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Slotbeschouwing: een wedijver in vermakelijke en 

verleidelijke illusies 
 

Toen de strenge moralist Petrus Gheschier in zijn tirade tegen ‘gheschildert eten’ 

geringschattend opmerkte dat ‘dese beusel-saken’ slechts ‘kleyn vermaken’ en ‘alleen wat 

ooghe-lust […] sullen gheven’ benoemde hij, weliswaar in negatieve zin, kernachtig de 

kwaliteiten van veel keukenstukken en andere schilderijen met voedsel. Zinnelijke verleiding 

door geschilderde illusies, humor en vermaak waren juist de eigenschappen waardoor deze 

schilderijen op de meeste van zijn tijdgenoten zo’n onweerstaanbare aantrekkingskracht 

uitoefenden. En de makers van deze schilderijen slaagden er keer op keer in het publiek te 

verleiden door het te verrassen met nieuwe inventies die tegelijk variaties waren op een 

vertrouwde thematiek. 

Uit het voorgaande bleek immers dat het thema van het keukenstuk in de 16de en de 

17de eeuw bepaald geen homogene groep vormde, maar dat naar verloop van tijd steeds meer 

zeer uiteenlopende categorieën beeldtypen tot ontwikkeling kwamen met een enorme 

verscheidenheid aan stijlen, formaten, uitbeeldingswijzen, motieven, figuurtypen en handelingen. 

Deze diversiteit aan beeldtypen moet, zoals betoogd, zijn ontstaan ten gevolge van de 

katalyserende werking van een proces van onderlinge wedijver. Schilders reageerden bewust en 

op een actieve manier op elkaars werk en op dat van hun voorgangers en slaagden er in hun 

producten te vernieuwen en te verbeteren, waardoor zij de aandacht trokken van een almaar 

groter en breder wordend publiek. 

Ik heb dit proces zo nauwkeurig mogelijk in kaart gebracht en geprobeerd de 

verschillende beeldtypen te duiden aan de hand van zeer uiteenlopende bronnen. Het doel was te 

begrijpen hoe deze verscheidenheid verband hield met de verschillen in betekenis en functie van 

deze schilderijen en de achtergrond van het publiek waarvoor zij waren bestemd. Om te 

doorgronden welke gedachten en associaties de schilderijen konden oproepen, werd getracht 

inzicht te krijgen in het referentiekader en de belevingswereld waarbinnen de voorstellingen door 

het toenmalige publiek werden bekeken. In eerste instantie gebeurde dit door een vergelijkende 

analyse van deze beeldtypen in samenhang met hun eigen picturale tradities. Vervolgens 

onderzocht ik hoe thema’s en motieven uit het keukenstuk voorkomen in andere beeldtradities en 

op welke wijze schilders van keukenstukken deze gebruikten. Daarnaast werd de beeldvorming 

van de keuken, het keukenpersoneel en de victualiënthematiek bestudeerd aan de hand van 

geschreven bronnen van diverse aard, variërend van prentonderschriften, kunsttheoretische 
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geschriften, schildertraktaten, satiren, kluchten, gedichten, tafelspelen, stichtelijke literatuur, 

emblemata, buitenlevenliteratuur tot kookboeken en medicinale handboeken. Ik heb laten zien 

hoe verschillende beeldtradities binnen de themagroep - globaal gezegd een profaan-

religieuze, een kluchtige en een idealiserende - zich tot elkaar verhielden en deze geduid op 

basis van picturale en schriftelijke bronnen die het meest met de desbetreffende categorie 

verwant leken. Tot slot onderzocht ik, om de dynamiek van dit proces te begrijpen, in het 

bijzonder aan de hand van 17
de

-eeuwse inventarissen, welke waarden de schilderijen 

vertegenwoordigden, in welke ruimten zij zich bevonden en wie hun eigenaars waren. 

