (bij Van Cleve gaat het om een oudere, boerse 

doedelzakspeler met zijn vrouw, bij Savery om één boer met een doedelzak of een vergelijkbaar 

instrument), de opstapeling tegen een wand van koperen ketels, een keukenmeid die werkzaam is 

bij een haardvuur en, tot slot, een naast haar gezeten koksmaatje, dat de handen warmt en een 

met vlees gevuld braadspit rondwentelt, terwijl het uit het schilderij kijkt. 

 Het schilderij verschilt van Van Cleve’s voorbeeld doordat de meeste figuren bij hem 

burgers voorstellen (die boers gedrag vertonen), terwijl Savery boeren verbeeldt. Van Cleve 

toont ook op de voorgrond meerdere figuren, waaronder het keukenpersoneel; bij Savery komen 

op de voorgrond geen figuren voor. Daarnaast onderscheidt het zich in de opstapeling van 

etenswaren die hier langs de wanden aan weerszijden wordt voortgezet. In dat opzicht vertoont 

de voorstelling een duidelijke verwantschap met de prent met het Keukenstuk met Christus in het 

huis van Martha en Maria (afb. 255) van Joos Goeimare, een leerling van Jacob Savery die, 

zoals we eerder zagen, net als de Savery’s in Kortrijk in West-Vlaanderen werd geboren en om-

streeks 1586 met zijn doopsgezinde familie was uitgeweken naar Amsterdam, waar hij stierf in 

1611.
1524

 

Dezelfde benadering van het stilleven komen we tegen bij het Keukenstuk met een jonge 

boer met gevogelte en eieren, dat eveneens door een lid van de familie Savery, Goeimare of 

een kunstenaar uit hun directe omgeving moet zijn geschilderd (afb. 366).
1525

 Deze kluchtige 

voorstelling toont een tafel met een uitstalling van groenten, vis, vlees, een mand met appels 

en gevogelte, drank en broodjes; een jonge boer draagt gevogelte en een mand met eieren aan 

en het getoonde is ongetwijfeld voor ons bestemd. 
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 Het stilleven-arrangement op de boerenkeuken van Savery bestaat zeker niet alleen uit 

eenvoudig boerenvoedsel (zoals de wortelgewassen en kolen), maar toont ook een 

overweldigende hoeveelheid kostbare ingrediënten, waarvan een zeer copieuze maaltijd kan 

worden bereid. Vooral de kop van een everzwijn en de rechts aan een haak opgehangen zwaan 

zijn motieven die associaties met de jacht oproepen. Evenals de pauw, die rechts naast de zwaan 

hangt, en de kreeften, die hier met schollen op een tafel zijn geëtaleerd, evoceren zulke 

jachttrofeeën een beeld van grote weelde en rijkdom. 

 Enerzijds wordt de spot gedreven met boers gedrag en een buitensporige consumptie, 

waarbij ook de beschouwer wordt uitgenodigd te reflecteren over zijn eigen gedrag: het motief 

van de uil (met kaars en bril?), afgebeeld op een tekening of prent die is aangebracht tegen de 

wand boven de schransende boeren, onderstreept niet alleen de dwaasheid van dit gezelschap, 

maar heeft ook morele implicaties voor de beschouwer, die het geschilderde voedsel op de 

voorgrond met de ogen aftast en daarmee wordt verleid tot zinnelijk genot. De voorstelling 

herinnert in dat opzicht aan Aertsens keukenstuk in Kopenhagen, waar een uil, net als hier, in 

combinatie met een kannenkijker werd afgebeeld, en aan het Banketstilleven met een uil (afb. 

277). Anderzijds komt hier de notie tot uitdrukking, dat het voedsel werd opgebracht door de 

boeren en dat hun producten bestemd zijn voor een gegoede klasse van - vermoedelijk - een 

stedelijk publiek. Dezelfde opvatting komen we tegen in het al eerder genoemde gedicht van 

Traudenius over een boerenkeuken van Gerrit Dou, waar sprake is van een contrast tussen een 

publiek van stedelingen, dat wordt uitgenodigd zich via de ogen te goed te doen aan een banket 

dat is bereid door een boerenkok en dat is bestemd voor boeren. Zoals de eerste regel van het 

gedicht impliceert, gaat het daarbij ook om een onbeheerste schranzerij van boeren. 

 Savery’s compositie laat daarmee een overgangsfase zien in de ontwikkeling van het 

16de-eeuwse keukenstuk van Maerten van Cleve naar de vele boerenkeukenstukken uit de jaren 

dertig en veertig. Waarschijnlijk bevonden composities als die van Savery zich onder de vele 

goedkope keukenstukjes, die, zoals wij in hoofdstuk VI zullen zien, zeker vanaf 1600 in groten 

getale, via Zuid-Nederlandse immigranten, op de Amsterdamse kunstmarkt verschenen. Dit 

genereerde onder een breder publiek een sterke behoefte aan dit soort schilderijtjes en spoorde 

locale kunstenaars aan beeltypen en productiemethoden te ontwikkelen, waarmee zij de nieuwe 

concurrentie aankonden. Behalve via voorbeelden van Van Cleve en Savery, moeten krachtige 

impulsen zijn uitgegaan van de boerenvoorstellingen van de Zuid-Nederlandse kunstenaar 

Adriaen Brouwer (ca. 1605/6-1638), wiens werken, zoals de Pannenkoekenbakster in 

Philadelphia (ca. 1620-1630) eveneens sterk aansluiten bij het Brueghel-idioom.
1526

 Tijdens 

diens verblijf in de jaren twintig in Haarlem en Amsterdam maakten Brouwers in een losse toets 
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uitgevoerde schilderijen van gedrongen boeren met expressieve, karikaturale koppen diepe 

indruk op zijn collega’s en hij wordt terecht beschouwd als een vernieuwer van het 

boerengenre.
1527

 Tegelijk is het zeer waarschijnlijk dat de aandacht waarmee ondermeer de 

Saftlevens de bouwvallige structuur van boerderijen, stallen en schuren verbeeldden, mede werd 

ingegeven door de natuurgetrouwe studies van dergelijke onderwerpen van Abraham Bloemaert 

(Herman Saftleven vestigde zich vanaf 1632 permanent in Utrecht). Boeren omgeven door 

huisraad, keukengerei, boerderijdieren en allerlei objecten die verband houden met het 

boerenbedrijf staan centraal op de titelprent van Bloemaerts serie prenten met landschappen en 

boerderijen uit 1613-1614. Hoewel de motieven tussen de beide media sterk overeen komen, 

wordt in de prenten van Bloemaert, anders dan in de meeste schilderijen van de Rotterdamse 

kunstenaars, het simpele landleven in woord en beeld geïdealiseerd.
1528

 Hieruit blijkt dat in de 

beeldvorming van het boerenleven de scheidslijnen tussen ideaal en klucht vaak flinterdun 

zijn. In sommige stalinterieurs lijkt een ideaalbeeld tot uitdrukking te komen, zoals in het aan 

Cornelis Saftleven toegeschreven schilderij in Brussel uit 1634, waar een boer een koe zit te 

melken (afb. 367).
1529

 De meeste voorstellingen van dit type zijn echter kluchtig, zoals 

Teniers’ compositie uit 1634 in Karlsruhe (afb. 368)
1530

, dat een zeer vergelijkbaar 

stalinterieur met een sterk verwant keukenstilleven verbeeldt, maar waarin nu een zot en 

lachwekkend (ongelijk?) liefdespaar rechts op de voorgrond zit te eten en te drinken. 

 Bij de meerderheid van deze voorstellingen komt het motievenrepertoire sterk overeen 

met dat van de boerenkeukens en carnavaleske keukens uit de 16de eeuw: geliefde 

onderwerpen waarmee het publiek zeer vertrouwd was, zijn ook hier de ongelijke liefde, 

zinnelijke losbandigheid, vraatzucht, dronkenschap en luiheid. Bijvoorbeeld het genoemde 

schilderijtje van Duyfhuysen met een oudere, drinkende boer en een oudere vrouw die lui 

voorover zit met een haspel in de schoot (afb. 363), sluit, wat de thematiek en uitbeeldingswijze 

van de figuren betreft, nauw aan bij boerenkeukens van Aertsen, zoals het stuk in 

Kopenhagen (afb. 4). Duyfhuysen benadrukt echter de ellendige toestand waarin het paar zich 

bevindt door lege en gebroken potten en pannen te verbeelden. Het satirische element lijkt 

daarentegen geen rol te spelen bij neutrale voorstellingen waarin bijvoorbeeld een spinster, 

veevoedster of een appelschilster met een kind het hoofdmotief vormt, zoals een aan Jan Olis 

toegeschreven voorbeeld uit ongeveer de jaren veertig (afb. 369).
1531

 

