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Appendix I. Historiografie van het 16de-eeuwse keukenstuk 
 

Hieronder wordt nagegaan hoe over het 16de-eeuwse Nederlandse keukenstuk werd geschreven 

in de kunsthistorische literatuur. Daarbij wordt in dit bestek slechts ingegaan op de grote lijnen 

waarlangs de discussie heeft plaatsgehad en zullen veel problemen en vraagstukken die verband 

houden met het 16de-eeuwse keukenstuk hier vrij summier worden besproken, maar in de 

hoofdstekst uitvoeriger aan bod komen. Vroege bronnen over het 16de- en 17de-eeuwse 

keukenstuk worden hier niet apart behandeld, maar op diverse plaatsen in deze studie. 

 

1. De esthetiserende benadering in de eerste helft van de vorige eeuw: Aertsen en Beuckelaer 

verguisd en geprezen 

De in 1908 verschenen monografie over Pieter Aertsen van Sievers vormt een eerste serieuze 

poging om, zoals hij het zelf uitdrukt, ‘...das Lebenswerk des Künstlers nach kritischen 

Gesichtspunkten darzustellen und womöglich durch bis dahin unbekannte Arbeiten von seiner 

Hand zu erweitern.’
1781

 

 Zoals wij zullen zien, werd aan Aertsen in studies over de Nederlandse kunst uit de eerste 

decennia van de twintigste eeuw over het algemeen slechts een marginale rol toebedeeld; zijn 

oeuvre, dat zowel een meer "realistische" als een Italiaanse vormentaal leek te verenigen, werd 

beschouwd als één van de excentrieke dwalingen van het "maniërisme". En dat ook bij Sievers 

de kunst van de zestiende eeuw bepaald niet in hoog aanzien staat, blijkt reeds uit het begin van 

zijn inleiding: ‘Hinter dem Glanz, den die niederländische Kunst des XV. und XVII. 

Jahrhunderts ausstrahlt, bleibt das XVI. bescheiden im Schatten zurück. Und das ist verständlich: 

denn vor den Künstlern dieser Epoche sind der Welt keine höchsten, absliessenden Leistungen 

hinterlassen.’
1782

 

 Desondanks is het oeuvre van Aertsen - evenals het werk van zijn neef Beuckelaer, aan 

wie Sievers drie jaar later een studie heeft gewijd
1783

 - vooral zeer de moeite waard, omdat dat 

volgens hem als voorloper moet worden beschouwd van het zelfstandige stilleven en het 

genrestuk:  

 ‘Dafür beansprucht diese Zeit unser Interesse als Bindeglied zwischen der grossen alten 

und der grossen neuen Kunst, die mit vielverzweigten Wurzeln im XVI. Jahrhundert ruht, das 

jede Darstellungskreis, freilich noch nicht scharf umgrenzt, geschaffen hat. Wie vielleicht keine 

zweite Einzelgattung lässt sich die Stilleben- und Genremalerei, die im XVI. Jahrhundert zum 

erstenmal selbständig auftritt, in ihrer Entwicklung zurück verfolgen. Als ihren Hauptvertreter 

dürfen wir Pieter Aertsen ansehen, den ,,grundlegenden Meister vlämischer Stillebenmalerei'', 

wie ihn Abraham Bredius genannt hat.’
1784

 

 Veel méér dan een stilistische uiteenzetting over het oeuvre van Aertsen vormde Sievers’ 

studie zeker niet en wat dat betreft is de monografie karakteristiek voor een tijd waarin 

kunstgeschiedschrijving en kunstbeschouwing òf historisch-archivalisch was georiënteerd òfwel 

in sterke mate op stilistiek, vorm en schoonheid; soms richtte zij zich op de psychologie van de 

kunstenaar, maar zelden op de inhoud van het beeldend materiaal. 