Het beeld dat uit dit onderzoek naar voren komt van de themagroep van het 

keukenstuk als geheel zou men kunnen vergelijken met een tapijt dat bestaat uit verschillende 

patronen: patronen met sterk uiteenlopende grillige vormen en kleuren, die ondanks hun 

verschillen deel uitmaken van hetzelfde geheel. Ik heb in deze studie elk patroon afzonderlijk 

naar voren laten komen, de plaats daarvan binnen het grote geheel bekeken en 

gedemonstreerd hoe diverse patronen nauw met elkaar verweven zijn. 

 

Toen Pieter Aertsen rond het midden van de zestiende eeuw monumentale schilderijen 

introduceerde waarop hij etenswaren en keukenparafernalia, en in het bijzonder 

keukenmeiden en boerse typen prominent in beeld bracht, moeten deze op de toenmalige 

beschouwer een overweldigende indruk hebben gemaakt. Ze getuigden van vindingrijkheid, 

virtuositeit en geestigheid. Hier ontstond een hele nieuwe beeldvorm, waarmee de schilder 

desondanks aansloot bij reeds bestaande tradities, zoals de carnavalsiconografie, de 

boerensatire in de grafiek, bordeelscènes, de brassende Verloren Zoon en de gula-iconografie. 

De voornaamste tradities waarin Aertsens vernieuwende thematiek is geworteld, zijn de 

‘populaire’ (feest)cultuur en de antieke traditie, en in het bijzonder de Romeinse komedie en 

satire. Maar het was vooral de onconventionele uitbeeldingswijze die als zeer verrassend en 

geestig moet zijn ervaren: lage onderwerpen werden voor het eerst op een monumentale 

schaal gepresenteerd en de gebruikelijke distantie tussen de beschouwer en het uitgebeelde 

werd opgeheven. Bovendien zette Aertsen de geaccepteerde hiërarchie ook nog eens op zijn 

kop door verheven, bijbelse onderwerpen kleinschalig weer te geven. Aertsen voelde 

kennelijk haarfijn aan hoe hij kon voldoen aan een behoefte bij het publiek aan een nieuw 

soort voorstellingen. Dat hun thematiek tegelijkertijd vertrouwd was, verklaart waarschijnlijk 

het succes van deze schilderijen. Aertsen begreep ook al dat hij deze thematiek op heel 

verschillende manieren kon uitwerken - zowel in profane keukens, als in keukens met 

religieuze onderwerpen - om zijn product te differentiëren voor een uiteenlopend publiek. Dat 
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deze nieuwe thematiek al vanaf het begin op heel verschillende manieren kon worden 

toegepast, verklaart ook voor een groot deel het succes van het ‘genre’. 

Bij keukenstukken met bijbelse onderwerpen, die door Aertsen werden 

geïntroduceerd, gaan vermaak en moraal hand in hand: hier gaat het niet om een louter 

moraliserende functie door middel van de didactiek van het contrast, maar om het 

spanningsveld tussen het kijkgenot, de verleiding van de ogen door voedsel en vrouwen en de 

bevestiging van morele waarden. Op een vermakelijke wijze wordt de beschouwer 

uitgenodigd te contempleren over de spanning tussen materiële zaken en geestelijke waarden, 

waarbij het vermaak en de humor zijn geënt op een krachtige christelijke moraal en deze 

versterken. Deze beelden werden echter niet gemaakt om actief te moraliseren of te beleren.  

Vooral in het derde kwart van de 16de eeuw is deze categorie voorstellingen populair. Ten 

opzichte van deze 16de-eeuwse traditie treedt in het eerste kwart van de 17
de

 eeuw een 

verschuiving en een vernieuwing van het repertoire aan historiële onderwerpen op: in plaats 

van Christus bij Martha en Maria is nu de Maaltijd te Emmaüs het populairst; nieuwe thema’s 

zijn de parabel van het Grote gastmaal en de historie van Cleopatra en Marcus Antonius. Na 

een korte opleving in het eerste kwart van de 17de eeuw neemt de productie van dit type 

voorstellingen sterk af en worden vrijwel louter keukens zonder enige verwijzing naar 

bijbelse historiën geproduceerd. 