 Toen de Haarlemmer Jan Miense Molenaer (ca. 1610-1668) het thema van de 

ongelijke liefde verbeeldde op zijn boerenkeuken in Göttingen, modelleerde hij het interieur 

met de uitstalling van groenten, fruit en keukengoed waarschijnlijk sterk naar Rotterdamse 

voorbeelden (afb. 370)
1532

; bij zijn schilderij in Kopenhagen, dat een uitstalling van kostbaar 
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vaatwerk verbeeldt, koos hij er daarentegen voor hetzelfde onderwerp te situeren in het 

vertrek van een voorname woning (afb. 371).
1533

 Molenaer typeert de schuur of stal op zijn 

boerenkeuken nadrukkelijk als een soort herberg of bordeel door financiële transacties in ruil 

voor liefde in beeld te brengen: in het centrum offreert een oudere, sullige boer onder 

bemiddeling van een oude koppelaarster geld aan een jongere keukenmeid, die waarschijnlijk 

appels of peren zit te schillen. Een grote stokbeurs op een ton naast de man laat zien in welke 

staat van opwinding hij verkeert. Hij stelt ongetwijfeld het stereotype van de oude 

eierverkoper voor: op het stuk in Kopenhagen figureert eenzelfde baas met een eendere 

bontmuts op met naast zich een mand eieren. Ongebruikelijk in de traditie van het keukenstuk 

is de scène rechts op het schilderij in Göttingen waar wordt gezinspeeld op de ongelijke liefde 

tussen een oude vrouw en een jonge boer: hier probeert een lelijk oud vrouwtje met een bril 

op een jonge boer te verleiden met het geld dat ze demonstratief voor hem op tafel heeft 

gelegd, terwijl ze veelbetekenend van blik wisselen, een motief dat ook wordt behandeld in 

kluchtige teksten, zoals één van de twee liedjes over de ongelijke liefde van Bredero in zijn 

Boertigh, Amoureus, en Aendachtigh Groot Lied-boeck uit 1622.
1534

  

 Jan Olis (Gorinchem 1610 - Heusden 1676) introduceerde waarschijnlijk in de jaren 

veertig in Dordrecht, waar hij vanaf 1632 lid werd van het St. Lucasgilde, een heel eigen variant 

op het boerenkeukenstuk. Olis was een zeer veelzijdig kunstenaar, die, behalve keukenstukken, 

ook uiteenlopende typen stillevens, historiestukken, portretten, landschappen en genrestukken 

produceerde. Evenals zijn Rotterdamse tijdgenoten voerde hij zijn keukenstukken uit op een 

relatief bescheiden formaat, maar zowel de figuren, als de keukenparafernalia en de etenswaren 

nemen verhoudingsgewijs een grotere plaats in, zodat minder aandacht wordt geschonken aan de 

ruimtelijke structuur. De setting is daarom niet een bouwvallige stal of boereninterieur, maar 

suggereert eerder een schaars verlichte voorraadkamer (afb. 372).
1535

 Anders dan Aertsen, Van 

Cleve en Savery plaatsen Olis en andere tijdgenoten het voedsel niet op een tafel voorin het 

beeld, waarbij wij op de tafel kijken, maar laten zij deze vanaf een grotere afstand en vanuit een 

lager gezichtspunt zien, waardoor ons ook een blik wordt verschaft op de vloer waar het voedsel 

ligt opgetast. Dat laatste maakte het voor bijvoorbeeld Olis mogelijk een veel ruimere overvloed 

en verscheidenheid aan voedsel en keukenparafernalia te tonen. Zijn gedetailleerd uitgevoerde 

stillevens en de figuren steken helder af tegen een donkere achtergrond doordat ze worden 

beschenen door een lichtbundel die van bovenaf binnenvalt en waarvan de onzichtbare bron zich 

ergens bevindt buiten het schilderij. Olis concentreert zich meestal op de interactie tussen twee 

figuren die hij toont van een zekere distantie en ten voeten uit. In plaats van Bruegheliaanse 

boeren schildert Olis komische, boerse typen en keukenmeiden met meer geïndividualiseerde 
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trekken. Het gaat meestal om amoureus-geladen ontmoetingen tussen wellustige drinkers en 

keukenmeiden die kluchtige handelingen verrichten, zoals het hanteren van een stamper en een 

vijzel in het hierboven genoemde stuk uit 1643 (afb. 364) of een braadspit op een schilderij uit 

1645 (afb. 373).
1536

 Kenmerkend voor de meeste voorstellingen van dit type is dat de figuren 

zich niet bewust lijken te zijn van de aanwezigheid van de beschouwer. Deze wordt dan ook niet 

actief verleid door boerenmeiden of keukenmeiden. 

 Evenals De Bloot en Sorgh etaleert Olis zijn technische virtuositeit met een zorgvuldige 

schilderwijze en een gladde afwerking. Zij verschillen daarin van kunstenaars als Cornelis 

Saftleven en Willem Kalf die een lossere penseel voeren. Olis wist met vrij beperkte middelen 

een maximaal effect te bereiken, door de compositie op te zetten in een ‘monochrome’ grondlaag 

en, waarschijnlijk al werkend van achter naar voren, als laatste het stilleven op de voorgrond met 

gebruik van een fijn penseel en in meerdere gradaties groen en bruin uit te werken.  

 In de jaren dertig en veertig schildert Henrick Sorgh, volgens Houbraken een leerling van 

Buytewech en David Teniers de Jongere,
1537

 stal- en schuurstukken, die sterk verwant zijn met 

werken van zowel Teniers als van Saftleven, De Bloot en anderen. Bijvoorbeeld zijn 

Stalinterieur met een amoureus paar in Museum Boijmans-Van Beuningen uit omstreeks 1640 

(afb. 374)
1538

 komt wat de ruimtelijke geleding betreft en de positie die de figuren en het 

overvloedige keukenstilleven innemen sterk overeen met David Teniers’ eerder genoemde stuk 

in Karlsruhe (afb. 368). In de loop van de jaren veertig treedt echter een verandering op in 

Sorghs werk. In plaats van schaarsverlichte stalinterieurs met wellustige boeren schildert hij 

keukenstukjes gesitueerd in een respectabele, huiselijke omgeving. De thematiek wordt neutraler 

en hij kiest nu voor een staand formaat, zoals in zijn Keukeninterieur waarin een jongen een 

keukenmeid een mand met vis brengt uit 1643 in Warschau (afb. 375).
1539

 De figuren zijn geen 

karikaturen meer; zij worden met een verfijndere penseel uitgevoerd en nemen 

verhoudingsgewijs een grotere plaats in. De manier waarop het onderwerp wordt gepresenteerd 

in een interieur met een hoog plafond, een wenteltrap in de achtergrond en een hoge raampartij 

aan één zijde, evenals de zorgvuldige schilderwijze van de voorgrond herinneren sterk aan de 

vernieuwende ontwikkelingen die ongeveer gelijktijdig in Leiden plaatsvinden onder leiding van 

Gerrit Dou, die we verderop zullen behandelen. 

 

Het grote succes van de schilderijtjes met stallen, schuren en boerenkeukeninterieurs wordt mede 

verklaard door het kleine formaat waarin ze werden uitgevoerd en de snelheid waarmee de 

meestal dun geschilderde, overwegend "monochrome" paneeltjes zijn geproduceerd. Zodoende 

werd het mogelijk ze tegen een lage prijs op de markt te brengen, waardoor een breed publiek 
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zich de aanschaf ervan kon veroorloven. Waarschijnlijk voor weinig geld kwam men zo in het 

bezit van vermakelijke beelden die in veel gevallen toch een grote overvloed en variatie aan 

voedsel tonen. Wie behoefte had aan een neutrale voorstelling zonder figuren kon in 

Rotterdam terecht bij Pieter de Bloot en Gerrit van Vucht: zij schilderden al in de jaren dertig 

keukenstillevens met sfeervol uitgelichte levensmiddelen die een rustieke omgeving 

suggereren; zij tonen daarmee als het ware een close-up van de stillevens in hun 

boerenkeukens.
1540

 

 

Ontwikkelingen rond 1650 

Delft 

Willem Gijsbrechtsz. van Odekercken (Den Haag? ca. 1610 - Delft 1677) ontwikkelde 

ondertussen waarschijnlijk in Delft een beeldtype, dat in vele opzichten direct aansluit bij de 

traditie, maar waarbij hij zich nadrukkelijker focust op het motief van een verleidelijke en 

wellustige keukenmeid, die, zoals we eerder zagen, dikwijls een vulgaire handeling 

verricht.
1541

 De meiden op zijn keukenstukken zijn vaak vrij grof gebouwd en tonen een 

boerse, onnozele uitdrukking: zij zijn in dat opzicht sterk verwant met de typen die we al bij 

Cornelis Jacobsz. Delff en in de boerenkeukens en stalinterieurs uit de jaren dertig en veertig 

aantreffen (op de Melkmeid van Vermeer figureert hetzelfde stevig gebouwde en rondborstige 

type). Maar anders dan bij de laatst genoemde beeldtypen plaatst Van Odekercken de 

keukenmeiden voorin het beeldvlak en toont hij hen meestal vanaf kniehoogte. Zodoende 

suggereert hij juist een intieme relatie tussen de meiden en de beschouwer; deze suggestie van 

intimiteit wordt nog eens versterkt doordat de vrouwen zich in een schaarsverlichte 

voorraadkamer bevinden. Terugkerende erotisch geladen, kluchtige handelingen op zijn 

schilderijen zijn, behalve het ostentatief ophouden van orgaanvlees (afb. 248), gevogelte (afb. 

376)
1542

 of een zalmmoot (afb. 377)
1543

, ook het wortelschrappen (afb. 378)
1544

 en het schuren 

van ketels of pannen (afb. 379).
1545

 Met deze laatste twee motieven borduurt Van Odekercken 

voort op motieven die Van Rijck en Delff ontwikkelden: voorzover bekend is het vroegste 

voorbeeld van een wortelschraapster uitgebeeld op de voorgrond van Van Rijcks tekening met 

het Keukenstuk met de Maaltijd te Emmaüs uit 1605 in St. Petersburg (afb. 7), terwijl een 

ketelschuurster vermoedelijk voor het eerst in de Noordelijke Nederlanden werd geschilderd 

door Delff op het keukenstuk uit 1610 (afb. 191). De dode gans die Delff in dit laatste stuk zo 

exuberant had weergegeven, diende Van Odekercken mogelijk tot voorbeeld toen hij in een 

keukenstuk een dode gans centraal stelde en deze op kolderieke wijze combineerde met de 

afgehouwen kop van een varken, waarvan de tong uit de bek hangt (afb. 380).
1546

 Naast de 
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uiterst gekunsteld gepresenteerde gans plaatste hij een dienstmeid, die voor ons een kom appels 

op tafel zet. 

