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Hoofdstuk VI 

‘We lachten erom en het schilderij bleef in de keuken’: 

over de eigenaars en de plaats van keukenstukken in de 

woning 
 

Inleiding 

In welke ruimten hingen keukenstukken en hoe verhield de functie van deze schilderijen zich 

tot die locaties? Wie waren in het bezit van keukenstukken? Deze vragen werden tot dusverre 

uitsluitend behandeld in studies over 16de-eeuwse keukentaferelen. Sinds 1976 opperden 

meerdere auteurs dat 16de-eeuwse markt- en keukenstukken bestemd waren voor de eetkamer 

van Zuid-Nederlandse woonhuizen.
1631

 Margareth A. Sullivan borduurde in haar voornoemde 

studie over de markt- en keukenstukken van Pieter Aertsen uit 1999 op deze gedachte voort en 

betoogde dat ze een rol speelden bij de tafelconversatie.
1632

 Sullivan legde daarbij het accent op 

het satirische karakter van de voorstellingen en beargumenteerde dat het ontstaan en het succes 

van het genre in de tweede helft van de 16de eeuw verband hield met de opkomst van een klasse 

van gegoede burgers, veelal handelaren, die hun woonhuis of buitenverblijf decoreerden met dit 

type schilderijen. Het zou gaan om een publiek van ‘mediocriter literati’ met humanistische 

aspiraties. Dit publiek legde volgens Sullivan een brede belangstelling aan de dag voor klassieke 

satires, die net als keuken- en markttaferelen het laakbare gedrag van de boer, de rusticus, aan de 

kaak stellen. Bij Sullivans uitwerking van dit gegeven zijn vele kanttekeningen te plaatsten (zie 

Appendix I). In haar rijk met citaten van klassieke auteurs en humanisten gelardeerde tekst 

betoogde zij dat de schilderijen allerlei uitdrukkingen en zegswijzen aanschouwelijk maken die 

in verband staan met voedsel. Deze zijn echter met de beste wil niet terug te vinden op de 

schilderijen. De schilderijen waren volgens Sullivan bestemd voor een geleerd publiek dat wel 

van humor en lachen hield, maar – en vooral dit aspect is mijns inziens problematisch - dan 

moest dat wel gepaard gaan met ernst; zij benadrukt, zoals uit de voorgaande hoofdstukken moge 

blijken ten onrechte, de moraliserende functie van de schilderijen. 

Als keukenstukken inderdaad functioneerden in een eetruimte en een rol speelden bij 

de disgesprekken, dan zullen die, zoals ik zal betogen, lichtvoetig van aard zijn geweest. 

Zoals in de inleiding al werd opgemerkt, zijn er uit de 16de eeuw nauwelijks boedels bewaard 

waaruit men kan opmaken voor welke locaties keukenstukken waren bestemd, zodat de 

hypothese dat ze toen functioneerden in de context van de eetruimte niet kan worden 

geverifieerd. Bij de bestudering van de situatie in de Noordelijke Nederlanden in de 17de 
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eeuw wordt ons gelukkig veel meer houvast geboden, omdat veel boedels uit deze periode 

nog zijn bewaard en ons ook andere bronnen ter beschikking staan. 

 

Dat keukenstukken in zijn tijd in een kookruimte hingen, suggereert Charles Perrault (1628-

1703) in zijn Parallèle des anciens et des modernes[...], een serie dialogen uit 1688-1697 

over kunsten en wetenschap, waarin Perrault de schilderkunst uit zijn eigen tijd vergelijkt met 

die van de antieken. Ook hij dist de anekdote op over Zeuxis, die de vogels had misleid 

waarop deze op zijn beurt werd bedrogen door Parrhasios. Wie daar op let, merkt volgens 

Perrault dat men dagelijks op een verwante manier wordt bedrogen door kunstwerken. 

Perrault trekt daarbij een opmerkelijke parallel met een keukentafereel van een niet bij name 

genoemde schilder uit zijn eigen tijd. Hij vermeldt hoe 

‘de koks wel honderd keer met de handen naar het schilderij grepen om de eenvoudig 

weergegeven patrijzen en kapoenen aan het spit te rijgen; wat gebeurde er met hen? Wij 

lachten erom en het schilderij bleef in de keuken.’
1633

 

 

Een gelijksoortige situatie beschreef, zoals wij hebben gezien, Carolus Scribanius in zijn 

Antwerpia uit 1610 wanneer hij de lof zong op een keukenstuk van Joachim Beuckelaer en deze, 

evenals Perrault, vergeleek met werken van een kunstenaar uit de Oudheid. Scribanius besloot 

dat Beuckelaer alles zo bedrieglijk natuurgetrouw had nagebootst ‘dat niet alleen de keukenmeid 

zou worden bedrogen.’ Scribanius en Perrault roemen dus beiden de illusionistische 

eigenschappen van de genoemde keukenstukken en zij voeren de stereotypen op van de onnozele 

keukenmeid, resp. de koks, die zich door de natuurgetrouwe weergaven laten bedriegen, terwijl 

Scribanius aangeeft dat ook andere toeschouwers dan de keukenmeid zouden worden gefopt. 

Perrault accentueert het lachwekkende van de situatie en beide auteurs suggereren dat de 

schilderijen hingen in het werkterrein van het keukenpersoneel, een kookruimte. Ofschoon deze 

passages het karakter hebben van anekdotische topoi correspondeert de beschrijving van 

geschilderde keukentaferelen in de echte keuken in hoge mate met de historische werkelijk-

heid in het 17de-eeuwse Antwerpen: uit Duvergers publicatie van Antwerpse inventarissen uit 

de periode 1600-1669 komt naar voren dat niet minder dan de helft van de in gespecificeerde 

ruimten genoemde keukenstukken een plaats had in de keuken. In bepaalde decennia was het 

percentage keukenstukken in dit vertrek nog groter: in de jaren 1600-1609 lag dit aantal zelfs 

op 64,3 procent en in de tijdspanne 1660-1669 op 65,7 procent.
1634

 Zoals we zullen zien, werd 

de keuken in de 17
de

 eeuw vaak ondermeer gebruikt als eetruimte. 
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In dit hoofdstuk wordt aan de hand van 17de-eeuwse inventarissen nagegaan waar 

keukenstukken, maar ook andere voorstellingen van etenswaren, zich bevonden in 

woonhuizen in een aantal grotere Noord-Nederlandse steden. Daarbij zal blijken dat 

keukenstukken geregeld in de keuken werden bewaard van woningen in Leiden, Haarlem en 

Dordrecht (zelden worden ruimten gespecificeerd in Utrechtse inventarissen), maar dat 

Amsterdam daarin een opvallende uitzondering vormde.
1635

 Hoewel deze schilderijen in het 

Noorden beduidend minder frequent in deze ruimte voorkwamen dan in Antwerpen, waar 

keukenstukken en markttaferelen in het algemeen wijder waren verbreid dan elders in de 

Nederlanden, zal het niettemin de moeite waard zijn uitvoeriger in te gaan op de vraag of er 

een bijzonder verband is tussen de functie van keukenstukken en juist de keukens en/of 

vertrekken waar de maaltijd werd genoten.
1636

 De schilderijen zouden immers bij uitstek 

geschikt zijn als decoratie voor deze ruimten, omdat ze de genoegens van de tafel weergeven 

en daar waar in de achtergrond een historiële scène voorkomt, deze altijd met eten heeft te 

maken. Om inzicht te verkrijgen in de relatie tussen de schilderijen en de ruimte behandel ik 

verder teksten van schrijvers die richtlijnen geven over de plaats waar schilderijen idealiter 

zouden moeten hangen. Tot slot zal ik ingaan op de vraag wie in de 17
de

 eeuw in het bezit 

waren van keukenstukken en welke prijzen voor de werken worden genoemd. 

 

Zeventiende en achtiende-eeuwse geschriften over de schilderkunst leveren aanwijzingen dat 

de keuken en de ruimte waar men de maaltijd genoot, werden beschouwd als de aangewezen 

plek om afbeeldingen van etenswaren tentoon te stellen. De schrijvers van deze teksten 

associeerden uiteenlopende categorieën onderwerpen met bepaalde typen ruimten en gaven 

adviezen over de plaats waar bepaalde schilderijen idealiter de wanden konden sieren. De 

schilder en kunsttheoreticus Gerard de Lairesse (1640-1711) was de eerste Nederlandse auteur 

die uitvoerig inging op de kwestie welke onderwerpen het beste passen in een bepaalde 

ruimte. In zijn Groot Schilderboek uit 1707, waar een heel hoofdstuk is gewijd aan ‘Wat soort 

van schilderyen in ieder vertrek van een huis gevoegelyk zyn’ geeft hij het advies de keuken 

uitsluitend te decoreren met schilderijen van ‘keukengereedschap en wildvangst, het beeld 

van d’eene of d’andere meid, knegt, hond of kat, enz’.
1637

 Ook voor de eetzaal geldt dat de 

onderwerpen van de schilderijen dienen aan te sluiten bij de functie van het vertrek. Een 

gepast onderwerp voor de schoorsteen in deze ruimte is volgens De Lairesse ‘Comus, God der 

maaltijden, verzeld met de Smaak en de Reuk.’
1638

 Dat hij juist Comus noemt, onderstreept 

nog eens de directe samenhang tussen het komische en eten: de Griekse god die de optocht 

van Dionysos aanvoert, geldt als een dronken pretmaker en wordt geassocieerd met de 
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oorsprong van de komedie.
1639

 Voor de schoorsteen in de keuken is een voorstelling geschikt 

van ‘Prudentia of Voorzichtigheid, verzeld door Ceres en Bagchus’, voor de deur van deze 

ruimte is ‘Naarstigheid’ aan te bevelen, terwijl voor de deur van de spijskamer de 

‘Abondantia, of Overvloed’ een geschikte decoratie vormt.
1640

 

Een samenhang tussen de thematiek van schilderijen en de functie van de ruimte was 

op zich niet nieuw. In het klassieke Rome werden ook al stillevens met voedsel opgehangen 

in de eetruimten.
1641

 De Romeinse auteur Varro geeft in zijn traktaat over huishoudkunde, De 

Re Rustica, een beschrijving van een oporotheca of een fruithuis. Varro schrijft dat in 

dergelijke opslagruimten soms werd gegeten en hij legt een verband met het eten in een 

schilderijengalerij: 

‘Indien de weelde toelaat dat mensen eten in een schilderijengalerij, in een decor van 

kunstvoorwerpen, waarom zouden ze dan niet houden van een natuurlijke omgeving, 

gecreëerd door een aangenaam decor van fruit?’
1642

 

 

Teksten zoals die van Varro, wiens naam wij hierboven tegenkwamen in de 

kunstenaarsanekdote van Scribanius, waren zeker bekend in de 16de en 17de eeuw. Mogelijk 

vormden dergelijke beschrijvingen van het bij de Romeinen bestaande gebruik zich tijdens het 

eten met fruit en ander voedsel te omringen een legitimering om in de eetvertrekken van 

17de-eeuwse woonhuizen schilderijen met fruit en andere etenswaren op te hangen.  

Alvorens we de inventarissen van woningen in Leiden, Haarlem, Dordrecht en 

Amsterdam onder de loep nemen, volgt eerst het één en ander over de indeling van de 17de-

eeuwse Nederlandse woning, de verspreiding van schilderijen in verschillende ruimten en de 

plaats en functie van de keuken. 