Op een andere, maar in vele opzichten verwante wijze moeten de 16de-eeuwse 

keukenstukken zonder bijbelse onderwerpen hebben gefunctioneerd, waarvan de thematiek 

vooral is geworteld in de boeren- en carnavalsiconografie en de zondentradities. Uit de vele 

verbanden tussen boerenkeukenstukken en carnavaleske keukens van Pieter Aertsen, Pieter 

Pietersz., Joachim en Huybrecht Beuckelaer en Maerten van Cleve met de blijspel- en 

kluchtcultuur blijkt dat deze schilderijen moeten worden beschouwd als manifestaties van een 

‘verkeerde wereld’-thematiek. Deze voorstellingen zullen hebben gefunctioneerd in de 

recreatieve context van de feestelijke gelegenheid, of verwijzen daar in ieder geval naar. Dit 

kunnen we afleiden uit de sterke overeenkomsten tussen het motievenrepertoire van deze 

keukenstukken met dat van tafelspelen, de “refreinen in het zotte”, of komische gedichten, die 

tijdens bruiloften, vastenavondvieringen en andere feesten werden opgevoerd of 

voorgedragen. Maar dit blijkt ook uit de presentatiewijze die veelal een feestelijke context 

suggereert en sterk gericht is op een actieve participatie van de beschouwer(s). Vele motieven 

zijn geworteld in tradities van de hoofdzonden, maar deze iconografie werd getransformeerd 

in komische beelden door een andere plaatsing van het accent. Zodoende vormden morele 

waarden hier de basis waarop de humor kon gedijen. 
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Keukenstukken sporen aan tot zintuiglijk genot, waarbij men in sommige gevallen - 

door de aanwezigheid van een bijbelse scène - eraan herinnerd wordt dat geestelijk voedsel 

belangrijker is dan aardse geneugten. Men kan zich vrolijk maken over lichtzinnige 

keukenmeiden die zich aanbieden, of die het met knechten, boerse typen en oudjes doen. Het 

gaat, kortom, om lieden zonder onderscheidingsvermogen die niet verder kijken naar wat echt 

van belang is en zich louter richten op de bevrediging van hun aardse lusten. De beschouwer, 

die overwegend behoort tot een milieu van burgers, amuseert zich om dit immorele gedrag 

van ‘de ander’. 

 

Het ontstaan van een breed scala aan nieuwe typen voorstellingen in de 16de en de 17de eeuw is 

het resultaat van de katalyserende werking van een proces van onderlinge artistieke wedijver, 

waarbij het illusionisme en andere middelen om de beschouwer bij de voorstelling te betrekken, 

werden geïntensiveerd en verbeterd. De keuken vormde bij uitstek een thema dat kunstenaars - 

door de grote verscheidenheid aan materialen en figuren - in hoge mate de mogelijkheid bood 

hun virtuositeit en beheersing van de stofuitdrukking te tonen. In dit proces ontstonden de 

ambitieuze composities die het resultaat waren van een wedijver op het hoogste niveau en 

werden geproduceerd door de meest succesvolle historieschilders van die tijd, kunstenaars met 

hoge artistieke aspiraties zoals Abraham Bloemaert, Cornelis van Haarlem, Joachim Wtewael, 

Pieter Cornelisz. van Rijck, Jeremias van Winghe en Adriaen van Nieulandt. Tot de ambitieuze 

groep behoren ook enkele composities van de specialisten Cornelis Jacobsz. Delff en Floris van 

Schooten. Het gaat hier om producties die bijzonder rijk zijn van inventie, geen bestaande 

atelierformules herhalen, en waarschijnlijk waren bestemd voor een zeer welgesteld - 

ongetwijfeld ontwikkeld - publiek, of die soms werden gemaakt voor eigen gebruik. Juist bij 

deze ambitieuze kunstenaars greep een onderlinge artistieke competitie plaats, zoals in de 16
de

 

eeuw ook Pieter Pietersz., Maerten van Cleve, Maarten de Vos en Huybrecht Beuckelaer 

wedijverden met Pieter Aertsen en Joachim Beuckelaer die op hun beurt illustere voorlopers uit 

de oudheid probeerden te overtreffen. Een krachtige stimulans voor de nieuwe generaties 

kunstenaars die het thema vanaf ca. 1590 oppakten om met hun voorgangers te wedijveren, 

vormde de omstandigheid dat de keukenstukken van Pieter Aertsen en Joachim Beuckelaer in de 

late 16
de

 en in het begin van de 17
de

 eeuw zeer kostbare en begeerde verzamelobjecten werden.  