 

Cornelis Jacobsz. Delff moet ook een wezenlijke rol hebben gespeeld voor Anthonie 

Palamedesz, genoemd Stevens (Delft 1601-A'dam 1673), toen deze het keukenstuk schilderde 

dat zich bevindt in Philadelphia (afb. 381).
1547

 Zowel het onderwerp als de ambitieuze, 

grootschalige opzet van deze compositie zijn zeer uitzonderlijk voor Palamedesz, die zich had 

gespecialiseerd in kabinetstukjes met vrolijke gezelschappen en wachtlokalen met officieren 

en vanaf de jaren vijftig ook portretten schilderde. Het is goed mogelijk dat hij etenswaren 

heeft leren schilderen van Michiel van Mierevelt, zijn vermoedelijke leermeester, die, zoals al 

ter sprake kwam, in het begin van zijn carrière keukenstukken vervaardigde.
1548

 Het 

keukenstuk werd, zoals ook Sutton voorstelde, mogelijk in de jaren veertig geschilderd en is 

het enige stilleven dat we van Palamedesz kennen.
1549

 Wellicht ontstond dit werk kort na de 

dood van zijn stadsgenoot Cornelis Jacobsz. Delff en verkende Palamedesz of er daardoor een 

niche in de markt was ontstaan voor dit soort schilderijen. Zijn schatplichtigheid aan Delff 

blijkt uit de hier zo nadrukkelijk aanwezige artisjokken, kweeperen, druiven en de slap over 

de tafelrand hangende woerd, motieven die we alle op Delffs keukenstilleven in Straatsburg 

tegenkwamen (afb. 286). Maar Palamedesz overtreft de monumentaliteit van vooral Delffs 

latere werken door het repertoire uit te breiden met jachtbuit (snippen, een konijn) en noten en 

het beeldvlak van het centrum tot linksboven te vullen met druivenranken en artisjokbladeren. 

Bovendien is het motief van het jongetje dat de meid een levend vogeltje aanreikt 

waarschijnlijk een nieuw element: slechts op een keukenstuk in Brussel uit omstreeks 1640-

1650 van een onbekende, vermoedelijk Zuid-Nederlandse kunstenaar komt een kind voor, dat 

in dat geval een dood vogeltje laat zien aan een keukenmeid, die gevogelte aan een braadspit 

rijgt.
1550

 Dat het vogeltje bepaald niet verwijst naar ‘spiritual love’, zoals Sutton het motief op 

het schilderij van Palamedesz duidde
1551

, maar naar seksualiteit en vruchtbaarheid, blijkt 

duidelijk uit verschillende voorstellingen uit de jaren veertig waarop jongens of jonge mannen 

voorkomen die met jachtbuit en gevogelte worden gepresenteerd.
1552

 Dezelfde associaties riep 

ongetwijfeld ook de levende duif op in de hand van de jongen - waarschijnlijk een boerenknul 

of jonge herder – die ons aankijkt op het keukenstuk uit de jaren veertig van de eveneens 

Delftse kunstenaar Harmen Steenwijck (afb. 382).
1553

 

 Doordat de meid op het keukenstuk van Palamedesz door het jongetje wordt afgeleid, 

ontgaat het haar dat een grote gevlekte hond op de voorgrond de vleesvoorraad dreigt te 

plunderen. De hond kijkt behoedzaam uit het schilderij en merkt dat hij door ons op heterdaad 
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betrapt wordt; de wijze waarop Palamedesz de hond op de beschouwer laat reageren, is 

uitzonderlijk. Begerige katten en/of honden die op etenswaren azen, roven en al dan niet 

vechten was een zeer vertrouwd motief dat vanaf ongeveer het laatste decennium van de 16de 

eeuw als nevenscène verscheen in vele keukentaferelen waarvan de menselijke handeling het 

hoofdonderwerp vormde, zoals het Keukenstuk met de parabel van Lazarus en de rijke dwaas in 

Amsterdam (afb. 204). De katten en honden verbeeldden de ongeremde driften en het motief 

verwees dikwijls naar het gedrag of de aard van de personages. Een aparte categorie 

keukenstillevens waarin katten en/of honden een hoofdrol gingen spelen, werd, voorzover 

bekend, geïntroduceerd in 1628 door de Utrechtse kunstenaar Andries van Bochhoven (1609-

1634), toen deze een stilleven schilderde met een hond die zich gulzig op het vlees in een 

keuken stort (afb. 383).
1554

 Varianten op dit beeldtype werden vervolgens vervaardigd door 

ondermeer de Haagse kunstenaar Petrus Staverenus (werkzaam 1635-in of na 1654)
1555

 en 

Pieter de Putter (Middelburg of Den Haag vóór 1600-Beverswijk 1659), die ook vaker 

visstillevens met gulzige katten schilderde.
1556

 

 Deze schilderijen illustreren geen specifiek spreekwoord, maar ze brengen een hele 

groep van onderling verwante zegswijzen en spreekwoorden over honden en katten (in de 

keuken) in herinnering waarin dezelfde thematiek staat centraal.
1557

 Illustratief is het 

spreekwoord ‘Een open pot, of open kuyl. Daer in steekt licht een hont sijn muyl’ dat Jacob 

Cats in 1632 gebruikte in een embleem waarvan het motto dit spreekwoord citeert.
1558

 Cats 

legt dit spreekwoord uit als een verwijzing naar de gedachte dat al het begeerlijks dat 

veronachtzaamd wordt een rover aantrekt. Vervolgens waarschuwt Cats tegen de gevaren van 

losbandigheid, en in het bijzonder tegen die van wellustige meiden die tot het personeel 

behoren.
1559

 

 Evenals de genoemde stillevens met honden en katten is het keukenstuk van Palamedesz 

daarentegen een vermakelijk tafereel dat het verband tussen het opwekken van zinnelijke 

begeerten, zinsbegoocheling en bedrog op een lichtvoetige wijze thematiseert. 

 

Zoals bij de meeste keukenstukken die tot nu toe de revue passeerden, staat een kluchtige 

handeling centraal op een voorstelling van Jan Albertsz. Rootius (Medemblik 1624-1666 Hoorn) 

(afb. 384).
1560

 Dit grootschalige keukentafereel zal dateren uit de jaren vijftig en het is het enige 

voorbeeld dat we van Rootius kennen. Een enkele meid wordt achter een rijk gevulde tafel 

getoond. Terwijl de vrouw glimlacht naar de beschouwer houdt zij met beide handen 

demonstratief een dode woerd op die zij de nek omdraait. Dit motief kennen wij reeds van 

Joachim Beuckelaers marktstuk uit 1564 waar een marktvrouw dezelfde handeling verricht (afb. 
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84). Het is ook na 1650 niet uitzonderlijk dat keukenstukken op dit traditionele monumentale 

formaat worden uitgevoerd, getuige een keukenstuk van de Haagse schilder Jacob Biltius 

(Bilsius; Van der Bilt) (Den Haag? 1633-Bergen op Zoom 1681), waarop hij, vermoedelijk enige 

jaren later dan Rootius, de dubbelzinnige handeling van de vrouw herhaalt.
1561

 Andere 

vertrouwde motieven op het schilderij van Rootius zijn ondermeer de streng met ingewanden die 

naast de vrouw op een haak aan de muur werd bevestigd en de gevilde kop van een schaap en de 

varkenspoten voor haar op tafel. Behalve dat Rootius mogelijk verwijst naar het werk van 

Beuckelaer laat hij zien dat hij ook Haarlemse voorbeelden uit de eerste decennia van de eeuw 

goed had bestudeerd: de behandeling van het vlees in de mand herinnert sterk aan de 

schildertrant van Floris van Schooten en Cornelis Engelsz. 

 Dit grootschalige formaat treffen we bijvoorbeeld ook nog aan bij een schilderij uit 1659 

van de Delftse kunstenaar Christiaen van Couwenbergh, waarin een stevige kok een hoofdrol 

speelt. Dit personage kijkt trots en zelfverzekerd uit het schilderij, terwijl hij een wulpse, mollige 

meid stevig bij de arm pakt (afb. 385).
1562

 Het type van de mannelijke kok komt tot dan toe niet 

frequent voor in het Noord-Nederlandse keukenstuk (de voorbeelden van Bloemaert en Sandrart 

zijn uitzonderingen); in het algemeen lijkt hij ongeveer vanaf de jaren dertig vaker in met name 

Zuid-Nederlandse keukenstukken te figureren.
1563

 Rond 1630 schilderde Adriaen van Nieulandt, 

of een kunstenaar uit diens omgeving, een exuberant keukeninterieur met een vergelijkbare 

komische situatie, waarbij een beschonken kok een keukenmeid probeert te versieren (afb. 