 

1. De indeling van de 17de-eeuwse Nederlandse woning en de verspreiding van schilderijen  

In het 17de-eeuwse Nederlandse woonhuis van de burgerij bestond de begane grond 

hoofdzakelijk uit twee vertrekken: het voorhuis en de binnenhaard of het binnenhuis. Met 

deze laatste termen werd de ruimte aangeduid die was opgetrokken rond een haard, die zorgde 

voor de warmte. In dit vertrek werd ook het voedsel gekookt en er werd gegeten. Verder werd 

de binnenhaard vooral in de winter gebruikt als slaapruimte. Inventarissen van de meer 

welgestelden vermelden een keuken in plaats van, of ook wel gevoegd bij, de binnenhaard,
1643

 

terwijl we in verschillende huishoudens twee of meer kookvertrekken aantreffen.
1644

 De 

keuken had dezelfde uiteenlopende functies als de binnenhaard, hoewel in een aantal gevallen 

aan de achterkant van de woning een aparte kookkeuken, (een ‘achterkoockgen’) was 

gesitueerd die uitsluitend diende voor de bereiding van voedsel. Kleinere schuur-achtige 
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bijgebouwtjes, zoals de bottelarij, snuiver of lantaren, die zich bevonden tegen de achterkant 

van de woning, werden eveneens gebruikt als kookvertrek of als voorraadkamer. 

In de meeste huizen in het begin van de 17de eeuw had de keuken nog een meerledige 

functie. Er werd niet alleen gekookt en gegeten, zij diende ook als slaapruimte, zoals blijkt uit 

de aanwezigheid van slaapkasten, en vooral in de kleinere woningen functioneerde dit vertrek 

ook als de voornaamste woonkamer.
1645

 Behalve in het voorhuis was het in het bijzonder in de 

keuken waar het merendeel van het schilderijenbezit een plaats kreeg.
1646

 Veel huizen 

beschikten over een woonkeuken of pronkkeuken waar ook werd gegeten, en meer naar 

achteren lag vaak een wat kleinere kookkeuken.
1647

 Bijvoorbeeld in de Haarlemse woning aan 

de Achterstraat van Claes Florisz. Poth en Maritge Jansdr. was in 1650 het totale bezit van 

veertien schilderijen geconcentreerd in de keuken.
1648

 

Aan het einde van de 17de eeuw en in de eerste decennia van de 18de eeuw vond er, 

mede onder invloed van de Franse smaak en mode, een verandering plaats in de indeling van 

de woning en werden de functies verdeeld over verschillende ruimten. Ook de keuken verloor 

steeds meer zijn woonfunctie en de concentratie van schilderijen in voorhuis en keuken 

veranderde toen de kunstwerken nog meer over het hele huis werden verspreid. De keuken 

kreeg vaak een plaats aan de achterkant van het huis, of op het niveau van het naar achteren 

gelegen souterrain. In grotere huishoudens met één of meer dienstmeiden, werd dit de 

woonruimte van het personeel. Voedsel werd niet langer bereid in de binnenhaard, behalve 

soms in de winter, wanneer de familie dit vertrek gebruikte als eet- en woonruimte.
1649

 

Sommige schilderijen die keukeninterieurs tonen, zoals die van Ludger tom Ring uit 

1562 (afb. 56) en Hendrick Sorghs in 1663 vervaardigde Portret van Jacob Bierens en zijn 

familie in de keuken (afb. 395), bevestigen de aanwezigheid van geschilderde taferelen in de 

keuken en ze geven een indruk hoe de schilderijen over de wanden zijn verspreid.
1650

 Wat 

opvalt aan deze, en andere voorbeelden is dat de onderwerpen van de wanddecoratie zeer 

divers kunnen zijn. Dit beeld komt eveneens naar voren in de boedels van inventarissen uit de 

17de eeuw die we hieronder zullen behandelen.
1651

 

 

Inventarissen 

Voor de hieronder volgende bespreking van de boedelinventarissen in Haarlem, Dordrecht en 

Amsterdam werd gebruik gemaakt van de via het internet toegankelijke gegevens in de Getty 

Provenance Index; voor gegevens over keukenstukken in Amsterdamse veilingen en 

boedelinventarissen uit de periode 1600-1678 werd daarnaast gebruik gemaakt van de 

Montias Database.
1652

 Voor de bestudering van inventarissen in Leiden werd het bestand 
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geraadpleegd dat Willemijn Fock bijeenbracht in het kader van het Rapenburg-project;
1653

 

voor Haarlemse boedels werd tevens gebruik gemaakt van de publicatie van Biesboer over 

schilderijenverzamelingen in deze stad.
1654

 Over de plaats van keukenstukken in woningen in 

Utrecht en de omgeving valt weinig af te leiden uit de in de GPI gepubliceerde documenten, 

omdat slechts van 9 van de 36 keukentaferelen die men hier aantreft de ruimte nader is 

gespecificeerd.
1655

 Enige opmerkingen zijn hier op hun plaats: de term ‘keukenstuk’ of 

‘keukenstilleven’ laat zich, zoals in de Inleiding al uitvoerig ter sprake kwam, niet altijd 

scherp afgebakend definiëren en de vaak summiere beschrijvingen in inventarissen bieden 

niet altijd duidelijkheid. Met bijvoorbeeld een ‘stuck met Martha en Maria’ is er enige kans 

dat een keukentafereel wordt bedoeld; bij een schilderij met een ‘ribbe vleys’ kan het 

evenzeer gaan om een keukenstilleven, als om een banketstuk. Zelden worden in de 

inventarissen keukenstukken met bijbelse scènes vermeld; dat komt overeen met de 

bevindingen in de voorgaande hoofdstukken, waar een sterke profanering binnen het thema 

werd vastgesteld. Dat ik het niet altijd even nauw neem met de definitie verklaart 

waarschijnlijk een licht verschil in mijn bevindingen met die van Fock in Leiden, Montias en 

Loughman in Amsterdam en Loughman in Dordrecht. Verder zal men merken dat ik zoveel 

mogelijk heb gekeken naar de context waarin de schilderijen worden genoemd. Deze kan 

inzicht bieden in de functie van bepaalde ruimten en iets zeggen over de bezitters van de 

schilderijen. Wanneer in een verzameling een opvallende hoeveelheid stillevens met voedsel 

voorkomt (naast keukenstukken), vermeld ik deze. Ik wil daarmee laten zien  dat het bepaald 

niet ongebruikelijk was zich in één woning te omringen met een grote hoeveelheid 

schilderijen met etenswaren en dat veel eigenaars streefden naar een zo ruim mogelijke 

vertegenwoordiging in hun bezit van verschillende beeldcategorieën – naast keukenstukken, 

ook gedekte tafels, visstillevens, jachtstillevens, etc. Soms is het overigens niet geheel 

duidelijk of met een ‘banquet’ een schilderij met een vrolijk gezelschap of een banketstilleven 

wordt bedoeld. 

 

Leiden 

De 120 Leidse inventarissen die Willemijn Fock bijeenbracht, vormen een selectie (steeds 

twaalf boedels per decennium) van inventarissen met interessant schilderijenbezit uit de hele 

17de eeuw. Ik trof hier onder 39 in gespecificeerde ruimten genoemde keukenstukken en 

keukenstillevens 13 schilderijen in de keuken aan.
1656

 Andere ruimten die hier eveneens vaker 

worden genoemd als plaats voor keukentaferelen zijn verschillende soorten camers (18) en 

het voorhuis (4). Het is opvallend dat in het eerste decennium niet één keukenstuk wordt 
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genoemd in de inventarissen, en dat de meeste keukenstukken in de keuken voorkomen tussen 

1650 en 1670, terwijl ze daar in de eerste drie decennia en aan het eind van de eeuw zelden 

worden aangetroffen. Wél stelde Fock vast dat er in de eerste decennia een relatief groot 

aantal stillevens een plaats had in de keuken. In de jaren twintig gold dat bijvoorbeeld voor 

dertien van de negentien stillevens.
1657

 

Men kan een duidelijke voorkeur voor keukentaferelen en schilderijen met voedsel 

constateren in de keukenvertrekken van de woning aan het Rapenburg (nr. 24) van de 

tafelhouder Jean François Tortarolis, wiens kunstbezit in 1656 maar liefst 173 schilderijen 

telde. In zijn blauwe (pronk)keuken hingen onder andere een Keukenstukje van Jan Lievens, 

een Keukentje waarvan de schilder niet wordt genoemd, en een Fruitage met papegaaien. Ook 

een Wortelschrappertje van Duyfhuysen en het Laatste Avondmaal van Van Swanenburgh - 

mogelijk Isaac of zijn zoon Jacob van Swanenburgh - kunnen worden beschouwd als 

toepasselijke onderwerpen voor dit vertrek, dat ook als slaap- en woonruimte dienst deed. Het 

valt op dat juist zijn kookkeuken bovendien werd gesierd door een Italiaanse keuken van Van 

Swanenburgh en twee Banketjes en een Slachterijtje. In de zogenaamde nieuwe keuken hing 

onder andere een Fruitage.
1658

 Overigens zijn ons noch van Lievens, noch van één van de Van 

Swanenburghs geschilderde keukenstukken bekend.
1659

 

Ook in de grote achterbinnenkeucken in de woning aan het Steenschuur van de zeer 

vermogende Leidse verzamelaar Hendrick Bugge van Ring, die uit een brouwersfamilie 

kwam, hingen nog in 1667 schilderijen met etenswaren. Behalve met landschappen en 

devotiestukjes was deze ruimte, die het karakter van een pronkkeuken had en waar zeker werd 

gedineerd, versierd met een keukenstuk naar Pieter Aertsen. Bovendien kon men hier een 

voorstelling aantreffen van een kat met een aal van Pieter van Noort, en een stilleven met een 

kabeljauw en een krab van Abraham van Beyeren. Voorts werd de binnenkeucken 

gedecoreerd met een ‘groote ree met een ebbe lijst’. Bugge van Ring had duidelijk een 

voorliefde voor boerse en komische genrestukken, die in zijn collectie namelijk zeer ruim 

vertegenwoordigd waren, en de schilderijen met voedsel in zijn keuken dienden mogelijk ook 

ter vermaak.
1660

 

 

Haarlem 

In Haarlemse woonhuizen kwam in deze periode eveneens geregeld een keukenstuk of een 

stilleven met voedsel in de keukenvertrekken voor. De keuken van de koopman Gillis de 

Clercq werd in 1630 gesierd met een keukenstuk en een ontbijtje. In zijn Somerkeucken 

hingen ondermeer een keukenstukje en een ‘berdeken van vijff sinnen’.
1661

 In de keuken van 
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de woning aan het Spaarne van de brouwer Nicolaes Duyst van Voorhout was in 1650 een 

‘keucken’ van Floris van Dijck te zien, naast enige familieportretten, stadsgezichten, een 

zeegezicht en een ‘stuck mette aep ende kat’.
1662

 Wat ook hier opvalt is dat Duyst van 

Voorhout in het bezit was van een vrij groot aantal stillevens en genrestukken. In diens 

voorhuis treffen we bijvoorbeeld een ‘ontbijtje’ aan van Floris van Dijck en een schilderij met 

een ‘boer en boerin’ van Rubens. De camer werd ondermeer gesierd door een fruitstuk van 

Matham, een ‘groot stuck schilderij met banquet’ en een ‘grote roemer’, beide van Pieter 

Claesz.
1663

 