Het waren in het bijzonder de ‘late maniëristen’ die omstreeks 1600 in hun keukens  

demonstratief hun virtuositeit vertoonden door een amusante wedijver aan te gaan met deze 

illustere Nederlandse voorgangers, maar ook dikwijls met Italiaanse schilders van 

keukenstukken. Zij citeerden motieven uit zeer uiteenlopende bronnen, die zij vertaalden in een 
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eigen stijl, door hun bronnen op een kunstige en subtiele wijze te integreren in een nieuw geheel, 

zodat we hier te maken hebben met aemulatio waarbij nadrukkelijk aan andere meesters wordt 

gerefereerd. Het ontwikkelde publiek van welgestelde kunstkenners, voor wie deze schilderijen 

waarschijnlijk hoofdzakelijk waren bestemd, zal dergelijke speelse verwijzingen zeer hebben 

gewaardeerd. Ongetwijfeld kenden de kunstenaars van de nieuwe generatie vele werken van 

Aertsen en Beuckelaer vooral via de hierboven genoemde verzamelaars (zoals Jan Nicquet, 

Sion Luz, Melchior Wyntgis, Jacob Rauwert, Jacques Razet) die behoorden tot een netwerk van 

kunstliefhebbers en tevens het belangrijkste publiek voor deze nieuwe generatie schilders zullen 

hebben gevormd. Daarnaast weten we dat jonge schilders meermaals tijdens hun opleiding de 

gelegenheid kregen de keukenstukken van hun voorgangers te bestuderen (Abraham Bloemaert) 

en kennis en vaardigheden van meester op leerling werden overgedragen (Cornelis van Haarlem, 

als leerling van Pieter Pietersz. en als leermeester van o.a. Cornelis Jacobsz. Delff en Cornelis 

Engelsz.). 

 

Vooral sinds de late 16
de

 eeuw verrijkten en vernieuwden schilders van keukenstukken hun 

composities in belangrijke mate door motieven te ontlenen aan uitbeeldingen van de 

natuurelementen (van o.a. een kunstenaar uit de omgeving van Frederick van Valckenborch), 

de jaargetijden (o.a. Lucas van Valckenborch en Georg Flegel) en de maanden (o.a. Jean-

Baptiste de Saive I), thema’s waarin voedsel en de beeldtaal van de keuken dikwijls een 

prominente rol spelen. De geschilderde en in prent uitgebrachte reeksen van deze grootheden 

vertonen een nauwe iconografische verwantschap met het keukenstuk. Het belang van deze 

beeldtraditie voor de ontwikkeling van het keukenstuk en aanverwante voorstellingen van 

voedsel wordt nog eens bevestigd doordat in de loop van de 17
de

 eeuw tussen de beide 

themagroepen een levendige uitwisseling van motieven plaats had. Niet alleen zijn er sterke 

overeenkomsten in motieven, figuurtypen en hun handelingen, ook maakte een keukenstuk 

soms deel uit van een dergelijke programmatische reeks, getuige Joachim Beuckelaers hoogst 

innovatieve ensemble van de Vier Elementen en Joachim von Sandrarts serie van de Twaalf 

Maanden. Gezien deze overeenkomsten tussen beide themagroepen is het waarschijnlijk dat 

de aanblik van menig keukenstuk bij de toenmalige beschouwer associaties opriep met de vier 

elementen, de jaargetijden of de maanden. Keukenstukken verbeelden de seizoenen, de 

maanden of de elementen zeker niet op een programmatische wijze, maar vaak refereren zij 

nadrukkelijk aan deze grootheden, ondermeer door de opbrengst uit verschillende seizoenen 

te tonen (o.a. Pieter Cornelisz. van Rijck, Floris van Schooten). 
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Binnen dergelijke reeksen van de natuurelementen, de jaargetijden en de maanden kan 

men grofweg twee categorieën voorstellingen onderscheiden. Enerzijds is sprake van een 

traditie waarin etenswaren worden verheerlijkt en de nadruk ligt op het nut en de zintuiglijke 

genoegens die zij verschaffen: het is vooral deze traditie waar de Zuid-Nederlander Frans 