386).
1564

 Van Couwenbergh grijpt echter duidelijk terug op Antwerpse voorbeelden. Enerzijds 

lijkt hij te verwijzen naar de spectaculaire compositie (197 x 325 cm) van Frans Snyders in 

Dresden uit ongeveer 1635-1640, waar een jongere kok op een vergelijkbare wijze als de man op 

de compositie van Van Couwenbergh een aantrekkelijke keukenmeid bij de arm vastpakt. De 

Rubensiaanse figuren die zich naast een rijk gevulde tafel bevinden, werden vermoedelijk 

geschilderd door Theodoor van Thulden (1609-1669) (afb. 387).
1565

 Op dat schilderij wordt 

echter het moment van de amoureuze toenadering getoond, waarbij de kok de meid aankijkt met 

een hunkerende, waarschijnlijk door de drank vertroebelde blik, terwijl de grote dode roerdomp, 

die ongeveer ter hoogte van het geslacht van de man is weergegeven, niets te raden over laat over 

zijn intenties. Van het gezicht van deze vrouw, die zich juist naar de kok heeft toe gedraaid, is 

een heel scala van ingehouden expressies af te lezen: verrassing, vreugde, onzekerheid, 

verlangen. Van Couwenbergh heeft de vrouw, die een grote vis voor haar schoot vasthoudt, 

daarentegen lachend weergegeven en zij is duidelijk al gezwicht voor de charmes van de kok. 

Ondertussen zien beiden niet dat een kat een vogeltje rooft van de opulente voorraad etenswaren. 

Anderzijds heeft Van Couwenbergh de gedaante en de pose van de kok, waarbij deze de hand 
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parmantig in de zijde houdt, waarschijnlijk gemodelleerd naar de kok in Simon de Vos’ 

Keukeninterieur met een waarzegster uit 1639 (afb. 9). Van Couwenbergh slaagt er echter veel 

overtuigender in de beschouwer bij het getoonde te betrekken doordat hij de guitige kok nu 

grootschalig en ten halven lijve presenteert en direct op ons laat reageren. 

 

Pendanten 

Het steeds weer terugkerende thema van de amoureuze aantrekkingskracht tussen een jonge 

keukenmeid en een jonge of oudere man vormt het onderwerp van diverse schilderijen, die een 

pendantenpaar vormen, zoals Willem Cornelisz. Eversdijcks Keukenstuk met een meid (afb. 

388) en het gesigneerde Keukenstuk met een jongeman (afb. 389).
1566

 Beide voorstellingen, 

ontstaan rond 1650, tonen een interieur met een tafel waarop gevogelte, wild, groenten en 

fruit zijn uitgestald: op het ene stuk kijkt een jonge vrouw ons indringend aan, terwijl zij een 

mand met vruchten op een tafel zet, waardoor een suggestie van grote intimiteit ontstaat; de 

tegenhanger van dit stuk toont een jonge man (een knecht?) die zich - ongetwijfeld met 

amoureuze bedoelingen - naar links wendt, naar de meid in het andere schilderij, dat hier dus 

links van hoort te hangen. Deze meid heeft daarentegen belangstelling voor de beschouwer. 

 Meerdere voorstellingen van dit type, die een beeld tonen van vruchtbaarheid en de 

zinnelijkheid van de figuren benadrukken, werden, vooral buiten de Noordelijke Nederlanden, 

vervaardigd als tegenhangers. Het al eerder besproken keukenstuk in Leipzig van een 

anonieme kunstenaar uit de Frankfurtse school (afb. 222) vormde waarschijnlijk eveneens een 

paar met een thans onbekend schilderij.
1567

 We zien daar ook een aantrekkelijke jonge vrouw 

die op een vergelijkbare wijze een mand met vruchten in de arm houdt. Het paarsgewijs 

combineren van seksueel geladen genrevoorstellingen met boerse typen was populair bij Jacob 

Gerritsz. Cuyp, evenals bij zijn leermeester Abraham Bloemaert en diens zoons.
1568

 Voorlopers 

van dergelijke pendanten zijn prenten van boerenparen, zoals die van de monogrammist HSD 

(werkzaam in Antwerpen tussen ongeveer 1546 en 1580), en de uitgebreidere 16de-eeuwse 

schilderijenensembles met markten en keukens, die wij in hoofdstuk III behandelden.
1569

 In de 

Zuidelijke Nederlanden werd in de 17
de

 eeuw ondermeer door Snyders een set van vier 

marktstukken vervaardigd, rond 1618-1621 (zie Appendix III), terwijl in de Noordelijke 

Nederlanden Cornelis Engelsz., zoals we gezien hebben, in 1612 mogelijk een reeks met 

keukens schilderde, en enige tijd later Floris van Schooten schilderijenparen produceerde. 

Van Eversdijcks model werd waarschijnlijk ten dele geleverd door een voorstelling 

van een Keukenmeid in Brussel (afb. 390),
1570

 die met een Voorraadkamer met een jager 
1571

 

een pendantenpaar vormde en mogelijk door een kunstenaar uit de omgeving van de 
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Zwitserse portrettist en stillevenschilder Samuel Hofmann (ca. 1596-1649) werd vervaardigd 

(ca. 1620?). Hofmann kan deze, of vergelijkbare schilderijen hebben geschilderd toen hij 

zeker vanaf het begin van 1615 tot 1622 in Amsterdam woonde.
1572

 Joachim von Sandrart 

schrijft dat Hofmann in de omgeving van Rubens heeft gewerkt en met zijn werken in 

Amsterdam een goede reputatie verwierf. Hij prijst zijn ‘grosse Stück von Früchten, Vögeln, 

Fleisch und Fischen samt Bildern Lebens groß’ zeer, omdat ze zo goed ‘naar het leven’ 

werden geschilderd.
1573

 Uit de Amsterdamse periode van Hofmann is weinig bekend, maar 

het is duidelijk dat zijn fruitstukken, keukenstukken en keukenstillevens vooral werden 

geschilderd in reactie op voorbeelden van Snyders, die vermoedelijk ook al gelijksoortige 

pendanten maakte.
1574

 

Evenals bij Eversdijck kijkt de keukenmeid op het schilderij in Brussel met een 

uitdagende uitdrukking naar de beschouwer en zij wordt daar zo door in beslag genomen dat 

zij de kan, die zij met melk volgiet, laat overlopen. Zoals Verbraeken terecht opmerkte, gaat 

het om een seksueel geladen motief: de handeling van het overgieten van melk werd tevens 

verbeeld op een schilderij van een kroegtafereel met boeren van een onbekende Zuid-

Nederlandse kunstenaar, waar een gewillige meid tijdens het overgieten van de melk door een 

man bij de borst wordt gepakt.
1575

 Het thema sluit aan bij een komische traditie in woord en 

beeld, waarbij aan het melken een dubbelzinnige betekenis wordt toegekend en melkmeiden 

(die van Vermeer sluit hier ook bij aan) een verhoogde belangstelling tonen voor seks.
1576

 

Niet minder suggestief is de handeling van de jager die op de tegenhanger van het schilderij in 

Brussel wordt getoond; terwijl hij naar de beschouwer kijkt, houdt hij een dode eend omhoog.  

Doordat de Keukenmeid in Brussel via een raam een blik biedt op een dorp met 

eenvoudige boerenhuizen, ontstaat de indruk dat het interieur deel uitmaakt van een woning 

op het platteland. Zoals bij zoveel keukentaferelen waarin boerse personages figureren, komt 

hier waarschijnlijk de gedachte tot uitdrukking dat de plattelandsbevolking producten 

verschaft aan de burgerlijke beschouwers, waarvoor dergelijke schilderijen zullen zijn 

bestemd. 

Dat ook Van Eversdijck in het bijzonder werk van Snyders als voorbeeld koos, blijkt 

uit de nauwe overeenkomst in de houding van de meid op het schilderij van Van Eversdijck 

met die van de vrouw op Snyders’ Groenten- en fruitkraam uit 1627, waar zij op suggestieve 

wijze een vijg tussen de vingers houdt geklemd (afb. 391); dat stuk vormde een pendant met 

een Wild- en gevogeltekraam.
1577

 Van Eversdijck moet de werken van Snyders aandachtig 

hebben bestudeerd tijdens zijn leertijd in 1633-1634 bij Cornelis de Vos in Antwerpen.
1578
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Maar Van Eversdijck slaagt er in de intimiteit met de beschouwer te vergroten doordat hij de 

vrouw in close-up en ten halven lijve toont.
1579

 

 Tegenhangers werden nog rond 1660 geschilderd door Hendrick Martensz. Sorgh 

(Rotterdam 1610/11-Rotterdam 1670): zijn op een klein formaat uitgevoerde en zorgvuldig 

geschilderde Keukenmeid die gevogelte plukt aan een met dode vogels gevulde tafel en Viskraam 

met een jonge visser die vis schoonmaakt verbeelden een keukenmeid en een visser die zeer 

geconcentreerd opgaan in hun werk
1580

; het getoonde gevogelte (ondermeer een roerdomp, 

patrijzen, snippen, vinken, een fazant en eenden) werd louter tijdens de jacht buitgemaakt en niet 

op de markt gekocht, hetgeen overeenstemt met het poëtische ideaal van de Dapes inemptae, 

dat, zoals we hebben zien, geregeld in bucolische teksten tot uitdrukking komt. 

 

Komisch rollenspel en portretten in keukenstukken 

Een aparte categorie vormen keukenstukken waarin portretten zijn opgenomen van bestaande 

personen. We zullen zien dat deze groep keukenstukken bepaald niet uniform is en er zeer 

uiteenlopende redenen moeten zijn geweest portretten in combinatie met levensmiddelen te 

schilderen. Typen voorstellingen variëren van kluchtige (zelf)portretten tot respektabele 

(familie)portretten in een keukeninterieur. Het zal de moeite lonen deze veelzijdige categorie 

nader te bestuderen, omdat dit ook veel inzicht verschaft in de betekenis en functie van de 

gehele themagroep. 