Bijzondere aandacht verdient de vermelding van ‘Een stuck met vissen van Mr. Cornelis’ 

in de Haarlemse boedelinventaris van Agatha van Stuyvesant, opgemaakt op 1 oktober 1646. Dit 

werk van Cornelis Cornelisz. van Haarlem, die Agatha’s oom was, decoreerde het 

keukeninterieur samen met maar liefst elf andere ‘schilderijtgens’ van Cornelis en een eveneens 

voor deze ruimte zeer toepasselijk ‘stuck schilderije van een keucken’ waarvan de maker verder 

niet wordt vermeld.
1664

 Men kan zich afvragen of Cornelis’ ‘stuck met vissen’ moet worden 

geïdentificeerd met het keukenstuk van Cornelis waarop het visstilleven zo’n prominente plaats 

inneemt (afb. 182).
1665

 

De keuken van de katholieke Agatha Pieters Bal werd in 1648 eveneens gedecoreerd 

met ondermeer een keukentafereel.
1666

 Biesboer opperde dat deze ‘koocken voorde 

schoorsteen’ mogelijk was vervaardigd door Pieter Cornelisz. van Rijck. Daarbij ging 

Biesboer ervan uit dat Agatha’s weduwe, de van oorsprong uit Delft afkomstige brouwer 

Cornelis Claesz van Rijck, de vader was van Pieter Cornelisz.; recentelijk wees Van Thiel-

Stroman er echter op dat hij de vader niet kon zijn.
1667

 Een andere mogelijkheid is dat het een 

werk betreft van Cornelis’ neef Floris van Dijck die in deze inventaris met zeven werken 

opvallend rijk vertegenwoordigd is. Behalve een voorstelling met ‘het scheijden der 

Apostelen’ worden, zoals eerder aangeduid, van zijn hand maar liefst ‘Ses cleijne frutagien’ 

genoemd, die de wanden van het voorhuis sierden.
1668

 

Ook in de woning van de koopman Willem van Heijthuijsen kon men in 1650 in de 

‘keucken off slaepcamer van de overledene’ een keukenstuk in een vergulde lijst 

aantreffen,
1669

 dat in dit vertrek hing temidden van een groot aantal andere schilderijen - 

genrestukken, portretten, een bijbelse historie, een landschap en een bloemstilleven. Behalve 

een opmerkelijk aantal naakten treffen we in deze boedel nog een tweede keukenstuk aan in de 

kamer boven het grote salet, terwijl Van Heijthuijsen een duidelijke voorkeur aan de dag legt 

voor stillevens met voedsel, zoals een ‘bancketgen met de pen gemaeckt’, een banketje met 

een ham, een ‘gebraden hoen cum amerixs’ (mierikswortel?), een ‘fruijtagie’ en een ‘groot 
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tafereel met twee persoonagien & voorts fruytagis’ dat mogelijk een fruitmarkt voorstelde. 

Maar ook genretaferelen met drinkende, rokende en zingende figuren - voorstellingen van een 

boers en komisch karakter - zijn in deze verzameling goed vertegenwoordigd. 

In de keuken van Quirijn Jansz Damast, een zeer succesvolle handelaar in damast en 

burgermeester van Haarlem, hingen in 1650 twee keukenstukken, maar ook een toepasselijk 

schilderij met een ‘fruit vercoper’ van (Jan of Jacob) Pynas.
1670

 Een ‘keucken van Molijn’ 

wordt in 1661 genoemd in de keuken van Pieter Dassonville en Anna Vlaminghs, samen met 

ondermeer een ‘stuck’ en een ‘Roemer’ van Pieter Claesz en een stilleven met kweeperen.
1671

 

‘Een stuck met kool en wortel’ van Floris van Schooten sierde in 1661 met ondermeer drie 

landschappen, twee portretten, twaalf ongespecificeerde schilderijen en vijf prenten de 

achterkeucken van Geertruijd Olijcan.
1672

 

De woning van Agatha Dicx, dochter van de schatrijke brouwer, schepen en 

burgermeester van Haarlem Dirck Dircksz Dicx, was gelegen naast de brouwerij Het 

Scheepgen op de Scheepmakersdijk. In haar keuken bevond zich in 1667 een ‘keucken voor 

de schoorsteen’ van Pieter Saenredam, getaxeerd op twaalf gulden. Hoewel we van zijn hand 

geen keukenstukken of stillevens kennen, kan het gaan om een jeugdwerk, zoals Schwartz en 

Bok opperden.
1673

 Een tweede keukenstuk ‘met een Italiaense vloer’ in een vergulde lijst 

wordt voor f 2:10.- genoemd in de ‘achter boven camer’.
1674

 

In de eerste helft van de 17de eeuw kwamen in Haarlem keukenstukken en stillevens 

met voedsel relatief vaker voor in de keukenvertrekken: van de 11 vóór 1650 vermelde 

keukenstukken waarvan bekend is welke ruimte ze sierden, hingen er 6 in de keuken.
1675

 In 

totaal werden 45 keukenstukken in gespecificeerde ruimten geteld; daarvan werden er 15 - 

evenals in Leiden eenderde deel - aangetroffen in een keukenvertrek (13) of de eetzaal (2).
1676

 

Andere ruimten die ook hier vaker worden genoemd, zijn: het voorhuis (8), de camer (7), en 

de achtercamer (3). 

 

Dordrecht 

Bij een analyse van inventarissen in Dordrecht worden we voor het probleem geplaatst dat 

bronnen uit met name de eerste decennia van de 17de eeuw hier zeer schaars zijn. De in 1993 

verschenen dissertatie van Loughman over het verzamelwezen in deze stad behandelt daarom 

uitsluitend inboedels vanaf 1620 tot en met 1749. Vóór 1650 worden slechts drie 

keukenstukken in nader gespecificeerde ruimten genoemd, waarvan er twee in keukens 

hingen. Vooralsnog trof ik in de hele periode onder de 53 vermeldingen van keukenstukken in 
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inventarissen met nader gespecificeerde ruimten vijftien keukenstukken in de keuken en één 

in de eetzaal aan.
1677

 De meeste keukentaferelen (16) hadden een plaats in het voorhuis. 

Bijvoorbeeld de binnen keucken van Maria Pietersdr. de Haes, de weduwe van 

Nicolaes Cruijcius, werd in 1646 gedecoreerd met een keukentafereel. Een tweede keukenstuk 

kwam voor in de achter keucken, waar tevens een ontbijtje, een schilderij met een hen met 

kuikens en twee schilderijen met konijnen worden genoemd.
1678

 Al even gevarieerd is het 

bezit aan soorten voorstellingen met etenswaren in de woning van Isaack Nachtegael: in diens 

benedentste keucken waren de wanden in 1657 gesierd met een groot keukenstuk, een 

banketje en twee fruitstukken. Voorts hingen hier vier landschappen en een portret. In de 

boven keucken wordt een groot fruitstuk genoemd, en vier schilderijen, waarvan de 

onderwerpen niet wordt beschreven.
1679

 

In de beste keucken van Anthonetta van Haerlem, de weduwe van Arent Dichters, 

worden een boerenkeuken en een ‘edel mans keucken’ in de inventaris uit 1675 na elkaar 

genoemd, zodat ze mogelijk een pendant vormden. De voor camer werd bovendien gesierd 

met een ‘getyckende keucken in een leyst’, een fruitstuk, een stilleven met krabben, één met 

een peer, een banketvoorstelling en een voorstelling van de Vier jaargetijden.
1680

 Een ander 

voorbeeld in deze stad is de boedel uit 1674 van de woning van Pieternella Palm, echtgenote 

van Jacob van der Radt, die in de ‘Keucken van Sr Jacob vander Radt’ een keukenstuk 

vermeldt en een schilderij met een boterboer die de wanden van deze ruimte bekleedden met 

drie religieuze schilderijen en een aantal landschappen. In de ‘Zael’ worden, behalve veel 

landschappen, een fruitstuk en een ‘Visbanck door van Loo’ genoemd.
1681

 

De koopman Johan Wyers was in 1690 in het bezit van een opvallend groot aantal 

stillevens met voedsel. In zijn voorhuis waren een groot keukenstuk van Pieter Aertsen en een 

‘groot stuck van Lange Pier, daerin twee wijve’ - vermoedelijk ook een keukenstuk of 

markttafereel van Aertsen - , en een schilderij met een fruitbennetje geëtaleerd, die men 

waarschijnlijk vanaf de straatkant kon aanschouwen. Bij binnenkomst kwam men in het 

portael langs een schilderij met een ‘jager’, in de gang passeerde men eveneens een 

keukenstuk en ook in de Achter keucken kon men een boerenkeukenstukje aantreffen, dat hier 

hing met ondermeer een stilleven met een ham, een fruitstuk en een banketstuk met een 

‘Venesoen’(wildbraad of vleespastei). Verder hingen in de achter kamer een voorstelling van 

een papegaai met druiven en in het comptoir een stilleven met een pastei.
1682

 Een 

vergelijkbare hoeveelheid stillevens met voedsel komen we tegen in de boedel van Hendrick 

Coopmans uit 1688. Een keukenstuk hing hier weliswaar in de studeerkamer, maar alle 

schilderijen in de voorkeucken hadden met voedsel te maken. Dit vertrek herbergde twee 
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banketjes, één fruitstuk en een voorstelling van een vrouw met een haan. Ook in het 

‘camertje’ hingen alleen een fruitstuk, een schilderij met een man met een gans en één van 

een vrouw met een haan, die waarschijnlijk een pendant vormden. Verder bevatte de collectie 

in niet nader beschreven ruimten een ‘banquet taeffel’, een ‘stuck met swanen’, een 

‘boerenkermis off maeltijdt’ en een stilleven met een perzik.
1683

 

 Eerder bracht ik reeds ter sprake dat Blaise de Vigenère in 1578 in zijn bespreking van 

xenia een vergelijking maakt met de in Vlaanderen geschilderde ‘drolerieën’ en dat hij daarbij 

waarschijnlijk ook markt- en keukentaferelen in gedachte had. We zagen dat De Vigenère bij 

de decoratie van een wand een afwisseling voorschreef van ernstiger onderwerpen met 

voorstellingen met een luchtiger thematiek. In 17de-eeuwse woonhuizen treffen we allerlei 

categorieën onderwerpen naast elkaar aan, maar het is niet aantoonbaar dat men bij de 

decoratie van de wanden bewust streefde naar een alternering in de thematiek.
1684

  

 

Amsterdam 

Terwijl in Leiden, Haarlem en Dordrecht de keuken of de eetzaal vrij vaak wordt genoemd als 

de ruimte waar keukenstukken en stillevens met voedsel worden opgehangen, is dat in 

Amsterdam duidelijk niet het geval. Van de 147 keukenstukken en keukenstillevens die in de 

GPI worden aangetroffen, komen er 112 voor in gespecificeerde ruimten. Slechts drie 

keukenstukken worden genoemd in de binnenhaard, twee in de eetzaal en één in de 

lantaren.
1685

 In de ca. 112 Amsterdamse boedelinventarissen van 1607 tot en met 1678 met 

vermeldingen van keukenstukken in de Montias Database worden er 126 keukenstukken in 

gespecificeerde locaties genoemd. Hier komen vijf keukenstukken voor in de binnenhaard, 

drie in de keuken, één in de agterkeucken of keldercaemer, één in het eetzaaltje en één in de 

lantaren.  