Snyders bij aansluit met zijn innovatieve “voorraadkamers”, en waarnaar vele in Noord-

Nederland werkzame schilders van zelfstandige keukenstillevens (zoals Cornelis Jacobsz. 

Delff en Nicolaes Gillis) lijken te verwijzen. Anderzijds komt er een traditie voor waarin het 

accent ligt op de zinnelijke verleiding en het voedsel in dienst staat van de klucht. De beide 

benaderingen - een verheerlijkende en een humoristische – gaan dikwijls samen in één 

voorstelling of in één reeks voorstellingen. De eerste categorie vertoont vele raakvlakken met 

de buitenlevenliteratuur in het algemeen en het Nederlandse hofdicht in het bijzonder, de 

tweede knoopt aan bij boerensatiren, carnavaleske tradities en de blijspel- en kluchtcultuur. 

Het gaat hierbij zelden om directe relaties, maar om verbanden op een algemeen niveau. 

Dezelfde categorieën kunnen we onderscheiden binnen de profane keukenstukken uit de 

eerste helft van de 17de eeuw, waarin de tweede, kluchtige categorie echter sterk overheerst. 

 

Listig bedrog vormt de essentie van deze keukenstukken met een kluchtige strekking, en dat 

betreft zowel de inhoud als de vorm, zowel de zinnelijke verleiding door de aanblik van 

voedsel en verlokkelijke vrouwen als het verleidelijke illusionisme van de schilder. Deze 

elementen - bedrog, verleiding en illusionisme - zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en ze 

spelen niet alleen een centrale rol bij gerelateerde thema’s als carnaval en Luilekkerland, etc., 

ook zijn ze voortdurend een bron van vermaak in de Nederlandse kluchtcultuur. In deze 

categorie keukenstukken keren steeds motieven en situaties terug die verband houden met de 

notie dat de keuken een plek is waar de zinnen worden verleid en begoocheld en het 

oordelingsvermogen vertroebeld. Vrij populair was het motief van de onopgemerkte diefstal 

(Abraham Bloemaert, Hendrick Bloemaert, Floris van Schooten, Simon de Vos) en zeer frequent 

kwam het motief voor van de roofzuchtige kat (en soms hond). Soms verbeeldde men het motief 

van de huisvrouw die niet merkt dat haar personeel uit de band dreigt te springen (Pieter 

Cornelisz. van Rijck, of omgeving), evenals het motief van het ongemerkt bespied worden 

(omgeving Cornelis Jacobsz. Delff, Jan Willemsz. de Wilde) en in enkele gevallen was sprake 

van overspel (o.a. Pieter Aertsen, David Vinckboons en een anonieme kunstenaar). Deze 

motieven hangen onverbrekelijk samen met de grappen over zinnelijke liefde, een gegeven dat 

de meeste voorstellingen in dit genre beheerst. 
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 Slechts een zeer kleine groep keukenstukken met (familie)portretten zijn beelden van 

deugdzame huishoudens (Ludger tom Ring, David Teniers, Hendrick Martensz. Sorgh). Hier 

wordt het voedsel in de keuken gepresenteerd als ideaal; deze voorstellingen drukken vooral 

de wens uit te leven in vruchtbaarheid, overvloed en voorspoed. Deze beeldtypen zijn 

iconografisch het meest verwant met 16de-eeuwse voorstellingen van families aan de maaltijd 

en de geïdealiseerde maand- en seizoensvoorstellingen en zij vertonen vele raakvlakken met 

de idealen van het Nederlandse hofdicht. Ook deze voorstellingen dienen - zij het op 

ingetogener wijze - tot vermaak. 