 

Sommige keukenstukken werden van een komische noot voorzien doordat schilders een 

zelfportret of de portretten van hun familieleden verwerkten in de voorstelling - en deze dan 

meestal in een bepaalde rol presenteerden. Zoals aangeduid, schilderde Pieter Aertsen al een 

keukenstuk, waarin volgens Van Mander diens zoon Aert Pietersz. figureerde en we hebben 

gezien dat Pieter Pietersz. zijn zelfportret verwerkte in een dergelijke voorstelling en daarmee 

op een bijzondere manier gedachten over zijn kunst en die van zijn vader visualiseerde. Wij 

zagen dat Pieter Pietersz. zich presenteerde met pal naast zijn hoofd een reusachtige pompoen, 

die het groteske, ironische karakter van de voorstelling accentueerde. Een vergelijkbaar effect 

sorteerde Jan Willemsz. de Wilde in een vermoedelijk in 1628 geschilderde voorstelling waarin 

waarschijnlijk een zelfportret van de schilder is opgenomen (afb. 392).
1581

 Het schilderij wordt 

bewaard in het Fries Museum te Leeuwarden en verbeeldt een iets meer dan ten halven lijve 

weergegeven man in een bosrijke omgeving. Evenals Pieter Pietersz. wordt hij getoond met een 

vrijwel naakt - slechts met een blauwe doek gedrapeerd - bovenlijf, terwijl hij de toeschouwer op 

een vergelijkbare wijze indringend van over zijn schouder aankijkt. In zijn rechterhand heeft hij 
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een mes gevat, waarmee hij een eiketak afsnijdt, kennelijk met de bedoeling het toe te voegen 

aan een overdadig stilleven van groenten en fruit dat hij vóór zich heeft gearrangeerd. Presenteert 

hij zich eveneens in de rol van een kok? Of is dit in strijd met het gegeven dat zich links in de 

achtergrond achter een boom een gestalte schuil houdt waarin waarschijnlijk een sater kan 

worden herkend?
1582

 De absurd groot weergegeven kolen, appels, druiven en pompoen - alle 

motieven die reeds voorkwamen op het zelfportret van Pieter Pietersz. - geven niet alleen een 

beeld van vruchtbaarheid, maar dragen tevens bij aan het kluchtige karakter van de voorstelling. 

De Wilde onderstreept de ironie van de zelfpresentatie nog eens doordat hij zijn signatuur juist 

nadrukkelijk aanbracht op de pompoen.
1583

 Op een vergelijkbare manier als Pieter Pietersz. 

refereert De Wilde aan zijn specialisme als schilder van keukenstukken die naar het leven 

werkt.
1584

 

  

Portretten van familieleden in de keuken 

De Utrechtse kunstenaar Andries van Bochhoven (1609-1634) schilderde een keukenstuk 

waarin hij een naast familielid portretteerde. Zijn Keukentafereel uit 1632 wordt voor de helft 

ingenomen door een tafel met daarop en eronder met veel acribie weergegeven vleeswaren, 

een konijn, een dode eend, een kool en pastinaken (afb. 393).
1585

 Dat Van Bochhoven in de 

behandeling van deze stillevenelementen schatplichtig is aan Wtewael, bij wie hij zijn leertijd 

had genoten,
1586

 blijkt duidelijk uit de gladde en zorgvuldige schilderwijze, de modellering 

van deze objecten met gebruikmaking van contrasten in licht en donker en de sterke stilering. 

De compositie doet daarnaast denken aan het vrij eenvoudige schema dat vooral Floris van 

Schooten geregeld heeft toegepast. Naast de tafel met onbereide etenswaren is een 

keukenmeid te zien die uit het schilderij kijkt en in haar hand nadrukkelijk een grote dode 

haan omhoog houdt. Marten Jan Bok toonde aan dat Van Bochhoven deze keukenmeid heeft 

geschilderd met de trekken van zijn zus Hillegonda. In de inventaris van Andries’ vader, 

Rutger Hermansz van Bochhoven, wordt naar alle waarschijnlijkheid dít schilderij beschreven 

als ‘Een keucken met het troigne van Hilleken’ en we kunnen Hillegonda tevens herkennen in 

de derde figuur ter linkerzijde op het Familieportret van Van Bochhoven in het Centraal 

Museum te Utrecht uit 1629 (afb. 265).
1587

 Van Bochhoven heeft hiermee een vrolijk portret 

gemaakt van zijn zus door haar een beetje ondeugend te presenteren en te spelen met het 

stereotiepe beeld van de keukenmeid als verleidster, wat nog eens wordt onderstreept door de 

aanwezigheid van het hondje, linksonder, dat stiekem aan een stuk vlees likt. Waarschijnlijk 

was deze ongedwongen, informele presentatiewijze mogelijk omdat het schilderij was 

bedoeld voor eigen gebruik. Terwijl het ophouden van een haan onmiskenbaar seksuele 
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connotaties oproept, verwijst de handeling hier ook naar de vruchtbaarheid en weelde waarin 

de familie van Hillegonda verkeert en zal het een gebaar van gastvrijheid naar eventuele 

bezoekers zijn, die zij gul zal onthalen op een overvloedige maaltijd. Daarmee sluit deze 

voorstelling inhoudelijk aan bij het keukenstuk uit ongeveer het tweede decennium dat in 

Birmingham wordt bewaard (afb. 238). 

Van een soortgelijke functie moet sprake zijn geweest bij een helaas onbekend 

keukentafereel, dat wordt genoemd in de boedel van de in Antwerpen geboren schilder Lucas 

Luce (1575-1661). In het voorhuis van diens woning ‘Daer den schilder Appellis uythanght’ 

te Amsterdam hing op 30 november 1661 van zijn hand: ‘Een groote koocken daerin 

Madeleentie en Susanna Luce in geschildert sijn (voor de drie doghters Lijsbeth, Hendrickie 

en Madaleentie Luce).’
1588

 

 Een Zuid-Nederlands voorbeeld waarbij een schilder mogelijk zijn naaste familieleden 

afbeeldde in een keuken is het Keukeninterieur uit 1644 in het Mauritshuis van David Teniers 

de Jongere (afb. 340). In het centrum van dit zeer rijk gestoffeerde keukeninterieur zit een 

vrouw appels te schillen, terwijl een jongetje naast haar een porseleinen schaal vasthoudt met 

een geschilde appel. Deze figuren heten Teniers’ vrouw Anna (een dochter van Jan Brueghel I) 

en hun oudste zoontje David voor te stellen, zoals lijkt te worden bevestigd door de 

overeenkomsten met de geportretteerden op De schilder met zijn gezin van Teniers uit het 

midden van jaren veertig, waarvan één versie in Berlijn wordt bewaard.
1589

 Links op het 

Keukeninterieur staat een grote zwanenpastei op tafel, die net als de zwanenpasteien in de 

keukenstukken van Van Utrecht, die eerder ter sprake kwamen, rijk is gedecoreerd met een 

bloemenkroon, rozenslingers om de hals, een parel aan de snavel en een schildje voor de 

zwanenborst met een brandend hart. Toch vertegenwoordigt deze zwanenpastei heel andere 

waarden dan bij de genoemde voorbeelden van Van Utrecht. Teniers verbeeldt naast dit 

brandende hart twee ineengeslagen handen, waardoor deze symbool staat voor de 

liefdestrouw, terwijl de pastei zelf is versierd met een tweekoppige adelaar, vermoedelijk een 

verwijzing naar het Habsburgse Huis.
1590

 Daarom is het plausibel dat het schilderij werd 

vervaardigd naar aanleiding van een Habsburgs huwelijk, zoals Van Thiel opperde.
1591

 Ook 

het grote feestmaal waarvoor in de achtergrond voorbereidingen worden getroffen, zal 

verwijzen naar deze gelegenheid. Het ligt voor de hand dat Teniers zijn eigen vrouw en kind 

als model koos voor zo’n belangrijk stuk. Het gegeven dat zijn vrouw appels schilt, is een 

sterke indicatie dat hier een beeld van deugdzaamheid wordt opgeroepen: het gaat om een 

conventioneel picturaal motief dat al in 1561 werd uitgebeeld door Frans Floris in een 
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Familieportret (een familie uit Berchem), waar de moeder in een huiselijke, deugdzame 

samenhang appels zit te schillen.
1592

 

Voor een aantal van de hierboven genoemde werken geldt waarschijnlijk dat zij niet 

bestemd zijn geweest voor de verkoop, maar voor eigen gebruik. Dat hebben we in ieder 

geval kunnen vaststellen voor de keukenstukken van Van Bochhoven en Luce die in het bezit 

bleven van de familie. 

 

Het kwam echter ook voor dat de portretten van anderen dan de familieleden van een schilder 

werden weergegeven in een keukenvoorstelling. Een opmerkelijk voorbeeld is het forse 

Keukenstuk (154,3 x 199 cm.), dat de Antwerpse stillevenspecialist Adriaen van Utrecht 

schilderde in 1639 (afb. 394).
1593

 Adriaen van Utrecht borduurde voort op het decoratieve 

beeldschema van Snyders, hoewel Van Utrechts voorstellingen over het algemeen minder 

uitbundig zijn. De compositie uit 1639 toont een interieur dat overdadig is gevuld met een 

breed assortiment groenten, vleeswaren, zeedieren en gevogelte. Tussen rijk bedekte tafels 

bevinden zich een man en een vrouw die hun blik nadrukkelijk richten op de toeschouwer en 

ongetwijfeld de portretten van bestaande personen verbeelden. Deze portretten schreef Fred 

G. Meijer toe aan Jan Cossiers. Niet overtuigend is de door Meijer voorgestelde identificatie 

van dit tweetal als Adriaen van Utrecht en zijn vrouw Constancia.
1594

 De man wordt hier 

nadrukkelijk gepresenteerd in de rol van een jager met een geweer en een mand met 

gevogelte. Teder legt hij zijn hand op de schouder van de vrouw die met haar voorgebonden 

schort wordt getoond in de hoedanigheid van huisvrouw. Zij houdt in haar ene hand 

ostentatief een grote haas vast, met de andere hand betast zij de inhoud van een goedgevulde 

ketel met vis. Het is zeer aannemelijk dat ook dit beeld van vruchtbaarheid, overdaad en 

weelde werd geschilderd als huwelijksgeschenk. De hier toegepaste komische modus werd – 

althans door velen - als passend beschouwd voor die gelegenheid, en kenmerkt, zoals nog zal 

blijken, ook vele liedjes, gedichten en kluchten, die voor huwelijksfeesten werden gemaakt. 