Er is geen éénduidige verklaring te geven voor dit verschil tussen Amsterdam en de 

hierboven behandelde steden. Men zou zich kunnen voorstellen dat de gewoonte om de 

keuken of de eetzaal met geschilderd voedsel te decoreren in Haarlem en Leiden verband 

houdt met het grote aantal Zuid-Nederlandse emigranten dat zich in deze steden heeft 

gevestigd
1686

: in Antwerpen was het, zoals we eerder zagen, nog lange tijd zeer gebruikelijk 

de keuken met keukenvoorstellingen te decoreren. Deze redenering gaat echter volstrekt niet 

op voor Amsterdam, waar een nog groter aantal immigranten was neergestreken dan in de 

andere steden.
1687

 

Wél is het opvallend dat in de Amsterdamse inventarissen in het algemeen zelden 

schilderijen (dus ook met andere onderwerpen) in kookvertrekken worden vermeld. En dat 



 376 

kan verband houden met het voorkomen in deze stad van nieuwere woningen met een 

indeling in vertrekken met meer gespecialiseerde functies. Keukenstukken komen hier 

verspreid over het hele huis voor, maar de vaakst genoemde ruimten zijn het voorhuis (GPI: 

20, MD: 31), de achtercamer (GPI: 13, MD: 7), de (achter)sael of het salet (GPI: 11, MD: 

18), de middel- of binnencamer (GPI: 10, MD: 7), de sijdelcamer
1688

 (GPI: 8, MD: 7), de 

voorcamer (GPI: 8, MD: 4), de beste camer (GPI: 7, MD: 7) en het portaal en/of de gang 

(GPI: 5, MD: 4).
1689

 

 Eén van de uitzonderingen treffen we aan bij Aert Coninx de Oude, wiens woning aan 

de Herengracht in 1639 een rijke verzameling schilderijen (van ondermeer Rembrandt en 

Jacob Backer) herbergde. In het eetzaaltje hing een ‘stuckje sijnde twe ketels van: FVS’, 

ongetwijfeld een keukenstilleven van Floris van Schooten, waarop ketels een vooraanstaande 

plaats innemen.
1690

 Bovendien werd de wand van deze ruimte gesierd door een 

boerenkeukentje met in de achtergrond een landschapje van een niet nader genoemde schilder. 

De overige schilderijen in dit vertrek waren een fruitstuk, een ‘boerenplaech’ en een 

‘boerenwraeck’ van David Vinckboons, een strandgezicht en een schilderij met een 

plundering in een bos. In het ‘voordercamertgen boven ’t eetzaeltge’ hing nog een 

keukenstilleven van Floris van Schooten met een eend, een kool en een ketel en in het 

voorhuis kon men nog een groot keukenstuk aantreffen.
1691

  

De inventaris van Arent Hoeffnagel uit 1633 is opmerkelijk vanwege het grote aantal 

stillevens en genrevoorstellingen dat daarin wordt vermeld. Zijn beroep kennen we niet maar 

het valt op dat hij een winckel had waar twee schilderijtjes hingen met de ‘vette ende magere 

keucken’, vijf ‘rondekes’ die de vijf zintuigen verbeeldden, een schilderij met ‘een hont ende 

cat terginge’, een voorstelling van een ‘rommelpot’ en verder een landschap en een schilderij 

met een ‘bancquetgen’. De voorcamer achter deze winckel herbergde ondermeer een groot 

schilderij met een ‘boerenbancquet’, een ‘bancquet van Musselen’ en een ‘boerenbancquetien 

voor de schoorsteen’.
1692

 

 

De zaal 

Behalve de keuken en het voorhuis wordt, zoals hierboven bleek, vooral in Amsterdam, de 

zaal of het salet geregeld genoemd als ruimte voor keukenstukken. Dit was doorgaans het 

grootste en rijkst ingerichte vertrek, dat, behalve als woonruimte, diende als ontvangstruimte, 

en waar, vooral in die woningen waar geen aparte eetkamer voorkwam, de maaltijd soms 

werd genoten.
1693

 Over het algemeen hingen hier de meeste en de kostbaarste schilderijen en 
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men kan zich voorstellen dat de ingezetenen - al dan niet tijdens het eten - conversaties 

voerden over deze schilderijen. 

Het schilderijenbezit van de Amsterdamse Sara de Vinkeur (Vainqueur) was in 1681 

voornamelijk geconcentreerd in de ‘zael’ van haar woning aan de Nieuwe Herengracht. Onder 

de 55 schilderijen in deze ruimte kwamen er zeker 13 voor waarop voedsel een prominente 

plaats innam, en tezamen zullen ze een ware feestdis voor het oog hebben geboden. Dat geldt 

voor een tafereel van ‘een donkere koocken’ en, gezien de beschrijving van een ‘man met een 

spiets in de handt’, een schilderij waarin kennelijk een kok figureerde (zoals bijvoorbeeld dat 

van Hendrick Bloemaert uit 1634; afb. 357). De bereiding van voedsel was vermoedelijk ook 

het onderwerp van een voorstelling van een oude man ‘met een mes in de handt’. Opvallend is 

verder de aanwezigheid van een stilleven met drie oesters, een schilderij met een 

‘conincklijck maeltijt’, een fruitstuk met aardbeien, en één met druiven en appels, een 

‘maeltijtje’ van Jan Steen, en een ‘fruijtagie met een manstronie’. Vermoedelijk stelde een 

schilderij met ‘een groenwijfje’ een groentemarkt voor en mogelijk vormde deze voorstelling 

een ensemble met drie schilderijen met resp. een ‘vogelcoopstertje’, een ‘fruijtvercoopster’, 

en een ‘eijerboer’. Het is in dat geval niet uitgesloten dat ook het genoemde keukenstuk of het 

schilderij met de kok deel uitmaakten van de reeks. Een aangename zinnelijke ervaring van 

het roken werd ongetwijfeld opgeroepen door een geschilderd ‘tabacq banquetje.’ De 

schilderijen in dit vertrek zullen samen een spectaculair schouwspel hebben geboden, en een 

genot voor de overige zintuigen. Een zeer gepaste aansluiting op deze onderwerpen vormden 

daarom de vijf in dezelfde ruimte genoemde schilderijen die samen de Vijf zintuigen 

verbeeldden; deze zullen eveneens hebben bijdragen aan het vermaak van de ingezeten van dit 

vertrek, en tegelijk mogelijk hebben aangezet tot reflectie over zinnelijk genot. Verder hingen 

hier nog zes landschappen, ongeveer tien genrevoorstellingen en een bloemstuk, die met de 

genoemde schilderijen een aangename afwisseling zullen hebben gevormd met de dertien 

religieuze voorstellingen, een schilderij met een ‘Romijnsche historie’, een vanitas en de drie 

of vier portretten.
1694

 

In de Leidse woning aan het Rapenburg van François de le Boe Silvius (1614-1672), 

de Leidse hoogleraar en mecenas van Gerrit Dou en Frans van Mieris, treffen we in 1673 een 

relatief vroeg voorbeeld aan van een eetsael.
1695

 Hoewel de thematiek van de meeste 

schilderijen in deze ruimte verder geen directe samenhang had met eten, valt ook hier de 

aanwezigheid op van een ensemble bestaande uit vijf octagonale schilderijen van Jan Miense 

Molenaer die samen de vijf zintuigen voorstelden.
1696

 Ongetwijfeld ging het hier om 

komische en boerse taferelen en het is aannemelijk dat deze werken ‘in their crude reference 
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to sensual pleasures would have been considered a comic contrast to the sophisticated 

indulging of the senses by the occupants of this room’, zoals Sluijter opmerkte.
1697

 Voorts 

hing aan de wanden van dit vertrek een aantal stillevens, waaronder een visstilleven van Pieter 

de Putter en twee stillevens van Simon Luttichuys: het ene toonde een roemer met een citroen 

en het andere een roemer met een sinaasappel; samen vormden ze een pendant. 

Bijzondere aandacht verdient de uitzonderlijk rijke verzameling van de Amsterdamse 

koopman en kunsthandelaar en -liefhebber Johannes de Renialme (Antwerpen ca. 1600-

1657), die in 1657 beschikte over bijna 450 schilderijen. Een zeer opmerkelijk pronkstuk in 

de collectie was een Keukenmeid van Gerrit Dou met een exorbitante waarde van f 600.-. Dit 

was het op één na kostbaarste stuk in de verzameling: Rembrandts Overspelige vrouw werd 

getaxeerd op f 1500.-. De Keukenmeid versierde met 92 andere schilderijen de ‘groote sael’ 

waarin de meeste topstukken uit de verzameling waren geconcentreerd: ondermeer werken 

van Titiaan, Rembrandt (één van Rembrandt en Dou samen), Cranach, Valentin de Boulogne, 

Frans Floris, Rubens, Salomon de Koninck, Jacopo Palma en Leandro Bassano. Ook voor een 

aantal van de in dit vertrek ruimschoots aanwezige stillevens worden hoge prijzen genoemd: 

een fruitstuk van de nu vrij onbekende stillevenschilder Jacques Grief alias Claeuw voor f 48., 

twee stillevens van François Rijckhals voor f 300.-, en ‘een stuck van beesten ende gevogelte’ 

van Jan Fyt voor f 150.- Maar ook keukenstukken in een lage prijsklasse zijn hier goed 

vertegenwoordigd: een boerenkeuken voor f 26.- werd vermeld ‘op ’t steene camertje’, een 

keukenstuk voor f 8.- en één van Gerrit Pietersz.
1698

 voor f 20.- in de ‘tweede achterkamer’ en 

in het ‘groote portael’ een keukenstuk voor f 24.- Waarschijnlijk was in ieder geval het 

grootste deel van de verzameling bedoeld voor de verkoop, maar dat sluit niet uit dat in de 

‘groote sael’ gasten werden ontvangen en hier de maaltijd werd genoten.
1699

 

 In de ‘sael’ van de woning "In de twee Tygers" van Barbara Carel, de weduwe van 

Jeronimus Ranst, hingen in 1687 een ‘pannekoekbacker’ van Pieter Aertsen voor f 45.- en een 

voorstelling van een ‘hoendercooper’ voor f 55.-, twee schilderijen met gevogelte van Fyt 

voor f 80.-, en van Jan Jansz. den Uyl de Oude (Amsterdam ca. 1595-1640) een ‘collation’ 

voor f 15.-. Voorts herbergde dit vertrek een landschap van Claude Lorrain, een Maria met 

kind van Guido Reni, een ‘sater’ van Van Honthorst, een Ecce Homo van Aertsen en van 

Jordaens een schilderij met slapende naakte vrouwen. Een keukenstuk van de tegenwoordig 

onbekende kunstenaar Jan Duijster was ondergebracht in de binnecamer met ondermeer een 

‘collation’ van Pieter Claesz.
1700

 Zoals we eerder zagen, had de familie ook nog 

keukenstukken in het buitenverblijf in de ‘Purmer’. 
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 Hoewel we van Pieter Aertsen geregeld keukenstukken tegenkomen in Noord-

Nederlandse inventarissen, wordt de naam van Joachim Beuckelaer veel minder frequent 

genoemd. Opvallend zijn daarom de twee keukenstukken van Beuckelaer die in Utrecht in 

1693 het ‘groote Salet’ sierden van Johan van Sijpesteijn, de rentmeester van het Weeshuis. 