 

Het ontstaansproces van nieuwe beeldtypen ontving na 1600 een krachtige impuls door de 

toestroom van Zuid-Nederlandse immigranten, waartoe zowel vele schilders van etenswaren 

als een aanzienlijk deel van een nieuw publiek behoorden. Niet alleen werd de Zuid-

Nederlandse gewoonte zich te omringen met schilderijen van verschillende prijsklassen, 

waaronder keukenstukken en andere voorstellingen van etenswaren, nagevolgd door de 

inheemse bevolking en nam de vraag naar dit soort schilderijen onder een breed publiek 

aanzienlijk toe; ook moet dit een behoefte hebben gegenereerd aan schilderijen van een 

hogere kwaliteit, die technisch knapper, natuurgetrouwer en interessanter en aantrekkelijker 

van inventie waren. Onder de immigranten bevonden zich veel schilders die snelle en 

goedkope productiemethoden in de Noordelijke Nederlanden introduceerden en zich bij de 

ontwikkeling van nieuwe beeldtypen dikwijls mede lieten inspireren door innovatieve 

voorbeelden van eigentijdse Zuid-Nederlandse schilders, waarmee zij tegemoet kwamen aan 

de veranderde smaak van een uitgebreider en gevarieerder publiek. Dit heeft ondermeer 

geresulteerd in het ontstaan, kort na 1600, van nieuwe specialismen en beeldtypen als de 

zelfstandige gedekte tafels (Floris van Dijck, Nicolaes Gillis, Floris van Schooten, Pieter 

Claesz en Willem Claesz. Heda) en de keukenstillevens zonder figuren (Cornelis Jacobs. 

Delff) evenals, vanaf ca. 1630, de vlot geschilderde boerenkeukentjes (Pieter de Bloot, 

Hendrick Sorgh, Jan Olis). 

 

Specialisten als Cornelis Jacobsz. Delff en Floris van Schooten voerden hun schilderijen 

aanvankelijk op een vrij groot formaat uit. Niettemin konden zij deze waarschijnlijk al relatief 

snel en tegen een vrij lage prijs produceren door op vaste formules uit het (eigen) atelier voort te 

borduren en vaak dezelfde motieven of delen van composities te herhalen (zoals ook in de 

ateliers van Aertsen en Beuckelaer gebruikelijk was). Na verloop van tijd gaan zij ook op een 

kleiner formaat en met een ingetogener koloriet schilderen en ontwikkelen zij nieuwe 
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beeldtypen, die eveneens ten dele door Zuid-Nederlandse voorbeelden werden geïnspireerd. Ook 

bij deze groep is sprake van wedijver, maar - anders dan bij de eerder genoemde groep 

kunstenaars - op een minder ambitieus artistiek niveau. 

 Juist de expliciet scabreuze of pikante voorstellingen waren geliefd onder een zeer 

vooraanstaand publiek, zoals blijkt uit de voorbeelden van Abraham Bloemaert in het bezit van 

keizer Rudolf II, of het keukenstuk dat de Zuid-Nederlanders Adriaen van Utrecht en Thomas 

Willebroirts Bosschaert mogelijk voor de stadhouder maakten; ook de buitengewoon kostbare 

voorstellingen van verleidelijke keuken- en dienstmeisjes die de fijnschilder Gerrit Dou voor een 

zeer welgesteld publiek bestemde, spreiden - zij het op ingetogener wijze - allerlei vermakelijke 

dubbelzinnigheden tentoon. Dat Cornelis Jacobsz. Delff en - vanaf ongeveer 1620 - Floris van 

Schooten ook steeds vaker keukenstukken schilderden met een neutrale iconografie, zonder 

expliciete seksuele toespelingen, moet een gevolg zijn geweest van het gegeven dat zij rond deze 

tijd een steeds breder publiek probeerden te bereiken. 