 De veronderstelling dat aan de uitgebeelde figuren op de markt- en keukenstukken geen 

specifieke betekenis moet worden toegekend, heeft de overhand in studies uit deze jaren en 

wordt eveneens tot uitdrukking gebracht in een artikel van Ludwig von Baldass, ‘Sittenbild und 

Stilleben im Rahmen des niederländischen Romanismus’ uit 1923: ‘Der eigentliche Vater des 

Stillebens ist erst Pieter Aertsen. Auf den Geflügelhändlern in Braunschweig [...] wird zum 

ersten Male die Komposition aus Menschen und toten Dingen zusammen aufgebaut. Auch bei 

ihm dienen diese Gegenstände dazu, das Milieu zu veranschaulichen, aber sie sind den Personen 

nicht mehr unter- sondern nebengeordnet. So wagt er es als erster, aus toten Gegenständen allein 
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ein grosses Tafelbild [...] aufzubauen, den Menschen nur als bescheidene Staffagefigur im 

Mittel- und Hintergrund an zu bringen.’
1785

 

 Niettemin tekent zich met deze bijdrage een belangrijke verandering af in de waardering 

van Aertsen, Beuckelaer en hun tijd. In zijn inleiding pleit Von Baldass er voor om ‘...die ganze 

Epoche nicht durch die Brille alter ästhetischer Wertung als Verfalls- und Übergangsperiode 

sondern objektiv als Historiker von geisteswissenschaftlicher Prägung als eine ebenso wichtige 

und bedeutende wie interessante Zeit der niederländischen Kunstgeschichte zu erfassen und zu 

charakterisieren...’
1786

 In zijn artikel relateert Von Baldass het werk van Aertsen en Beuckelaer 

aan dat van hun tijdgenoten en traceert hij invloeden die zij via de Italiaanse kunst kunnen 

hebben ondergaan, overigens niet zonder -ditmaal in positieve zin- esthetische oordelen uit te 

spreken. 

 Von Baldass was sterk beïnvloed door Max Dvorak, wiens onvoltooide artikel ‘Ein 

Stilleben des Beuckelaer oder Betrachtungen über die Entstehung der neuzeitigen 

Kabinettmalerei’ postuum in hetzelfde jaarboek werd gepubliceerd. Dvorak plaatste als eerste de 

thematiek van de schilderijen van Aertsen en Beuckelaer in een cultuurhistorisch kader en legde 

een verband met de Reformatie. De ondergeschiktheid van bijbelse scènes aan 

stillevenelementen verklaarde hij vanuit de algemeen heersende aversie die naar zijn mening in 

het Noorden bestond tegenover de katholieke devotieschilderkunst. Tevens refereerde hij aan het 

door Alois Riegl reeds in 1902 geïntroduceerde begrip ‘Kunstwollen’, - een verder niet 

doordringbare regelinstantie die bepaalt hoe mensen waarnemen en de zichtbare werkelijkheid 

waarderen - dat in de schilderkunst van het Noorden en in het bijzonder in het werk van Pieter 

Aertsen tot uiting komt in een uitbeelding, waarbij de figuren in hun handeling ten opzichte van 

elkaar geïsoleerd zijn. In plaats daarvan kijken de figuren uit het schilderij, zodat een relatie met 

de beschouwer van de voorstelling wordt verwezenlijkt.
1787

 Deze uiting van het ‘Kunstwollen’ 

werd door Riegl beschouwd als een specifiek Noordelijke eigenschap en hij was van mening dat 

in de weergave van de figuren een geestelijke zelfstandigheid aanschouwelijk werd gemaakt die 

kenmerkend was voor het Germaanse volk.
1788

 Volgens Dvorak ‘...[beruhten] sowohl die Lehre 

als auch die künstlerische Entwicklung auf weit zurückgehenden antiklassischen Elementen der 

Geisteskultur [...], die einerseits [...] die Quelle einer neuen Stellungnahme zur kirchlichen Kunst 

geworden sind, anderseits in einer allgemeinen religiösen Bewegung zum Bruche mit dem 

römischen Katholizismus überhaupt geführt haben.’
1789

 