Eén van deze schilderijen nam de vooraanstaande plaats in boven de schouw, het andere stuk 

hing boven een kast. Behalve een fruitstukje worden in deze ruimte (maar ook elders in de 

woning) veel vermakelijke genrevoorstellingen genoemd, zoals een in de stijl van Brueghel 

geschilderde ‘boeren omganchen maeltyt’ en verscheidene musicerende figuren. Voorts 

konden in dit vertrek veel landschappen en zeegezichten en enkele religieuze onderwerpen 

worden aangetroffen. In de ‘tersijden voorkamer’ hing - ook hier temidden van een groot 

aantal genretaferelen en landschappen - een keukenstukje met figuren van of naar Gerard Ter 

Borch en een schilderij waarop twee figuren met een fruitmand voorkwamen. Onder de 

dertien schilderijen in de keuken bevond zich slechts één voorstelling met voedsel: een 

stilleven met peren.
1701

 

 

Eigenaars van keukenstukken 

Welke mensen waren nu in het bezit van keukentaferelen? We zagen reeds dat volgens 

Sullivan het ontstaan en het succes van het genre in de tweede helft van de 16de eeuw verband 

hield met de opkomst van een klasse van gegoede burgers, veelal handelaren, die hun woonhuis 

of buitenverblijf decoreerden met dit type schilderijen. Het zou gaan om een publiek van 

‘mediocriter literati’ met humanistische aspiraties. Verder stelden we vast dat Karel van Mander 

meerdere, vooral rijke, kunstverzamelaars noemde die in het bezit waren van keukenstukken van 

Aertsen en Beuckelaer. 

Zeker vanaf omstreeks 1620 werden keukenstukken en schilderijen met etenswaren 

echter aangetroffen bij zeer uiteenlopende beroepsgroepen. Een groot aantal schilderijen moet 

worden gezocht in kringen van het stedelijk en het landelijk bestuur (zoals burgermeesters, 

vroedschappen, schepenen, een resident van de Staten-Generaal van de Verenigde 

Nederlanden), en inderdaad bij kooplieden (zoals brouwers, wijnverkopers, een houtkoper en 

textielhandelaren). Zoals aangeduid, was het stadhouderlijk hof in het bezit van een 

keukenstuk van Maarten de Vos en mogelijk ook van een door Bosschaert en Van Utrecht 

geschilderd stuk. Ook treffen we keukenstukken aan in het Leidse universitaire milieu (een 

hoogleraar en een regent uit het college theologie) en bij dominee’s, predikanten en een 

schoolmeester. Maar veel schilderijen komen voor bij beoefenaars van vrije beroepen (zoals 

chirurgijns, apothekers, artsen, advocaten, notarissen, assuradeurs en een makelaar) en 
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eenvoudiger ambachtslieden en winkeliers (van witmakers, lakenververs, blekers, een 

koperslager, een zeepzieder, een kleermaker, een zijdewever, een wapenmaker, een juwelier, 

een perkamentmaker tot suikerbakkers, pasteibakkers, (koeke)bakkers en een kruidenier); 

enkele exemplaren worden genoemd bij mensen uit het bouwbedrijf (zoals een leidekker/ 

loodgieter) en, tot slot, vele bij schilders en kunsthandelaren.
1702

 Het overgrote deel van de 

eigenaars behoorde tot de gegoede klasse, en ook lieden met een humanistische achtergrond, 

zoals Arnoldus Buchelius, Aernout van Beresteijn en Theodorus Schrevelius, maakten 

daarvan deel uit, of onderhielden daar nauwe banden mee. Maar het publiek bestond zeker niet 

uitsluitend uit ‘mediocriter literati’ met humanistische aspiraties. 

Het is opvallend dat juist beroepsbeoefenaars als herbergiers en pastei- en 

suikerbakkers een bijzondere voorkeur hadden voor keukenstukken en stillevens met voedsel: 

naar men mag aannemen speelden professionele overwegingen daarbij zeker een rol.
1703

 In 

Leiden had bijvoorbeeld de herbergier Pieter Pietersz van Twist in 1627 in zijn herberg buiten 

de Witte Poort een keukenstuk in ‘’t achterneercamertgen’ en meerdere ontbijtjes, waaronder 

één in de keuken.
1704

 De herbergier Ysaac Joudreville bezat in zijn woning aan het 

Noordeinde in 1630 in zijn keuken, die tevens als slaapruimte dienst deed, een keukenstuk 

voor f 6. 14.- en onder anderen twee schilderijen met een boer en boerin. In zijn voorhuis hing 

een tweede keukenstuk en een banketje, en over verschillende vertrekken verspreid kwamen 

nog twee banketten voor, een schilderij met Bacchus en een groot aantal 

genrevoorstellingen.
1705

 De herbergier Julius Lefebre (Pieterskoorsteeg) had in 1641 in zijn 

voorkeucken, waar eveneens werd geslapen, zelfs een kopie naar een keukenstuk van Pieter 

Aertsen en in het voorhuis een schilderij met een ‘ribbe vleys’.
1706

 Wie een bezoek bracht aan 

de Amsterdamse herbergier Joost Joosten, die in 1645 een woning huurde aan de ‘Nes daer 

Hamburch uijthangt’, kon ongetwijfeld lachen om een schilderij ‘wesende een kock in een 

keucken van rauwvleys’, die opmerkelijk genoeg de herbergier zelf voorstelde (met een 

geschatte waarde van maar liefst f 70.-). Mogelijk was dit schilderij verwant met Hendrick 

Bloemaerts Kok uit 1634 (afb. 357), hoewel deze laatste voorstelling zeker geen portret, maar 

een type verbeeldt. We weten niet in welke ruimten Joosten zijn schilderijen en tekeningen 

ophing, maar de kans is groot dat de vele boerenvoorstellingen, een tweede keukenstuk en 

onderwerpen als een ‘grooten vetten os’, een ‘verckenjacht’ en een ‘geslacht vercken 

hangende aende leer’ bewust waren gekozen om zijn gasten te vermaken.
1707

 

Het opwekken van de eetlust zal vooral bij beoefenaars van beroepen die gericht zijn 

op de voedselvoorziening een grote rol hebben gespeeld.
1708

 Men kan zich goed voorstellen 

dat de Haarlemse pasteibakker Samuel van der Vliet mede vanwege zijn beroep in het bezit 
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was van een stilleven met een gebakken pauwenpastei van Heda.
1709

 In Dordrecht had de 

pasteibakker Dirck van der Wal in 1657 in zijn voorhuis een keukenstuk van ‘Guillaum 

Vermault’ (Willem Jansz. Fermout of Fremont, genoemd Strazio Voluto) - een destijds zeer 

vooraanstaande Dordtse schilder (overleden vóór 1625) van wie geen bestaande werken 

bekend zijn
1710

 - en nog een groot keukenstuk, waarvan de maker niet wordt genoemd.
1711

 

Mogelijk waren deze schilderijen vanaf de straat te zien en deden ze een beroep op de 

smaakpapillen van potentiële klanten.
1712

 Ook bij de Utrechtse pasteibakker Adriaen van 

Leeuwen zal een grote voorkeur voor stillevens met voedsel en dierstukken verband houden 

met zijn beroep. In zijn woning hingen in 1649 een groot keukenstuk, twee 

‘bancketschilderijkens’, twee grote ‘bancketschilderijen’, meerdere schilderijen met 

‘verscheyde beesten’ van Hondecoeter, een schilderij met twee pauwen in een vergulde lijst, 

een stilleven met een kreeft, één met ‘een pauw op een bordeken’, een schilderij met twee 

herten en één met twee herten ‘met een aensicht’.
1713

 

Maar ook in Amsterdam hing bij de van oorsprong Zuid-Nederlandse suikerbakker 

Hans van der Berghe in 1624 een keukenstuk in de voorkamer.
1714

 Het voorhuis van de 

pasteibakker Jeremias Hagens herbergde in 1643 een groot keukenstuk (vermoedelijk gekocht 

op een veiling in 1635 voor f 13:10:-
1715

), samen met een schilderij met gevogelte, een 

voorstelling van een fruitmand en een ‘oude jacht schilderije’, terwijl in zijn voorkamer en 

achterkamer resp. een groot schilderij met wild en één met ‘aert vruchten’ waren te zien.
1716

 

De pasteibakker Pelgrum van Hooft had in 1650 in zijn woning ‘in de Nes daer de Bruijloft 

van Sara in Galilea uijthangt’ een schilderij met een ‘vette keucken’ die een wand van de 

opcamer versierde.
1717

 Het is evenzeer opvallend dat de inventaris uit 1670 van de 

pasteibakker Aert de Haes in het voorhuis van zijn woning ‘naest de Hal, waer De Haes in de 

gevel staet’ een schilderij vermeldt met een ‘personage met een haes’ (een verwijzing naar 

zijn naam) en een naar Pieter Aertsen gekopieerd keukenstuk. Deze pasteibakker bezat 

bovendien drie stillevens van Vonck (Elias of zijn zoon Jan) met resp. schelvissen, krabben en 

kreeften, en een konijn.
1718

 

Mogelijk had de Amsterdamse koperslager Bartelt Gerritsz in 1653 nog een ander 

motief om zijn sijdelcamertje te decoreren met een groot keukenstuk met een waarde van f 8.- 

Het is denkbaar, dat op het schilderij vakkundig geschilderde koperen potten, pannen en 

andere keukengereedschappen waren te zien, die vergelijkbaar waren met de producten van de 

eigenaar.
1719

 

Er was dus zeker vanaf ongeveer 1620 een steeds breder publiek dat zich omringde 

met geschilderd eten. Veel schilders van keukenstukken waren er kennelijk in geslaagd een 
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sterke behoefte aan hun producten te genereren, niet alleen door de kwaliteit en kwantiteit op 

te voeren, maar ook door een variatie aan beeldtypen in verschillende prijsklassen af te 

leveren. 

 

Prijzen van keukenstukken 

Uit de vele hierboven genoemde voorbeelden bleek al dat de taxaties van keukenstukken zeer 

konden variëren. We stelden vast dat de prijzen voor werken van grote namen als Aertsen en 

Beuckelaer aan het eind van de 16
de

 en in het begin van de 17
de

 eeuw op konden lopen tot f 

300.- Ook in de loop van de 17de eeuw worden vergelijkbare exorbitante bedragen genoemd, 

getuige de geschatte waarde van f 250 van een keukenstuk van Joachim Beuckelaer in de 

verzameling van Lucretia Coymans in 1643.
1720

 De hoogste sommen werden betaald voor 

keukenstukken van Pieter Aertsen bij de openbare veiling in Den Haag op 17 april 1662 van de 

bijzonder rijke collectie schilderijen, prenten en tekeningen, die werd nagelaten door Johan 

Chrisosthomos de Backer, ‘in leven Choordeecken van Eijndhoven’. Het ging om twee 

schilderijen van elk één keukenmeid, die samen werden verkocht voor f 280.- en een ‘groote 

Keucken’ voor maar liefst f 520.-
1721

 Deze schilderijen bevonden zich in het voorhuis van De 

Backers woning in Den Haag, die opvallend veel werken van Aertsen herbergde. De nog 

bewaarde tekst met de aankondiging van de veiling vestigt de aandacht van het publiek op de 

hoge kwaliteit van deze kunstverzameling door Aertsen prominent te noemen met ‘de outste en 

befaemste Meesters’ Dürer, Lucas van Leyden en Cornelis van Haarlem.
1722

 Tot ongeveer 

dezelfde prijsklasse als de keukenstukken behoorden slechts een portret van Van Dyck voor f 

100.- (nr. 36) en een bijbelse voorstelling van Aertsen (nr. 11) voor f 180.-, terwijl alleen een 

Heilige Drievuldigheid van Dürer veel hoger werd getaxeerd (f 1500.-), maar onverkocht bleef. 