Telkens weer vinden kunstenaars nieuwe oplossingen om het publiek te verrassen met 

steeds overtuigender illusies. Over het algemeen - de kleinschalige boerenkeukentjes 

daargelaten - krijgt de beschouwer, die wordt uitgenodigd te participeren in het zinnelijk genot, 

een steeds actievere rol. De ingrijpende vernieuwing die optreedt wanneer, voorzover bekend, in 

het eerste decennium van de 17
de

 eeuw de eerste zelfstandige keukenstillevens en gedekte tafels 

zonder figuren in Noord-Nederland worden geïntroduceerd door respectievelijk Cornelis 

Jacobsz. van Delff en Floris van Dijck is een logisch gevolg en een ultiem resultaat van dit 

proces. 

De zelfstandige gedekte tafels tonen als het ware uitsneden in close-up van de rijke 

banketten die zijn te zien op de uitgebreidere composities waaraan het publiek tot dan toe 

gewend was: voorstellingen met vrolijke gezelschappen, bordeelscènes, keukenstukken, 

schuttersmaaltijden of geïdealiseerde maaltijdtaferelen. De gedekte tafels geven dikwijls een 

beeld van weelde, en geregeld wijzen omgegooide en vrijwel uitgedronken glazen en kannen 

erop dat een uitbundig feest plaats vindt of kort tevoren heeft plaats gehad. De beschouwer 

krijgt een sterk uitvergroot beeld van een banket met figuren, waarin hij nu zelf een actievere 

rol dan ooit tevoren lijkt te vervullen. De vernieuwende stap om de figuren volledig uit het 

schilderij te elimineren, moet zijn voortgekomen uit het besef, dat de distantie van de 

beschouwer tot de maaltijd wordt verkleind, en het illusionistische effect wordt vergroot: 

daardoor wordt het mogelijk de objecten en etenswaren natuurgetrouwer weer te geven en de 

beschouwer nog sterker de suggestie te geven dat de geschilderde maaltijd voor hem is 

bestemd. 
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Een belangrijke motivatie voor Delff om zelfstandige keukenstillevens te ontwikkelen 

was ongetwijfeld dat deze veel sneller en goedkoper konden worden vervaardigd dan zijn 

grootschalige composities, waardoor hij beter kon voorzien in de toegenomen vraag naar dit 

soort schilderijen en hij een breder publiek kon bedienen. De nieuwe beeldtypen van het 

keukenstilleven (geproduceerd door o.a. Dirck Govertsz., Jacob Gerritsz. Cuyp en Harmen 

van Steenwijck), maar ook het enige tijd later ontwikkelde jachtstilleven en het visstilleven 

sluiten nauw aan bij, en komen direct voort uit bestaande beeldtradities waarmee het publiek 

vertrouwd was, zoals het keukenstuk en de iconografie van de elementen, de jaargetijden en 

de maanden. Zoals dat eerder gebeurde bij de vroegste zelfstandige gedekte tafels, worden 

ook hier de figuren weggelaten om natuurgetrouwer effecten te bereiken en de beschouwer 

een actievere rol te laten vervullen. Terwijl bij keukenstukken de figuren door middel van 

signalen en codes de context van een beeld bepalen en daaraan een specifieke betekenis 

verlenen, is bij keukenstillevens sprake van een open iconografie, waardoor ze een breder 

spectrum aan mogelijke associaties konden oproepen. Dat maakte ze geschikter voor een 

groter en gevarieerder koperspubliek en bood dit publiek de mogelijkheid ze te zien als 

picturale tegenhangers van de idealiserende beschrijvingen van voedsel in de 

buitenlevenliteratuur, en in het bijzonder het genre van het Nederlandse hofdicht, dat 

ongeveer gelijktijdig ontstond als het keukenstilleven; in die zin moet de buitenlevenliteratuur 

een stimulerende rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van keukenstillevens en, nog 

sterker, bij de ontwikkeling, enige jaren later, van jachtstillevens en sommige typen 

visstillevens. Met hun open iconografie konden deze beeldtypen prima passen in de ideologie 

van het buitenleven. 