 

De benadering, waarbij de markt- en keukenstukken als het begin van een geleidelijke 

ontwikkeling naar de genre- en stillevenschilderkunst van de 17de eeuw in Nederland werd 

beschouwd, hield lange tijd stand en is tevens kenmerkend voor Max J. Friedländers 

monumentale studie Early Netherlandish Painting, waarvan in het dertiende deel uit 1936 het 

volgende over Aertsen wordt geschreven: 

‘He was a still life painter, indeed a founder of the genre. Unfortunately the demands of the time 

did not permit consistent development of his powerful talent in this direction. He had to smuggle 

in his still life so to speak, in consistent juxtapostion with genrelike figures and Biblical scenes, 

and he did so quite heedlessly.’
1790

  

 De kleine bijbelse scènes op de achtergrond van Aertsens schilderijen vormden volgens 

Friedländer eerder een legitimering voor de uitbeelding van de stillevens op de voorgrond en ook 

bij hem treffen wij de opvatting aan dat de belangrijker elementen naar de achtergrond zijn 

verdrongen ten gunste van de stillevenelementen vanwege ‘a puritanical aversion to 

ecclesiastical imagery, which, if not banished, is at least disguised.’
1791

 

 

2. Vernieuwende visies 

Het was Georges Marlier die in 1941 als eerste zijn twijfel tot uitdrukking bracht ten aanzien van 

de gangbare opvatting, dat aan de religieuze taferelen geen enkele betekenis moet worden 
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toegekend. Dat zij in zijn optiek daarentegen aan de voorstellingen een moraliserende of didacti-

sche functie verlenen, blijkt uit de volgende passage: 

 ‘Ik geloof niet dat Pieter Aertsen en Joachim Beuckelaer - zoals men al te dikwijls 

beweert geen belang meer stelden in het godsdienstig onderwerp [...]. Het is best mogelijk dat ze 

een scherpe tegenstelling hebben willen onderlijnen: de tegenstelling van al de aardsche goede-

ren, van al die vruchten, spijzen, gerechten, enz. die den mensch geheel en al in beslag nemen en 

de hoogere waarden, de geloofswaarheden namelijk, waaraan de menschen van hun tijd al 

minder en minder aandacht schonken, en die dan ook op bijna onzichtbare wijze en "en 

grisaille," op klein formaat, zijn opgeroepen.’
1792

 In publicaties uit de jaren nadien - die hier 

verder buiten beschouwing kunnen worden gelaten - zien wij dat deze opvatting geleidelijk aan 

gaat domineren. 

 Belangrijk was in dit verband ook de verschijning in 1956 van Ingvar Bergströms Dutch 

still-life painting in the seventeenth century, een vertaling van de oorspronkelijke Zweedse 

uitgave van 1947. In een epiloog, geschreven voor de Engelse editie, legt Bergström een verband 

tussen zijn eigen onderzoek en Panofsky’s kort daarvoor verschenen monumentale studie Early 

Netherlandish Painting.
1793

 Hierin had Panofsky zijn befaamd geworden begrip ‘disguised 

symbolism’ geïntroduceerd. Bergström meende te kunnen aantonen dat het door Panofsky onder-

zochte principe van het ‘disguised symbolism’ voortleefde in het stilleven, in genrestukken en in 

de portretkunst van de 16de en 17de eeuw. Bergström karakteriseert de keuken- en marktstukken 

weliswaar nog steeds als een stap in de richting van het zelfstandige stilleven, maar hij erkent dat 

de tegenstelling tussen een geprofaneerde voorgrond en een religieuze achtergrond mora-

liserende implicaties met zich meebrengt.
1794

 

 

Van de studies uit de jaren vijftig is het tevens nodig de publicatie van Charles Sterling te 

noemen: La nature morte de l'antiquité a nos jours uit 1952. Terwijl men er altijd van uitging dat 

de stillevenelementen op de schilderijen van Aertsen en Beuckelaer geleidelijk ontstonden, heeft 