Ook hier waren waarschijnlijk niet alleen de naam van de kunstenaar en de kwaliteit, de mate 

van authenticiteit en het formaat van diens werken bepalend voor de hoogte van de prijs, maar 

zeker ook het onderwerp. Naast de genoemde schilderijen van Aertsen werden er hier nog twaalf 

van hem, steeds met bijbelse onderwerpen, ter veiling aangeboden, die alle veel minder 

opbrachten dan zijn keukenstukken.
1723

 

 De keukenstukken van Aertsen die zo werden begeerd en gezocht, moeten, gezien hun 

wijde verspreiding in Noord-Nederlandse collecties, in de 17
de

 eeuw bij velen bekend zijn 

geweest: keukenstukken van Aertsen komen meermaals voor in Leidse, Dordtse en Haarlemse 

inventarissen en in het bijzonder in inventarissen van zijn woonplaats Amsterdam, waar 

Aertsen in het algemeen de eerste plaats toekomt van de vaakst genoemde schilders.
1724

 

Daarbij ging het meestal om keukenstukken van Aertsen zelf, maar ook dikwijls om kopieën, 
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terwijl bij sommige werken wordt aangegeven dat zij in de stijl van Aertsen werden 

geschilderd.
1725

 Deze grote waardering voor keukenstukken van Aertsen ondersteunt de in het 

voorgaande geponeerde hypothese, dat 17
de

-eeuwse schilders, aangespoord door het publiek 

waarvoor zij werkten, werden gestimuleerd te wedijveren met hun 16
de

-eeuwse voorlopers. 

 

Het is zeer opvallend dat zeker vanaf 1600 ook een groot aantal keukenstukken tegen lage 

prijzen op de markt werd gebracht. Op minstens 35 van de tussen 1600 en 1617 onder auspiciën 

van de Amsterdamse weeskamer georganiseerde veilingen, gedocumenteerd in de Montias 

Database, werden keukenstukken verkocht, en zeer dikwijls voor bedragen tussen ongeveer vier 

en tien gulden.
1726

 Deze goedkope keukens werden uitgevoerd op paneel en hadden, blijkens 

beschrijvingen als een ‘koockentgen’ of een ‘koockenbortje’, meermaals een klein formaat. De 

makers werden nooit genoemd, maar waarschijnlijk werden de meeste geschilderd door al dan 

niet geëmigreerde kunstenaars uit de Zuidelijke Nederlanden. Het is, zoals ik eerder suggereerde, 

goed mogelijk dat het ging om werken als het Boerenkeukentje (31,7 x 46,3 cm.) met de 

signatuur Savery fe (afb. 365). Minder tijdrovende en arbeidsintensieve productiemethoden 

maakten het waarschijnlijk mogelijk deze keukenstukken, en dat geldt evenzeer voor alle overige 

categorieën geveilde schilderijen, tegen een lage prijs op de markt te brengen. De 

oorspronkelijke eigenaars van de geveilde keukenstukken waren dan ook waarschijnlijk voor het 

merendeel Zuid-Nederlandse immigranten, meestal rijke kooplieden, soms kunstenaars, 

afkomstig uit Antwerpen, die het gewend waren zich te omringen met schilderijen van 

verschillende prijsklassen.
1727

 Eén van hen was de in Antwerpen geboren koopman en 

verzekeraar Jacques Rombouts I uit wiens bezit op 24 maart 1609 drie keukenstukken, alle 

van anonieme makers, werden geveild voor zeer uiteenlopende bedragen: f 18.-, f 58:5:- en f 

280.-, het hoogste bedrag voor een schilderij uit deze vrij omvangrijke collectie.
1728

 Ook onder 

de kopers op deze veilingen waren opnieuw veel Zuid-Nederlandse immigranten:
1729

 het eerst 

genoemde keukenstuk uit de Rombouts-collectie werd bijvoorbeeld gekocht door de in 

Antwerpen geboren zijdeverver Sebald de Witte, terwijl de twee dure stukken werden gekocht 

door Hans Rombouts, de eveneens in Antwerpen geboren broer van Jacques Rombouts, die 

tevens koopman was en bovendien een schoonzoon van Jan Nicquet; men kan zich afvragen 

of het schilderij waarvoor hij f 280.- neertelde het keukenstuk van Wtewael is, dat zich in 

1612 in de collectie van Nicquet bevond. Behalve door veel immigranten werden 

keukenstukken, en dan vooral de goedkopere, op veilingen vaak gekocht door uitdraagsters, die 

ongetwijfeld hoopten de schilderijen met veel profijt door te verkopen.
1730
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Dat men soms veel geld over had voor keukenstukken blijkt ook ondermeer uit de 

gegevens over de veiling die werd georganiseerd in 1610 ten verzoeke van de eveneens in 

Antwerpen geboren schilder en kunsthandelaar Lucas Luce. Onder de zes hoogste bedragen 

die hier werden neergeteld bevonden zich twee keukenstukken voor f 67.- en f 80.- Een 

keukenstuk van ‘Pauwels Marynes’, mogelijk de Utrechtse kunstenaar Paulus Moreelse 

(1571-1638), werd verkocht voor f 50.-.
1731

 Van Moreelse zijn ons tegenwoordig geen 

keukenstukken bekend, maar het is goed mogelijk dat hij ervaring opdeed met dit onderwerp 

tijdens zijn leertijd bij Michiel van Mierevelt, die het genre immers ook beoefende. Op de 

veiling van schilderijen uit eigen bezit die Cornelis van der Voort, de in Antwerpen geboren 

portretschilder, organiseerde in 1614 betaalde men voor keukenstukken, hoewel hun makers 

anoniem waren, toch nog 37 en 57 gulden.
1732

 Maar liefst negen keukenstukken en twee 

markttaferelen werden verkocht op de veiling die Crispiaen Colijns, een in Mechelen geboren 

schilder, organiseerde in 1612; de prijzen van de keukenstukken lagen meerendeels rond de 

vier gulden, terwijl uitschieters voorkwamen van 28 en 35 gulden.
1733

 Een enorme 

hoeveelheid schilderijen van etenswaren (25), waaronder diverse van Zuid-Nederlandse 

kunstenaars, treffen we aan in de collectie van de Antwerpse schilder, koopman en 

kunsthandelaar Louijs de Rocourt, die zich in 1616 had gevestigd in Amsterdam. Zijn boedel, 

waarvan op 22-5-1627 de inventaris werd opgemaakt, telt naast vele fruitstillevens en gedekte 

tafels (waaronder een ‘banquet’ van Osias Beert) zeven keukenstukken; de opmerkelijkste 

zijn ‘een groot keucken van Breugel’ (van wie geen eigenhandig geschilderd keukenstuk 

bekend is), een ‘groote keuken’ van de ongeïdentificeerde ‘Scheel Hansken naer Breugel’, 

nog een gekopieerd keukenstuk naar Brueghel en twee grote keukens naar ‘Schele 

Hansken’.
1734

 Toen een groot deel van deze verzameling een maand later werd geveild, lagen 

de prijzen van zeven (dezelfde?) keukenstukken, alle anoniem, tussen f 17:10.- en f 66.-. De 

hoogste bedragen, f 61.- en f 66.-, zijn niet gering, maar lijken toch aan de lage kant voor een 

echte Brueghel.
1735

 Maar liefst f 115.- werd neergeteld bij een veiling in 1628 door de 

vooraanstaande koopman en bewoner van de Herengracht Jacques van Uffelen I voor ‘een 

koocken mette history van Marta’, een zeldzame vermelding van een keuken waarbij de 

bijbelse historie wordt benoemd.
1736

 Het hoge bedrag – het betreft veruit het duurste stuk op 

de veiling - kan een indicatie zijn dat het ging om een principaal van Aertsen of Beuckelaer, 

maar het keukenstuk kon evengoed gemaakt zijn door een schilder van de jongere generatie. 

Doordat zeker vanaf omstreeks 1600 de Amsterdamse kunstmarkt (en waarschijnlijk 

ook die in andere Noord-Nederlandse steden) werd overspoeld met goedkopere keukens van 

Zuid-Nederlandse kunstenaars, werd het dus mogelijk keukens in zeer uiteenlopende 
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prijsklassen aan te schaffen. Zoals ik al eerder suggereerde, moet de gewoonte van de 

immigranten zich te omringen met schilderijen uit verschillende prijsklassen, waaronder 

keukenstukken en andere voorstellingen van etenswaren, zijn nagevolgd door de inheemse 

bevolking en nam de vraag naar dit soort schilderijen onder een breed publiek aanzienlijk toe, 

waarbij moet worden opgemerkt dat ook zeer rijke verzamelaars vaak in het bezit waren van 

goedkopere keukenstukken. Deze nieuwe concurrentie moet een enorme aansporing zijn 

geweest voor de inheemse schilders om hun productiewerkwijze aan te passen: velen deden 

dat, zoals wij hebben gezien, door zich sterker te specialiseren en binnen hun specialisme een 

gedifferentieerd aanbod te leveren (zoals Delff en Van Schooten deden) van zowel 

betrekkelijk snel en goedkoop geproduceerde stukken van een kleiner formaat, als 

bewerkelijker en duurdere composities met monumentale afmetingen; anderen (als Wtewael, 

Van Rijck en Van Nieulandt) richtten zich met hun grootschalige en ongetwijfeld kostbare 

composities op een zeer welgesteld en elitair publiek. Om te voorkomen dat de markt voor 

geschilderd voedsel verzadigd zou raken, genereerden veel schilders een nieuwe vraag door 

het publiek te verrassen met innovatieve beeldtypen als het keukenstilleven, het 

boerenkeukenstukje, het jachtstilleven en het visstilleven. Dat veel schilders bijzonder 

succesvol waren in hun strategie blijkt uit de rijke variatie aan typen voorstellingen en hun 

verschillende stijlen, formaten, iconografie en afmetingen, die wij dikwijls zelfs in één woning 

aantreffen. Deze diversiteit is ongetwijfeld niet alleen het gevolg van de competitie tussen 

kunstenaars, maar moet ook voortkomen uit een rivaliteit tussen de eigenaars, die elkaar 

geestdriftig proberen te overtroeven in de rijkdom van hun schilderijenbezit. Zij etaleren hun 

keukenstukken, keukenstillevens en andere voorstellingen met levensmiddelen mede om 

uitdrukking te geven aan hun gastvrijheid en om te tonen hoe goed de voorraadkamer bij hen is 

gevuld. Veelzeggend, wat dat laatste betreft, is de manier waarop zelfs de moralist Petrus 

Wittewrongel in 1661 verwoordt dat het pronken binnenshuis tot op zekere hoogte is 

toegestaan: ‘Niet alleen en moghen wij oock/ met alleen noodighen huys-raet onse wooningen 

stoffeeren: ende van alles/ wat soo in de keucken, ende de bysondere kameren, tot 

nootsaeckelick gebruyck [...] vereyscht wert. Het is oock geoorloft, daer in ons gemack, ende 

het gerief tot overvloet te be-oogen [mijn curs.]’.
1737

 

 

2. Tafelvertier 

Uit het voorgaande bleek dat een aanzienlijk aantal mensen in de Nederlanden in de 17de 

eeuw de keuken, de eetkamer, of een aangrenzende ruimte waar men de maaltijd genoot, 

beschouwde als de aangewezen plek om voorstellingen van etenswaren tentoon te stellen. 
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Tegelijk kan men zich afvragen of het wel zo bijzonder is dat keukenstukken in deze ruimten 

werden aangetroffen: in Leiden, Dordrecht en Haarlem was de keuken mét het voorhuis nu 

éénmaal de ruimte waar de meeste schilderijen een plaats kregen. Bovendien hebben we 

gezien dat dergelijke onderwerpen ook vaak verspreid over de vertrekken in het hele huis 

konden voorkomen. Dat neemt echter niet weg dat men in veel gevallen wel degelijk bewust 

moet hebben gezocht naar een passende decoratie voor de kook- en/of eetvertrekken. 