 

De gedachten en associaties die keukentaferelen en andere voorstellingen van etenswaren 

opriepen bij de toenmalige beschouwer zullen zeer divers zijn geweest: deze waren 

ondermeer afhankelijk van de specifieke beeldcategorie waartoe zij behoorden, de locatie en 

de gelegenheid waarvoor zij waren bestemd en het publiek dat ze bekeek. Misschien met 

uitzondering van werken als die van Van Rijck uit 1604 en die van Van Nieulandt uit 1616, 

die een krachtige moraal uitdragen en lijken te zijn gemaakt voor openbare instanties, dienden 

vele keukentaferelen en aanverwante verbeeldingen van voedsel, evenals de meeste 

schilderijen uit de 17de eeuw, ter decoratie van de woning. Sterk bepalend voor de categorie 

waartoe ze behoren is hoe de figuren zich gedragen. 

Keukenstukken, keukenstillevens en andere stillevens met levensmiddelen moeten vaak 

hebben gediend als beelden van overvloed die tonen hoe goed de voorraadkamer is gevuld en 
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een gastvrij onthaal uitdrukken; meermaals werden de schilderijen gemaakt met de bedoeling 

ze, mogelijk mede ingegeven door klassieke geschriften over de xenia, ten geschenke te geven 

als uiting van beleefdheid, genegenheid, vriendschap of liefdadigheid, en er zijn sterke 

aanwijzingen dat diverse keukenstukken hebben gefungeerd als bruiloftsgeschenken; ze konden 

worden beschouwd als verbeelding van geschenken van het platteland en als verheerlijking 

van het buitenleven. Waarschijnlijk werden meerdere keukenstukken, al dan niet met 

portretten van de makers of hun familieleden, geschilderd voor eigen gebruik (Joachim 

Wtewael, Andries van Bochhoven, Lucas Luce en wellicht Pieter I van Veen). Schilderijen 

met voedsel waren in staat de eetlust op te wekken, hetgeen mogelijk een motivatie was voor 

beoefenaars van beroepen gericht op de voedselvoorziening zich – en dat deden zij opvallend 

vaak - met zulke schilderijen te omringen. Zoals Beurs dit beschreef in samenhang met 

seizoensvoorstellingen, lijkt het zelfs niet uitgesloten dat men mede aan de hand van 

dergelijke schilderijen bepaalde wat men ging eten. Ze konden - en dit geldt in het bijzonder 

voor keukenvoorstellingen met jachtopbrengsten - de trots en het aanzien van de eigenaar tot 

uitdrukking brengen en veel keukentaferelen - meestal met boerse typen - bevestigden het 

gevoel van superioriteit van het ‘eigene’ tegenover de ‘ander’ (meestal de burger ten opzichte 

van de boer). De meeste schilderijen zorgden voor vermaak: ze konden een algemeen gevoel 

van welbehagen oproepen maar ook als komisch amusement fungeren in een recreatieve 

context van een feestelijke gelegenheid, of daar in ieder geval naar verwijzen. Deze context 

zal in veel gevallen zijn gevormd door de maaltijd, die werd genoten in een keuken of zaal, 

waarbij de komische personages in keukenstukken of voorstellingen met gedekte tafels hun 

uitbundige vrolijkheid zullen hebben overgedragen op een tafelend gezelschap, of waar 

geschilderd voedsel de maaltijd in het algemeen opluisterde. 

 Boven alles blijkt dat keukenstukken en aanverwante voorstellingen van etenswaren 

dienden tot vermaak en dat zij op velen een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefenden 

door het bijzondere vermogen van de schilders met hun geschilderde illusies de ogen te 

bedriegen en te verleiden tot zintuiglijk genot. In de competitie met hun vermaarde 

voorgangers uit zowel de oudheid en de 16
de

 eeuw als met hun tijdgenoten, en aangespoord 

door het publiek, creëerden 17
de

-eeuwse schilders de voorstellingen met etenswaren waarvan 

de kwaliteit, kwantiteit en verscheidenheid ons tot op de dag van vandaag doet verbazen. Dit 

alles komt kernachtig tot uitdrukking in het gedicht over de boerenkeuken van Gerrit Dou van 

Dirck Traudenius waarin deze de burgerlijke beschouwer zo doeltreffend aanspoort met de 

woorden: ‘Proeft de kost en kauwtse met uw’ oogen’. 