Een ander zeer uitzonderlijk voorbeeld, dat volkomen verschillend moet hebben 

gefunctioneerd dan het voorgaande tafereel, is het door Hendrick Sorgh geschilderde 

Keukenstuk met de familie Bierens uit 1663 (afb. 395).
1595

 Hier is te zien hoe Jacob Bierens 

vergezeld van zijn jongste zoon een keukeninterieur betreedt waarin zijn vrouw appels zit te 

schillen, zijn dochter duiven plukt en zijn oudste zoon de viola da gamba bespeelt. In de 

achtergrond vult een meid een kan bij met water. Bierens laat trots een grote vis zien, die hij 

in de hand houdt. Bij interpretaties van het schilderij door De Jongh en Perry Chapman werd 

dit laatste motief in verband gebracht met de doopsgezinde achtergrond van de familie en 
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beschouwd als een symbool van soberheid. In het verlengde daarvan opperde Westermann dat 

de vis moet worden geassocieerd met de vastentijd en waarschijnlijk staat voor ‘the Christian 

ethics that guide Bierens’s leadership of his family’.
1596

 Het leidt geen twijfel dat de familie 

zich als deugdzaam presenteert, zoals ondermeer wordt benadrukt door het motief van het appel 

schillen, dat mogelijk werd ontleend aan het voorbeeld van Teniers uit 1644 en dat we eerder 

tegenkomen op Frans Floris’ Familieportret. Op dat laatste schilderij treffen we ook het, voor 

keukenstukken uitzonderlijke motief van het musiceren aan, waarmee wordt beklemtoond dat dit 

gezin in harmonie en eendracht leeft. Maar het accent dat De Jongh, Perry Chapman en 

Westermann leggen op de soberheid is in tegenspraak met de rommelige verspreiding over de 

vloer van een relatieve overvloed aan voedsel en de aanwezigheid van gevogelte dat wordt 

geplukt door een dochter. Door de aanwezigheid van dat laatste motief ligt een associatie met 

de vastentijd niet voor de hand. Daarentegen roepen deze motieven een beeld op van 

vruchtbaarheid, overvloed en voorspoed. Dat neemt niet weg dat - mede doordat 

levensmiddelen als vlees, drank, kaas en boter ontbreken - de voorstelling vergeleken met 

andere keukenstukken een soberder indruk maakt. Een belangrijk verschil met de meeste van 

de hierboven genoemde werken met ‘portretten’ is dat hier geen sprake is van een komisch 

rollenspel. Het is rond 1640 bepaald niet uitzonderlijk dat in familieportretten visbuit of 

jachtbuit wordt gepresenteerd, waarschijnlijk als teken van vruchtbaarheid en overvloed en als 

verwijzing naar de jacht, zoals in een familieportret van Pieter Codde, Sebastiaan Francken 

en zijn gezin op het strand van Scheveningen uit ongeveer 1638-1639, waar op de voorgrond 

vissen liggen opgetast en een zoon ostentatief een haasje ophoudt, en in een familieportret van 

Jacob Gerritsz. Cuyp uit 1641 in Jeruzalem, Israel Museum, waar een familielid wordt 

gepresenteerd als jager en deze trots een vogel overhandigt aan het jongste meisje uit het 

gezin.
1597

 Anders dan in de meeste keukenstukken, kunnen deze handelingen en motieven in 

deze samenhang zeker niet scabreus zijn bedoeld.  

De vraag dient zich aan hoe men voorkwam dat bij deze voorbeelden, die een ideaal 

beeld beoogden op te roepen, associaties werden gelegd met de komische modus. Het verschil 

in perceptie is subtiel en wordt in de eerste plaats bepaald door de wijze waarop de personen 

die de handelingen uitvoeren, zijn getypeerd. Ten tweede wordt het onderscheid gemaakt door 

signalen op het schilderij, zoals, in het geval van het Keukenstuk met de familie Bierens, het 

appels schillen en musiceren. Deze laatste voorstelling is dan ook een informeel en 

vermakelijk beeld, dat waarden als deugdzaamheid en harmonie van de familie benadrukt en 

de overvloed van voedzaam eten idealiseert. 
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Het genre van het keukenstuk en dat van het portret gaan eveneens een bijzondere 

fusie aan in een compositie, waarvan twee zeer verschillende varianten bekend zijn. Deze 

voorstellingen vertonen opmerkelijke overeenkomsten met het hierboven genoemde 

keukenstuk van Adriaen van Utrecht. Eén daarvan, van een onbekende kunstenaar, verscheen 

in 1985 op de kunstmarkt en toont ter rechterzijde een zittende vrouw die een vrucht reikt aan 

een kind op haar schoot (afb. 396).
1598

 Zij wordt op een vergelijkbare manier als de vrouw op 

het schilderij van Adriaen van Utrecht bij de schouder gevat door een staande man. Hier gaat 

het echter om een oudere poelier die is getooid met een bontmuts en over zijn schouder een 

stok draagt met een mand met gevogelte. Op de linkerhelft van het schilderij is een 

opstapeling van stillevenelementen te zien met ondermeer grote pannen, een levende kalkoen, 

een kip, twee duiven, dode konijnen, kolen en appels, en, als meest in-het-oog springend 

motief, een grote kreeft, die direct uit de compositie van Van Utrecht lijkt te zijn 

overgenomen. De vrouw en het kind, die in keurige, alledaagse kleding zijn weergegeven, 

stellen wellicht de portretten voor van bestaande personen; de vogelaar is daarentegen 

onmiskenbaar gekarakteriseerd als een type. Op de variant van deze compositie in het 

Dordrechts Museum, eveneens van een onbekende Noord-Nederlandse kunstenaar, komen 

drie figuren voor die nagenoeg dezelfde positie innemen; het lijkt echter aannemelijk dat we 

hier te maken hebben met een gezinsportret (afb. 397).
1599

 Een cruciaal verschil met de andere 

versie van deze compositie is dat de man hier weliswaar eveneens een mand met gevogelte 

over de schouder draagt, maar dat hij verder zeer verzorgd is gekleed en uit het schilderij 

kijkt. Ongetwijfeld zal zowel dit voorbeeld als het schilderij van Bierens en zijn familie 

vanwege de informele presentatiewijze in een keukeninterieur als vermakelijk zijn ervaren; 

tegelijk drukken deze voorstellingen vooral de wens uit van het gezin te leven in 

vruchtbaarheid, overvloed en voorspoed. 

 

Tot slot zullen we onze aandacht vestigen op een tweetal werken die behoren tot een sub-

categorie, waarbij één vrouwsportret in een keukenstuk wordt verbeeld (in deze groep past 

ook het stuk van Van Bochhoven). Een portret van een huisvrouw wordt waarschijnlijk getoond 

in een keukenstuk uit omstreeks 1640-1650, dat vermoedelijk kan worden gesitueerd in de 

omgeving van Philips Angel of Willem Cornelisz. van Eversdijck, beiden werkzaam in 

Middelburg (afb. 398).
1600

 Het gaat om een compositie van een staand formaat waarin de vrouw 

ons met een mes in de hand aankijkt vanachter een tafel gevuld met dode konijnen, een eend, 

fruit en een geplukte kip (of haan?). De rechterzijde van de compositie wordt voor een groot deel 

ingenomen door een dode roerdomp die ondersteboven is opgehangen en bijna uit het beeldkader 
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lijkt te komen. In een bepaalde samenhang kunnen motieven als de roerdomp en de overige 

levensmiddelen op het keukenstuk met het vrouwsportret met het kluchtige worden geassocieerd, 

maar daarvan is hier beslist geen sprake. Evenmin bespeurt men hier de sfeer van sensualiteit, 

amoureusheid en verleidelijkheid van Willem Cornelisz. van Eversdijcks stilistisch verwante 

Keukenstuk met een meid, waar eveneens een vrouwelijke halffiguur wordt getoond (afb. 388). 

Het betreft daarentegen een keurig portret waarin de vrouw in haar rol van huisvrouw wordt 

gepresenteerd, die de beschouwer, eventuele gasten of wellicht haar echtgenote, een overvloedig 

maal zal bereiden, terwijl de levensmiddelen een beeld van vruchtbaarheid en voorspoed 

evoceren. Dit wordt ondersteund doordat zij dezelfde sobere kleding draagt als de vrouw en 

dochter op het Keukenstuk met de familie Bierens. Een vergelijkbare functie kan men zich 

voorstellen bij een keukenstuk uit omstreeks 1640-1650 van Harmen Steenwijck, waarin deze 

eveneens een portret van een vrouw schilderde, die ons een vogel laat zien (afb. 399).
1601

 

 

Wat ik met het bovenstaande vooral heb geprobeerd duidelijk te maken, is hoe sterk de context 

waarin levensmiddelen worden afgebeeld, kan verschillen, en hoezeer deze context in het 

schilderij bepalend is voor de perceptie en interpretatie van het beeld. Dezelfde motieven die in 

een bepaalde samenhang onmiskenbaar met het komische worden geassocieerd, kunnen in een 

andere context in dienst staan van een idealisering van overvloedig voedsel, zoals dit ook in de 

buitenlevenliteratuur tot uitdrukking komt. Daaruit blijkt hoe voorzichtig we moeten zijn met het 

toekennen van betekenissen aan deze motieven, die immers niet bij voorbaat zijn ‘gefixeerd’.  