We beschikken, zoals gezegd, helaas over te weinig gegevens om uitspraken te kunnen 

doen over de bestemming van keukenstukken in de 16
de

 eeuw. Het is echter niet uitgesloten 

dat de schilderijen in de 16de eeuw vaker in deze vertrekken hingen, maar dat zij in de loop 

van de 17de eeuw steeds frequenter de decoratie vormden van ruimten elders in het huis. We 

hebben gezien dat de schilderijen van Aertsen en Beuckelaer al in de 16de eeuw begeerde 

verzamelobjecten waren die al vroeg een plaats kregen in kunstverzamelingen. Evenals de 

keukentaferelen van Aertsen en Beuckelaer werden veel 17de-eeuwse keukenstukken als 

pronkstuk gepresenteerd in het voorhuis of het salet. Dat we ook keukenstukken van Aertsen 

in de loop van de 17de eeuw en zelfs tot in het begin van de 18de eeuw in kook- of 

eetvertrekken tegenkomen, getuigt niettemin van een hardnekkige traditie. 

Ondanks de relativerende opmerking die hierboven werd gemaakt, wil ik nader ingaan 

op de suggestie van ondermeer Sullivan het thema in de context van de eetruimte te situeren 

en te beschouwen in samenhang met de maaltijdconversatie.
1738

 Zoals ik in de inleiding van 

dit hoofdstuk opmerkte, is het onwaarschijnlijk dat keukenstukken aanleiding gaven tot 

diepzinnige en ernstige gesprekken, en dat geldt zeker voor de profane keukenvoorstellingen, 

die veruit de meerderheid van de productie van dit soort werken uitmaakten; men zou dan vast 

gauw zijn uitgepraat. Het is aanmerkelijk plausibeler dat veel keukenstukken en gedekte tafels 

met genrefiguren functioneerden in - of refereerden aan - de context van het tafelvertier, een 

vorm van vrolijkheid die vooral door humanisten werd gepropageerd. De maaltijd geldt sinds 

lang als een ontspannende gelegenheid voor lichte conversatie, grappen en zelfs schunnige 

verhalen om de melancholie te verdrijven en de spijsvertering te bevorderen. De opvatting dat 

praten, lachen en schertsen een gunstige invloed hadden op de spijsvertering was gebaseerd 

op de Galenische gezondheidsleer.
1739

 

Leon Battista Alberti benadrukt dit aspect in de inleiding van zijn Intercenales, een 

verzameling vermakelijke anekdotes, wanneer hij schrijft dat zijn werk de kwalen van de 

geest bestrijdt.
1740

 De literaire vorm van het convivium of symposium, waartoe Alberti’s 

Intercenales behoort, wordt sinds de Oudheid bij uitstek geschikt geacht om een bijna 

onbeperkt scala aan onderwerpen aan de kaak te stellen. Humanisten, zoals Alberti, Cristoforo 
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Landino en Giovanni Pontano, zorgden in de 15de eeuw voor een wederopleving van het 

genre.
1741

 Een belangrijk kenmerk van deze disgesprekken is de varietas, een verscheidenheid 

aan onderwerpen die voortdurend worden afgewisseld. Filosofische vraagstukken kunnen ter 

sprake komen, maar dan wel op een luchtige wijze.
1742

 Het banket vormde daarmee een 

symbiose van gezelligheid en intellectuele en zinnelijke bevrediging. 

De komische personages in keukenstukken of voorstellingen met gedekte tafels zullen, 

wanneer deze een plaats hadden in een eetruimte, hun uitbundige vrolijkheid hebben 

overgedragen op een tafelend gezelschap. Een tot op zekere hoogte vergelijkbare situatie doet 

zich voor in één van de luchtige disgesprekken van Erasmus, wanneer Apicius, een fijnproever 

en lekkerbek, de gastheer aanraadt het dinerende gezelschap te vermaken door een stel 

mimespelers of narren met drukke gebaren een lachwekkende discussie of een alledaagse situatie 

te laten uitbeelden.
1743

 Deze colloquia staan in een schril contrast met de religieuze 

disgesprekken van Erasmus door de poëtische verdichting, de humor, grapjes, het gelach en de 

korte geestige verhaaltjes (opvallend vaak over bedriegers), waarmee de tafelconversaties zijn 

gekruid.
1744

  

De therapeutische werking van het lachen rond de maaltijd moet ook in de 17de eeuw 

onder brede lagen van de bevolking bekend zijn geweest.
1745

 In zijn Anatomy of Melancholy, 

dat voor het eerst verscheen in 1621, schrijft Robert Burton zijn lezers ter bestrijding van de 

droefenis allerlei vormen van ontspanning voor, waaronder het kijken naar schilderijen en 

prenten, maar ook het lachen tijdens de maaltijd:
1746

 ‘Feest en doe een beroep op je vrienden 

die niet droevig zijn en wier beuzelarijen, lachen en geestige grappen je opbeuren’.
1747

 In het 

populaire gezondheidsboekje Het Schat der Armen (Amsterdam, 1626) beval Iacobi aan zich na 

een diner te vermaken met zang, muziek en door ‘geneuchelijcke historien te lesen’ en ‘vrolijcke 

t’samen sprekinghe te houden’.
1748

 Zelfs volgens de Brugse abt Petrus Croon (1634-1682), 

auteur van het stichtelijke Grabbelingh oft vermakelijcke raetsels op keucken en disch, inde griel 

gheworpen ende stichtelyck op-gheraept, is het zeer gepast tijdens het eten en drinken de geest te 

vermaken met ‘eenighe aerdighe boerten en vermaeckelycke kluchtjens’.
1749

 

Schrijvers van komische literatuur legitimeren de luchtige toon van hun werken dan ook 

geregeld door te beklemtonen dat deze vooral voor vrolijke maaltijden en feestelijke 

gelegenheden zijn bestemd en een recreatief doel dienen. Zo schrijft Bredero in zijn voorwoord 

op het Geestigh Lied-Boecxken dat zijn liedjes bedoeld zijn voor ‘vrolijcke maaltyden / 

Gheselschappen / en Bruyloftsfeesten / of om voor u selven van swaermoedighe gedachten te 

ontledighen’ en, zoals al eerder werd opgemerkt, dat hij zijn ‘mallicheytjes meer uyt lust als uyt 

laster [heeft] verdicht om / in Bancketten / Gast-geboden / Waart schappen en andere 
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uytspanninghen des Ghemoedts’ zichzelf en zijn vrienden en vriendinnen wat te 

‘verlustigen’.
1750

 Deze verbinding tussen het komische genre en een feestelijke gelegenheid staat 

in een gedenkwaardige traditie, die teruggaat op Plato’s Symposium en ondermeer wordt 

voortgezet door Rabelais: hij draagt zijn Gargantua op aan ‘zeer vermaarde drinkebroers’ en 

impliceert meerdere keren dat de verteller en de lezer samen flink beschonken aan een banket 

zitten.
1751

 

 

Een Tafel-spel van de vyf sinnen 

Een verhelderend inzicht in het functioneren van de toenmalige humor-mechanismen geeft het 

bijzonder komische toneelstukje dat de Haagse advocaat Aernout van Overbeke in 1665 schreef 

ter gelegenheid van de verjaardag van een vriend op 19 maart. Het gaat om een tafelspel, waarin 

de vijf zintuigen optreden. Dit spel staat bol van subtiele en minder subtiele dubbelzinnigheden 

en woordspelingen en mondt uit in een verheerlijking van de vriendschap en van lekker eten en 

drinken.
1752

 

 Het optreden van de vijf zintuigen is een spel met grappige personificaties, die elk 

worden gepresenteerd door één van de vrienden.
1753

 De humor van het stuk is om meer redenen 

burlesk te noemen. De gangbare hiërarchie der zintuigen wordt op z’n kop gezet: elk zintuig 

beredeneert op ironische toon de superioriteit van de Smaak, wiens objecten, voedsel en drank, 

het glansrijk winnen van de voorwerpen van de overige zintuigen, temeer daar tijdens de 

maaltijd de vier overige zintuigen worden aangesproken.
1754

 De verheven vermogens van de 

overige zintuigen worden omlaag gehaald naar het niveau van de lichaamsfuncties en de sfeer 

van de tafel, waarbij talloze seksuele voedselmetaforen worden gebruikt, die zeer nauw 

aansluiten bij de beeldtaal van het keukenstuk. Met dit soort komische omkeringen en met 

linguïstische grapjes spreidt Van Overbeke zijn virtuositeit ten toon. Tegelijk geven de vele 

intertekstuele verwijzingen naar bijvoorbeeld oude ridder- en heldenverhalen, astronomie, 

muziek en geneeskunst blijk van een grote eruditie en geestigheid op een hoog niveau. Wat het 

stuk ook zo bijzonder maakt, is dat deze vele - voor ons lang niet altijd begrijpelijke - referenties 

bevat aan de disgenoten, hetgeen extra op de lachspieren van de aanwezigen moet hebben 

gewerkt.
1755

 Gegevens uit de werkelijkheid werden zo in een literair kader geplaatst.
1756

 

 Vele elementen brengen het gestoei met voedsel van de carnavaleske tradities in 

herinnering. Bij het Gehoor wordt een gedetailleerd uitgevoerde tafeldecoratie beschreven, die 

ondermeer is samengesteld uit een ‘zoute haring [die] op een houten pen [werd] gestoken, met 

een paardentoom dat wordt vastgehouden door een schrijlings zittende bokking’; deze is 

geplaatst tegenover een jonkertje met een viool op een garnaal (een parodie op de mythologische 
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Arion op zijn dolfijn). Het zingen heeft eenzelfde effect als de consumptie van pekelharing en 

bokking: het maakt de kelen droog en veroorzaakt grote dorst.
1757

 

 In het sluitstuk, dat zeker werd gezongen, komt de Smaak op, die in de voorafgaande 

scènes als het voornaamste zintuig werd geïntroduceerd. Volgens de beschrijving moet hij 

worden gepresenteerd als ‘een rustigh Persoon, met een Deventer Koeck [i.e. een lange smalle 

kruidkoek
1758

] in sijn handt, al eetende; en met een Metworst om sijn hals’. Hij is naar eigen 

zeggen ‘tot den Disch geboren’ en gebruikt zijn keel liever voor eten, drinken en zwelgen dan 

voor zingen. Een carnavaleske scène volgt waarbij het verschalken van een kapoen op burleske 

wijze wordt vergeleken met een executie en begrafenis: de kapoen wordt omgebracht, omdat hij 

zijn (seksuele) plichten van haan niet meer kon vervullen. Zijn lijk wordt in een met taart 

gevulde pannenkoek gerold en in de buik begraven; om het lijk goed te laten zakken gaan er 

leeuweriken mee bij het dozijn en als ongenode begrafenisgasten zijn er ‘Beappelmoesde 