Sterling, zonder op hun composities in het detail in te gaan, gepoogd het ontstaan van het 

stilleven in de 16de eeuw in zijn algemeenheid te herleiden tot een reanimatie van een antiek 

genre: de rhyparographie, de schildering van "lage" en nederige onderwerpen. Hij heeft de 

veronderstelling geuit dat Aertsen en andere 16de-eeuwse (Italiaanse) kunstenaars op het idee 

zijn gebracht onbeduidende objecten tot een "zelfstandig" onderwerp van een schilderij te kiezen 

door het voorbeeld van de Griekse schilder Piraeicus, die zich volgens Plinius toelegde op de 

uitbeelding van ‘kappers- en schoenmakerswinkels, ezels, eetwaren en soortgelijke zaken’. 

 

 

3. Van samenhang tot differentiatie 

In 1973 verscheen het tot op de dag van vandaag zeer invloedrijke artikel van de hand van Jan A. 

Emmens, getiteld: ‘"Eins aber ist nötig"-Zu Inhalt und Bedeutung von Markt- und Küchen-

stücken des 16. Jahrhunderts’.
1795

 Aangezien Emmens’ bijdrage stellig een belangrijke plaats 

inneemt in de discussie, is het relevant om zijn publicatie uitvoeriger onder de loep te nemen. 

 De in de literatuur herhaaldelijk geuite opvatting, dat de op klein formaat weergeven 

scènes uit het leven van Christus die men vaak op de achtergrond van de markt- en keuken-

stukken aantreft, slechts moeten worden beschouwd als een aanleiding, of een soort legitimering 

voor de uitbeelding van activiteiten in een keuken -of markt -ambiance of een stilleven, getuigt 

volgens Emmens van een onhistorische zienswijze. Emmens bestudeert deze werken vanuit een 

iconologische methodiek en relateert ze zowel aan 16de- en 17de-eeuwse prenten en emblemata, 

als aan contemporaine geschriften van theologen en humanisten. 

 Hij stelt vast dat in de 16de eeuw door theologen en moralisten algemene kritiek werd 

geuit op de rijkdom van de havenstad Antwerpen; deze kritiek behelst het streven naar aardse 

goederen, rijkdom en het levensgenot in het algemeen. Dit laatste werd gezien als diffidentia dei 
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(wantrouwen tegenover God), een begrip dat tegenover Fides (geloof) staat. Deze tegenstelling 

treft men volgens Emmens aan in de keukenstukken, zoals die in de antithese tussen de 

voorgrond, waar vlees en gevogelte zijn uitgebeeld, en de achtergrond, waar vaak een religieus 

tafereel voorkomt, tot uitdrukking wordt gebracht: een moraliserende boodschap komt volgens 

Emmens alleen over op de beschouwer als deze de achtergrond niet over het hoofd ziet. 

 In voorstellingen van Christus in het huis van Martha en Maria moeten volgens hem de twee 

zusters worden gezien als de personificaties van twee levenshoudingen: Martha vertegenwoor-

digt het actieve leven, terwijl Maria staat voor het contemplatieve bestaan. De keukenstukken 

maken de noodzaak aanschouwelijk van het vita contemplativa.
1796

 Aangezien op de keuken- en 

marktstukken met een grote frequentie vrouwen met vlees en gevogelte worden uitgebeeld, 

neemt Emmens hen als uitgangspunt voor zijn interpretatie.
1797

 De traditionele omschrijving van 

deze vrouwen als keukenmeiden is volgens Emmens historisch niet juist; het gaat om personifi-

caties van voluptas carnis, een term, waarmee men in de 16de eeuw de wereldse en vleselijke 

verlangens samenvatte. Bovendien verwijst een vrouw met een vogel vermoedelijk naar de 

dubbelzinnigheid van het -zowel in het Nederlands als in het Duits bekende-  woord ‘vogelen’. 