Zoals aangeduid, zullen de meeste van de hierboven behandelde werken, vanwege hun 

informele karakter bedoeld zijn geweest voor eigen gebruik, waar het de zelfpresentatie of de 

representatie van de eigen familieleden van kunstenaars betreft. Ook de informele 

familieportretten, zoals dat van Sorgh, zullen vooral voor intimi bestemd zijn geweest. 

Het valt op dat er in het bijzonder rond 1640 vaker voor wordt gekozen portretten in 

keukenstukken of in combinatie met voedsel te presenteren. Dit verschijnsel vertoont parallellen 

met de opkomst van andere genres die fuseren met het portret, zoals de pastorale, het vrolijke 

gezelschap en het portrait historié.
1602

 

 

Schets van de ontwikkeling na ca. 1640: in het bijzonder Leidse fijnschilders  

Er werd in de voorgaande hoofdstukken bij de bespreking van bepaalde motieven reeds aan 

de werken van de zogeheten fijnschilders gerefereerd. Ik zal hier trachten als afronding enkele 

korte opmerkingen te maken over de vraag hoe het motievenrepertoire van de Leidse 

fijnschilders zich verhoudt tot dat van de beeldtraditie en hoe zij dit in beeld brachten. Naar 



 358 

aanleiding daarvan blikken we terug op eerdere ontwikkelingen die we in een breder 

perspectief proberen te beschouwen. 

 Het thema van het keukenstuk ondergaat een ingrijpende transformatie wanneer de 

Leidse fijnschilder Gerrit Dou, waarschijnlijk in de loop van de jaren veertig, een volkomen 

nieuw beeldtype introduceert.
1603

 Met deze uiterst kostbare schilderijtjes - hij behoorde tot de 

best betaalde schilders van zijn tijd - oefende Dou een vergaande invloed uit op vele schilders 

uit de tweede helft van de 17de en de 18de eeuw.
1604

 Het gaat hierbij om een klein formaat 

paneeltjes waarop hij in een adembenemend verfijnde schildertechniek het motief van de 

verleidelijke keuken- of dienstmeid ten halven lijve presenteert in een illusionistisch 

geschilderde stenen vensteromlijsting, zoals op het voorbeeld in Karlsruhe uit 1652 (afb. 

400).
1605

 Door de introductie van dit venstermotief, dat voordien ondermeer was 

voorbehouden aan portretten, benadrukt Dou, meer dan zijn voorgangers, het artificiële 

karakter van zijn voorstellingen: het venster omkadert het getoonde op monumentale wijze, 

suggereert nabijheid en biedt de schilder de mogelijkheid objecten te etaleren die schijnbaar 

loskomen van het beeldkader en deels in onze ruimte lijken te zijn geplaatst; tegelijk 

structureert het venster de geschilderde ruimte door het voorplan te scheiden van de 

achtergrond én vormt het een middel om verschillende lagen van illusionisme te creëren.
1606

 

Bovendien moet het als zeer vermakelijk zijn ervaren dat Dou in deze voorstellingen een 

verheven vorm - de chique monumentaliteit van het venstermotief - combineert met een lage 

inhoud: op geheel oorspronkelijke wijze en met andere middelen past hij in wezen dezelfde 

strategie toe als Aertsen. Meer dan enig ander kunstenaar speelt Dou met de conventies van 

het markt- en keukenstuk door met zijn geestige vindingen te verwijzen naar beroemde 

voorgangers die deze thema’s beoefenden. Zijn dikwijls wulpse keukenmeiden omringd met 

glanzende potten, pannen, vissen, wild, gevogelte, groenten en fruit lijken een heuse emulatie 

in een eigentijds idioom van zaken die Aertsen en Beuckelaer al verbeeldden. Hij plaatst zijn 

werk zodoende nadrukkelijk in een rijke beeldtraditie en demonstreert hoe hij zijn 

voorgangers die het thema beoefenden in de 16de, maar ook in de eerste decennia van de 17de 

eeuw, overtreft met zijn verleidelijk geschilderde illusies. 

 Want hoewel de uitbeeldingswijze van Dou’s schilderijen met keukenmeiden zeer 

vernieuwend is, sluiten zijn voorstellingen nauw aan bij zeer diverse picturale bronnen. We 

hebben al veel keukenmeiden naast tafels gezien die voedsel en drank aanbieden. Het idee om 

een halffigurige jonge vrouw vrijwel in het centrum van een compositie met een staand 

formaat te plaatsen, waardoor zij het beeld vrijwel beheerst, kan Dou heel goed hebben 

ontleend aan Pieter Pietersz.: deze paste dezelfde beeldformule al omstreeks 1568 toe bij zijn 
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schilderij van de Visverkoopster in het Poesjkin Museum in Moskou (afb. 401).
1607

 Maar ook 

de vermoedelijk voor 1610 geschilderde Keukenmeid met de Maaltijd te Emmaüs, waarvan 

exemplaren worden bewaard in Boekarest en Sibiu die voorheen aan Snyders werden 

toegeschreven (afb. 231), kunnen Dou tot voorbeeld hebben gediend bij de ontwikkeling van 

het halffigurentype. Evenals in dit laatste voorbeeld schilderde Dou vaker mooie jonge vrouwen 

die ons uitdagend aankijken, terwijl zij een druiventros presenteren, zoals zijn Jonge vrouw met 

een druiventros uit 1662 in Turijn.
1608

 Daarnaast herinnert de houding en het type van de 

keukenmeid op Dou’s schilderij in Karlsruhe tot op zekere hoogte aan de aantrekkelijke jonge 

vrouw die zich over het voedsel buigt op de voorgrond van een prent met de Herfst van Jan 

Saenredam naar Hendrick Goltzius uit omstreeks 1594-1595 (afb. 402)
1609

 en aan de meid op de 

tekening van Pieter Feddes van Harlingen (afb. 344).
1610

 

 Een rechtstreekse bron van inspiratie voor Dou’s voorstelling van een keukenmeisje 

uit 1646 in de Royal Collection in Londen (afb. 403)
1611

 - voorzover bekend Dou’s vroegste 

gedateerde keukentafereel -, moet de Bordeelscène zijn geweest, die waarschijnlijk in de jaren 

dertig door een Utrechtse kunstenaar werd vervaardigd (afb. 356). Dou presenteert zijn 

keukenmeid, die uien fijnhakt, in precies dezelfde houding als de courtisane op de rechterhelft 

van dat schilderij. Terwijl de vrouw daar in een grotere samenhang wordt getoond, heeft Dou 

het motief geïsoleerd en in het klein weergegeven en plaatst hij haar dichter bij het beeldvlak. 

Zelfs de positie en, tot op zekere hoogte, het uiterlijk van het lachende jongetje, dat een 

gelijksoortige hoofdtooi draagt, maar de meid nu een ui aanreikt, lijken op dit voorbeeld terug 

te gaan (bij Dou heeft de spottende grijns van het jongetje echter plaats gemaakt voor een 

ingetogener glimlach); ook zien we op Dou’s schilderij een stamper met een vijzel en een 

grote dode haan terugkeren, motieven die hij nog vaker zal herhalen (bijvoorbeeld in het stuk 

in Karlsruhe). Hoewel Dou de vrouw presenteert als een eenvoudige keukenmeid, en niet als 

een schaars geklede courtisane, impliceert hij dat zij eveneens een meisje van lichte zeden 

voorstelt, hetgeen we ook kunnen opmaken uit de aanwezigheid van een vogelkooi in de 

achtergrond en de drinkkan die gekanteld en met de opening enigzins naar ons toegekeerd op 

de tafel ligt.
1612

 Mede vanwege het bovenstaande is het zeer onwaarschijnlijk, zoals Naumann 

meent, dat het jongetje naast de vrouw op Dou’s schilderij louter de onschuld 

vertegenwoordigt en dat ‘the child is ignorant of the amorous or sexual meanings that adults 

might associate with specific household items or chores’.
1613

 Dat Dou geen ‘gewoon’ kind 

heeft geschilderd, maar het onttrok aan de eigen werkelijkheid, benadrukte hij door het 

jongetje met een baret met veren weer te geven, een attribuut dat we juist bij lichtzinnige, 

theatrale typen tegenkomen.  
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 Het motief van een kind - meestal een lachend jongetje -, dat een vrouw - doorgaans 

een jonge keukenmeid - een vrucht, bloem, vis, vogeltje, drank of, zoals in dit geval, een ui 

overhandigt, kwamen we reeds in vele vroegere voorstellingen tegen van ondermeer Jacob 

Matham (afb. 8), Joachim Wtewael (afb. 228), Jacob Gerritsz. Cuyp (afb. 300) en vooral 

Floris van Schooten (afb. 329); ook Dou en schilders uit zijn omgeving zullen het motief nog 

meermaals afbeelden.
1614

 De uitbeeldingswijzen en de rol van de kinderen vertonen grote 

verschillen. Globaal gezegd kunnen we drie beeldtypen onderscheiden. Ten eerste zijn er 

voorstellingen waarin de kinderen op een vergelijkbare amusante wijze als narren worden 

opgevoerd en fungeren als "spiegels" van het dwaze gedrag van volwassenen, door deze te 

bespotten, zoals het geval is bij het voornoemde voorbeeld van Cuyp, bij de Bordeelscène van 

de onbekende, waarschijnlijk Utrechtse kunstenaar (afb. 356) en Molenaers Keukenstuk in 

Kopenhagen (afb. 371), waar een jongen en een meisje een ongelijk liefdespaar met scabreuze 

gebaren belachelijk maken. Hun rol is zeer vergelijkbaar met die van de nar, die in Quinten 

Massys’ uitbeeldingen van de ongelijke liefde het paar op de voorgrond van een spottend 

commentaar voorziet; Quintens zoon, Jan Massys, transformeerde deze nar in een meer 

eigentijds ogende luistervink.
1615

 Zulke kinderen begrijpen wel degelijk wat er gaande is. 