Vinken’.
1759

 Met dit soort wrange humor herinnert de scène aan een 16de-eeuwse spotpreek 

over het martelaarschap van de heilige ‘Synte Haryngus’, die ongetwijfeld op vastenavond ten 

gehore werd gebracht.
1760

 Een verwijzing naar Luilekkerland herkennen we in de wonderlijke 

beschrijving van een tuin; de Reuk schept op dat alles hier aan de bomen groeit: kaas, melk, 

room, wijn, bier, brood, vlees en vis. Evenals Luilekkerland blijkt dit allemaal te berusten op een 

leugen, want zijn tuin is zo vruchtbaar als een duin. Het maal wordt afgesloten met tabak, bier 

en een vreugdelied. In een samenvatting van het voorgaande, gezongen door alle acteurs tegelijk, 

komt naar voren dat alleen de Smaak sprak met verstand: hij houdt ervan ‘speeten [braadspitten] 

af te lecken’ en bestormingen uit te voeren met mes en vork in de hand. Bouillon en pap zijn hem 

te slap: hij wil liever kalkoenen op ‘buyck en naers’ zoenen.
1761

 

 

Dat keukenstukken en aanverwante voorstellingen meermaals waren bedoeld om maaltijden 

op te luisteren, wordt mede ondersteund door de iconografische verwantschap met de 

zogeheten Tafelschmuck, die, zoals we hebben gezien in hoofdstuk II.B, waarschijnlijk een 

gelijksoortige functie had. Daarnaast - en ook dit werd al eerder opgemerkt - zou men dit 

kunnen afleiden uit het liggende, langwerpige formaat waarin vele schilderijen met 

etenswaren, vooral in de 16de, en in de eerste helft van de 17de eeuw werden uitgevoerd. Dit 

horizontale formaat bij keuken-, banketstukken en voorstellingen met een aanverwante 

thematiek wijst er op dat veel van deze schilderijen in het bijzonder voor de 

schoorsteenmantel bestemd waren, zoals dat bijvoorbeeld ook het geval is bij het keukenstuk 

op de prent met de Bordeelscène met de Verloren Zoon van Frans Francken (afb. 46) of 

Joachim Wtewaels Groenten- en fruitmarkt in het Utrechtse Centraal Museum (afb. 186). Dit 
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laatste stuk, dat Wtewael voor eigen gebruik moet hebben geschilderd, diende als 

schoorsteenstuk van de grote zaal in het huis (op het Janskerkhof nr. 16 te Utrecht) van Aletta 

Pater, een kleindochter van Joachim Wtewael.
1762

 Inventarissen in Antwerpen en de 

Noordelijke Nederlanden bevestigen dat keukenstukken geregeld hingen boven de 

schouw,
1763

 een plaats die De Lairesse ziet als de voornaamste plek in de kamer.
1764

 Deze 

verhoudingen in het formaat en de forse afmetingen zouden ideaal zijn om door een groep 

mensen, die tijdens een maaltijd geschaard zijn rond een tafel, te worden bekeken.
1765

 

Bovendien ontstaat door de aanwezigheid van een keukentafereel in een keukenachtige 

omgeving een directe relatie tussen de voorstelling en de ruimte waarin het schilderij zich 

bevindt; vooral wanneer het opgetaste voedsel en de figuren op ware grootte zijn geschilderd, 

reflecteert het schilderij als het ware de omgeving, wat sterk zal bijdragen aan een suggestie 

van "echtheid".  

 Dat rond het midden van de 17de eeuw steeds vaker keukenstukken met een sterk 

gereduceerd formaat worden geproduceerd, door zowel de Leidse fijnschilders, als door de 

schilders van boerenkeukentjes, houdt ongetwijfeld mede verband met een veranderende 

functie en locatie: deze schilderijtjes zijn eerder geschikt om van dichtbij door één of hooguit 

twee personen te worden bekeken. 

 

Kluchtboeken en het publiek 

In het voorgaande werd geregeld de aandacht gevestigd op parallellen tussen het keukenstuk 

en gerelateerde komische genres in de schilderkunst en kluchtige tradities in de literatuur, en 

in het bijzonder de klucht. Daarom is het zinvol stil te staan bij de ontwikkeling van kluchten 

en kluchtboeken en na te gaan voor welk publiek en welke gelegenheden deze waren bestemd. 

Kluchtboeken waren aanvankelijk gevuld met de meest uiteenlopende vormen van 

proza en poëzie, waaronder verhaaltjes, puntgedichten, raadsels enzovoorts.
1766

 Vaak wordt 

de diversiteit in de titel benadrukt. Zo bestaat De Olipodrigo uit ‘vrolijke Gezangen, Kusjes, 

Rondeeltjes, Levertjes, Bruilofts- en Mengel-rympjes die uit het brein van verscheiden 

aardige Poëten in een Schotel çierlijk zijn opgedischt’.
1767

 De onbekende samensteller van 

Bruylofts-kost belooft ‘Verscheyden zedighe en boertighe Echts-gezangen, Drink-Liedjens, 

Raadselen, Rondelen, Lever-rijmpjes en andere Snakerijtjes.
1768

 Dergelijke opsommingen 

waren op zich al komisch bedoeld. 

 Het kluchtboek ontwikkelde zich in korte tijd tot een vastomlijnder genre: een 

verzameling korte humoristische verhaaltjes. De neerlandicus P.P. Schmidt definieert de 

klucht als ‘een kort, realistisch, doorgaans grappig, lineair opgebouwd verhaal, meestal 
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uitlopend op een pointe’.
1769

 In oudere bundels ligt de nadruk op de combinatie van lering en 

vermaak: de komische verhaaltjes werden vaak afgesloten met een moraal, maar die verdween 

geleidelijk aan.
1770

 

Het in moderne ogen vulgaire, grove karakter van kluchtboeken uit de Gouden Eeuw 

betekent niet dat deze teksten uitsluitend waren bestemd voor het gewone volk, zoals lang 

werd gedacht.
1771

 Evenals keukenstukken waren de kluchtboeken in de 17de eeuw 

daarentegen bestemd voor een zeer breed publiek. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het voorwoord 

van Den kluchtigen bancket-kramer: Of ’t leven en bedrijf van Frans de Geck (Dordrecht 1657), 

waarin we lezen dat deze is bedoeld voor ‘alle soorten van mensen’, zowel de rijke ‘pof-hans’ als 

het arme ‘Jan Hagel’. Het voorwoord van De geest van Jan Tamboer noemt als beoogd publiek 

vooral de ‘koop- en ambachtsman’, en in een ander boekje schrijft de auteur dat deze is bedoeld 

om ‘op geringe kosten vrolijk te zijn’.
1772

 

Zoals in de 17de eeuw geldt voor vrijwel alle drukwerk met een verstrooiend karakter 

werd de voornaamste doelgroep van kluchtboeken gevormd door de jeugd. De geest van Jan 

Tamboer is geschreven ‘tot dienst van de kluchtlievende jonkheid’ en ook de inhoud van 

Bruylofts-kost wordt expliciet ‘voor de Aemstedamsche Jeughd opgeschaft’. Vaak lijkt het de 

bedoeling de teksten aan elkaar voor te lezen en te zingen in een groter tafelend gezelschap, of 

ter gelegenheid van een bruiloft. Jan Zoet schrijft in Clément Marot dat de tekst kan worden 

opgedist als ‘bruiloft-kost’ en ook De Olipodrigo bevat bruiloftsrijmpjes. Het is ook daarom zeer 

waarschijnlijk, zoals eerder werd betoogd, dat diverse keukenstukken hebben gefungeerd als 

bruiloftsgeschenken. 

In het Voorwerk van Bruylofts-kost wordt het publiek, dat wordt aangesproken als  

‘Kluchtige Snaken’, beloofd dat zij ‘hier al dat tot een vrolikke Bruiloft, of een vermakelijk 

Gastmaal behoort, [kunnen] vinden’. Dit voorwoord bestaat geheel uit een voedselmetafoor en is 

komisch bedoeld, zoals het hele boekje: de samensteller is de kok J. Smeerbol en hetgeen hij 

heeft bereid, kan worden "gegeten" door de gasten. De tekst bevat komisch-pikante liedjes, korte 

gedichtjes, raadsels en drinkliedjes. De belangrijkste boodschap is dat men na het huwelijk mag 

vrijen. Huwelijk en seks worden hier voortdurend aan elkaar gekoppeld. Een ondeugend 

raadseltje gaat als volgt: 

 

‘Mijn lief ik ken een ding: maar seg eens ken je ’t mee, 

’t is glad en blanck van buik, en bleekrood in de snee. 

Een sallem.’
1773

 

 

Het is het soort grappenmakerij dat wordt gevisaliseerd op vele markt- en keukenstukken met 
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zalmmoten, en het raadseltje is geheel van toepassing op een schilderij uit de omgeving van 

Abraham of Hendrick Bloemaert met een jongetje dat lachend wijst op een zalmmoot (afb. 407), 

of het schilderij met een meisje van Schalcken, dat met een uitdagende blik een zalm ophoudt 

waardoor zij haar wijsvinger steekt.
 1774

 

Voor een bruiloftsfeest was ook het kluchtige versje Cupidoos Vis-verkopery bedoeld, 

waarin een visverkoopster ‘Exelente Pietermantjes, Blancke Snoeckjes, Purmerpos’ aanprijst 

‘Meest om Meysjes te vermaken’. Het versje werd opgedragen ‘aen de E: Gasten van Monsr. 

Ignătius Baerts, en Juffr. Cathariana le Bruyn; Op haer tweede Bruylofts-dagh’ en kon door 

de gasten worden meegezongen.
1775

 De tekst is opgenomen in Den koddigen opdisser, een 

bundel ‘Vroolijcke Gesangen, Koddige Vertellingen, Kusjens, Rondeeltjens, Levertjens, Punt- 

en Mengel-Rijmtjens, en meer andere Snakerijtjes’. Grappen over voedsel en culinaire 

motieven spelen in dit boekje een belangrijke rol.
1776

 Eén tekst valt in het bijzonder op, omdat 

deze beschrijft welk genot een goed gevulde keuken en ‘spijswinkel’ de ogen van een 

lekkerbek verschaft: de aanblik van deze overvloed nodigt uit er een ‘koddig’ schilderij van te 

maken en zijn laatste geld aan dit eten te spenderen.
1777

  De ‘vrolijke gasten’ voor wie de 

anonieme samensteller van Den koddigen opdisser, ook hier op de titelprent gepresenteerd als 

een dikke kok, zijn ‘koddige schotel’ opdient, bestaat uit ‘Heeren en Juffers’.
1778

 

Ook de titelprent met een drinkend gezelschap van het Toneel der snaken impliceert dat 

het boekje voor een gelijksoortig feestend publiek is bestemd.
1779

 De auteur van de Haerlemsche 

eerlijcke uren van 1661 geeft het publiek het advies zijn boek te lezen ‘thuis alleen of in 

gezelschap’. Hij acht het lezen ‘stil en vreedzaam bij de haard’ veiliger dan daadwerkelijk plezier 

maken, zoals ‘vissers, jagers, drinkebroers, spelers en dronkaars’
1780

, kortom: typen, waarvan de 

meeste zeer vaak in keukenstukken figureren. 

 

 