Indien een dienstmeid alleen is afgebeeld, betekent dat een waarschuwing aan de beschouwer; hij 

mag niet naar het vlees verlangen dat zij aanbiedt, maar moet bekennen dat het zinnelijk bestaan 

dat zij vertegenwoordigt, voortdurend zijn zieleheil bedreigt. 

 Emmens duidt deze tegenstelling aanvankelijk aan als diffidentia dei tegenover fides, maar 

omschrijft haar vervolgens als: voluptas carnis tegenover geloof in Christus. Deze antithese 

komt tot uitdrukking in een prent van J. Wiericx, die de Vita Luxuriosa uitbeeldt. Voorgesteld is 

een vrouw, voluptas carnis blijkens de bijbehorende tekst, die vlees koopt, terwijl Christus, meer 

op de voorgrond, een arme man onder zijn hoede neemt. De tegenstelling is vergelijkbaar met 

die van de Rijke man en de Arme Lazarus. Ook hier staan beide groepen naast elkaar, terwijl de 

ene de andere niet waarneemt. 

 Voorts moet Voluptas carnis in de 16de eeuw worden bezien tegen de achtergrond van de 

discussie rond het Vasten, die zowel binnen de katholieke kerk als erbuiten plaatsvond; vooral 

Erasmus keerde zich tegen een veruiterlijken van het christelijke leven, en ijverde voor innerlijke 

navolging van Christus. Hij bekritiseerde het strict naleven van de Vasten, terwijl men de chris-

telijke deugden verwaarloost. Deze kritiek komt volgens Emmens tot uitdrukking op de 

marktstukken, waar op de achtergrond de passie van Christus wordt uitgebeeld, terwijl op de 

voorgrond de dwaasheid van het menselijk handelen aanschouwelijk wordt gemaakt door de ver-

handeling van vlees en de uitbeelding van voluptas carnis. Deze werken zijn moraliserend te 

interpreteren en zij benadrukken de actualiteit van de christelijke stof; doel van de schilders was 

de bijbelse boodschap zo nauw mogelijk met de eigen tijd te vervlechten. 

 Meest typerend voor Emmens’ studie is misschien wel zijn veronderstelling dat de zijns 

inziens buitengewoon doorwrochte en erudiete inhoud van de keukens en markten slechts kon 

worden begrepen door een ontwikkelde, humanistisch geschoolde élite. 

 

Vanuit een heel andere invalshoek werd de iconografie van Aertsen bestudeerd door Ardis 

Grosjean, wier artikel, getiteld: ‘Toward an Interpretation of Pieter Aertsen’s Profane Iconograp-

hy’, onafhankelijk van Emmens, een jaar later - in 1974 -verscheen. Daarin wijst zij erop dat 

men in het oeuvre van Aertsen met herhaling specifieke elementen en motieven aantreft, die 

vaak in bepaalde combinaties of configuraties voorkomen. Aan de hand van de bestudering van 

16de-eeuwse prenten, tekeningen en schilderijen en eigentijdse medicinale handboeken komt zij 

tot de conclusie dat veel van deze motieven met erotische connotaties gepaard gaan en de 

voorgrondfiguren herkenbaar maken als personificaties van ondeugden, die een tegenstelling 

vormen met de bijbelse taferelen op de achtergrond. Het lijkt Grosjean aannemelijk dat de 

beschouwers van Aertsens schilderijen er genoegen aan beleefden te zoeken naar visuele 

woordspelingen, en dat zij in deze voorstellingen allusies aan het vleselijke aantroffen.  
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 In grote lijnen kwam Grosjean tot dezelfde conclusies als Emmens; zij constateerde dat 

personificaties van deugden en ondeugden worden uitgebeeld en dat daarmee aan de schilderijen 

een moraliserende strekking ten grondslag ligt. Anderzijds lijkt zij zich wel te keren tegen diens 

interpretatie van de voorstellingen van Christus bij Martha en Maria.
1798

 De attributen, waarmee 

Martha vaak is omgeven en de soms expliciet losbandige scènes waarin zij figureert, wijzen er 

volgens Grosjean eerder op dat zij een rol vervult als verpersoonlijking van de lagere menselijke 

inclinaties. 