 Dat laatste geldt ook voor de kinderen in het tweede beeldtype, waaronder ook Dou’s 

schilderijtjes in de Royal Collection en Karlsruhe (in dit laatste schilderij presenteert het 

jongetje een haas) kunnen worden geschaard: hier doet de uitbeeldingswijze van de relatie 

tussen een keukenmeid en een kind dat haar iets aanreikt of toont tot op zekere hoogte denken 

aan voorstellingen van Goltzius en diens omgeving uit de jaren negentig van de 16de eeuw, 

waarin de liefdevolle band tussen Venus en Amor centraal staat en Amor aan Venus een pijl 

of een bundel graan laat zien of overhandigt, zoals in een gravure van Jan Saenredam naar 

Hendrick Goltzius uit omstreeks 1595.
1616

 De kinderen lijken, op een vergelijkbare wijze als 

Amor, als een soort handlanger of attribuut van de keukenmeiden te fungeren en evoceren een 

beeld van zintuiglijkheid. Dergelijke lichtzinnige (keuken)meisjes worden in 16de- en 17de-

eeuwse literatuur dikwijls aangeduid met de term ‘Venuswichten’
1617

; Dou versterkt dit verband 

nog eens door onder het venster van zijn schilderijtje in Karlsruhe als geestig commentaar een 

antiquiserend reliëf weer te geven met een naakte vrouw en een putto, waardoor de 

beschouwer onmiddelijk aan Venus en Amor wordt herinnerd.
1618

 Deze tweede categorie 

bleef nog lange tijd het populairst en werd door vele Leidse fijnschilders in allerlei varianten 

herhaald. Willekeurige voorbeelden zijn de Keuken met een jongetje dat een meid, die 

wortelen schoonmaakt, een appel aanbiedt uit 1648 van Dou’s vermoedelijke leerling 

Adriaen van Gaesbeeck (Leiden 1621-1650) (afb. 404)
1619

 en het Keukeninterieur met een 
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meid en een jongetje van Quiringh Gerritsz. van Brekelenkam (Zwammerdam? na 1622-ca. 1669 

Leiden) (afb. 405).
1620

 

 Ten derde kunnen we een beeldtype onderscheiden dat volkomen anders functioneerde 

en waarin sprake is van een liefdevolle relatie tussen een exemplarische huisvrouw en moeder 

(of verzorgster) en haar kind, zoals het keukenstuk van Teniers uit 1644 (waar de vrouw 

appels schilt en het kind een kom appels vasthoudt) (afb. 340). Zoals wij reeds zagen, is deze 

categorie iconografisch vooral verwant met (familie)portretten.
1621

 Dit beeldtype is veel 

zeldzamer en komen we in het oeuvre van Dou niet tegen. 

 

Om uiteenlopende redenen zeer opmerkelijk is Dou’s voorstelling van een keukenmeid in 

Montpellier (afb. 406).
1622

 Dou verbeeldt hier een vergelijkbaar knaapje met een soortgelijke 

baret als in zijn keukenstuk in de Royal Collection dat rond dezelfde tijd zal zijn ontstaan, 

maar het is frappant dat Dou het lachende jongetje nu ook heeft uitgerust met een palet en 

penselen, waardoor wij in hem onmiskenbaar een jonge schilder of een schildersleerling 

kunnen herkennen. Als we dit schilderij afzetten tegen de hierboven beschreven beeldtraditie 

waarin steeds een keukenmeid en een kind centraal staan, dan blijkt hoe exceptioneel deze 

voorstelling ook voor de toenmalige beschouwer moet zijn geweest en dan realiseren wij ons 

dat Dou met een zeer specifieke intentie voor deze intrigerende uitbeeldingswijze moet 

hebben gekozen.
1623

 Al even uitzonderlijk is dat het jongetje in dit geval een muizeval toont 

aan de keukenmeid, die wortels staat te schrappen, een handeling die in deze samenhang, 

evenals het hakken van uien, als een seksuele metafoor moet worden opgevat.  

 Het motief van de val met de gevangen muis is volkomen nieuw in dit genre. Eerder 

komt dit voor in emblemata-boeken, waar het motief, gecombineerd met een kat, meestal in 

een amoureuze context verschijnt en refereert aan de gevangen liefde (of een waarschuwing 

bevat tegen de gevaren van de onmatigheid in de liefde).
1624

 Tegelijk zal de seksuele 

beeldspraak ‘het muysje in’t valletje of in’t huysje’ jagen algemeen bekend zijn geweest: al in 

1613 werd dit gebruikt in Bredero’s Meulenaer.
1625

 Daarnaast verschijnt een muizeval als 

verwijzing naar bedrog en verleiding door aards en zinnelijk genot onder andere op Jacob 

Mathams gravure naar Hendrick Goltzius van de Tabula Cebetis uit 1592, waar de muizeval 

wordt getoond bovenop de troon van de gepersonifieerde Seductio
1626

, en in een prent naar 

Saenredam met Hercules op de tweesprong, waar een muizeval fungeert als attribuut van de 

naakte ‘Voluptas’.
1627

 

 Vanwege zijn schildersattributen vormt het jongetje op Dou’s paneel stellig een ‘alter 

ego’ van de schilder. Door het jongetje uit te rusten met de muizeval en de schildersattributen 
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en hem direct naast de keukenmeid te plaatsen, maakt Dou een vergelijking tussen het 

verleidelijke illusionisme van zijn eigen schilderkunst en de erotische aantrekkingskracht van 

de keukenmeid, een type dat hij zo vaak in zijn eigen schilderijen laat figureren.
1628

 Zodoende 

knoopt Dou met deze geestige inventie nauw aan bij, en speelt hij met een traditie waarin, 

zoals in hoofdstuk I uitvoerig werd uiteengezet, dichters, redenaars en schilders het bedrog van 

de kookkunst met veel ironie gebruiken als metafoor van hun eigen kunst. Met de invoeging van 

het jongetje met schildersattributen en de verwijzing naar bedrog door verleiding van de 

zintuigen benadrukt Dou dat zijn inventie gaat over de essentie van zijn schilderkunst: verleiden 

en bedriegen. Inhoudelijk sluit Dou’s voorstelling daarmee het sterkst aan bij het genoemde 

keukentafereel dat eerder mogelijk ontstond in de omgeving van de familie Savery (afb. 241), 

waarin de maker van het stuk met zijn schildersattributen bij de haard zat en, zoals betoogd, de 

notie in beeld bracht dat de schilder van keukenstukken zijn publiek op een vermakelijke 

wijze verleid en manipuleert als een kok (of kokkin) met zijn (of haar) kookkunst. Voor het 

publiek moet het extra aantrekkelijk zijn geweest als schilders op zo’n geestige wijze in hun 

werken mededelingen deden over hun kunst en daar zelf in optraden, zoals hier, met een alter 

ego, of, zoals Pieter Pietersz. in 1571, met een zelfportret. 

 

Het door Dou ontwikkelde beeldtype van de verleidelijke halffiguur bleef, zoals gezegd, 

mateloos populair bij de volgende generaties fijnschilders en het publiek. Geliefde motieven 

zijn ook bij hen keuken- en dienstmeiden die gevogelte ophouden, de beschouwer ondermeer 

een tros druiven of een mandje met vruchten aanbieden, water uitschenken, een muizeval of 

worsten presenteren, een lantaarn met een kaars vasthouden, de binnenkant van een ketel 

opschuren, wortelen schoonmaken of in de weer zijn met vis. Ook amoureuze ontmoetingen 

tussen jonge meiden en jonge of oude mannen bleef men grappig vinden, gezien de eindeloze 

herhalingen van deze thema’s.
1629

 Tegelijk borduren deze nieuwe generaties kunstenaars voort 

op door Dou geïntroduceerde onderwerpen als de kruidenierswinkel en de poelierswinkel, die 

hen, net als hun keukenstukjes, de mogelijkheid boden hun virtuositeit in de weergave van 

allerlei levensmiddelen en gebruiksobjecten te etaleren.
1630

 Terwijl Dou aansluit en varieert 

op vele motieven uit de voorgaande traditie zijn diens voorstellingen van keuken- en 

dienstmeisjes ingetogener: op zijn schilderijen treft men geen grote hompen rauw vlees aan 

en, voorzover bekend, verbeeldde hij nooit een meid met een braadspit, motieven die in de 

voorgaande jaren toch zo populair waren. Op de schilderijen van Dou’s navolgers als Willem 

van Mieris, N. Rijnenburg en H. van der Mij gaat het er vaak veel minder subtiel aan toe. Alle 

seksuele metaforen en de stereotyperingen van keukenmeiden, marktvrouwen, jagers en 
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vissers zijn dan ook springlevend tot ver in de 18
de

 eeuw. 

 