 Dat het daarom problematisch lijkt om de uitbeeldingen van Christus in het huis van Martha 

en Maria uit de traditie van het keukenstuk te verbinden met de kerkelijke leer over de vitae 

constateerde Hans Buijs in zijn artikel ‘Voorstellingen van Christus in het huis van Martha en 

Maria in het zestiende-eeuwse keukenstuk’ uit 1989. Emmens’ interpretatie - die in 1983 werd 

uitgewerkt door Craig
1799

 - impliceert dat deze voorstellingen een keuze bieden tussen verschil-

lende levensvormen, die ieder op zich van waarde zijn en elkaar geenszins behoeven uit te 

sluiten. Deze visie is volgens Buijs moeilijk in overeenstemming te brengen met de uitwerking 

van het gegeven, waarbij de keuze tussen de twee zusters er volgens hem eerder één is tussen 

deugd en ondeugd. 

 Aangezien er geen literaire bron kan worden aangewezen die een verklaring levert voor deze 

bijzondere uitbeelding van het thema, tracht Buijs in zijn artikel te achterhalen of in de picturale 

traditie antecedenten zijn aan te wijzen. Ofschoon hij constateerde dat inderdaad op enkele 

voorstellingen elementen voorkomen die kenmerkend zijn voor de uitbeeldingen van het onder-

werp uit de kring van Aertsen, zoals het motief van de zich in de keuken misdragende apostelen 

en de aandacht waarmee keukenactiviteiten zijn weergegeven, slaagt Buijs er niet in om de door 

hem gesignaleerde problematiek op te lossen. Daarnaast probeert hij te traceren waaraan het 

keukenstuk - meer in het algemeen - haar specifieke beeldtaal zou kunnen hebben ontleend. 

Hoewel hij daarbij zondermeer belangrijke voorbeelden aandraagt - zoals de gula-iconografie en 

de uitbeelding van bijbelse maaltijden in refters – is zijn behandeling van deze voorlopers 

beperkt en éénzijdig. In de onderhavige studie wordt uiteengezet dat het voor een goed begrip 

van de themagroep als geheel nodig is deze ook in relatie met hele andere beeldtradities te 

bestuderen, zoals vastenavond en vasten, boerentaferelen, de Verloren Zoon, de Ongelijke 

Liefde - voorstellingen waarop profane elementen en voedsel worden uitgebeeld, die men ook op 

de keukenstukken aantreft. Op die manier wordt ook beter in kaart gebracht hoe de gesecu-

lariseerde uitbeelding van Martha zich verhoudt tot de overige profane beeldelementen. 

 

Maar daarnaast is er nog een andere beeldtraditie, waarmee het keuken- en markttafereel een 

duidelijke verwantschap vertoont. Emmens’ notie dat deze schilderijen vaak een contrast tussen 

de voor- en achtergrond vertonen die morele implicaties met zich meebrengt, vormde voor 

Reindert Falkenburg in 1988 het uitgangspunt voor zijn interpretatie van 16de-eeuwse Zuid-

Nederlandse landschappen. In zijn ‘Iconographical connections between Antwerp landscapes, 

market scenes and kitchen pieces, 1500-1580’ beargumenteerde hij dat zowel landschappen met 

bijbelse episodes uit die periode, als de markt- en keukenstukken moeten worden begrepen als 

religieuze allegorieën, die twee verschillende levenshoudingen aanschouwelijk maken, waarvan 

de ene leidt tot deugdzaamheid en de andere tot ondeugd. Hij signaleerde dat de profane 

voorgrondmotieven, die wij tegenkomen op de markten en keukens, in deze oudere 

landschapstraditie reeds op een kleine schaal werden uitgebeeld.
1800

 

 Vrijwel lijnrecht tegenover de interpretatie van de markt- en keukenstukken als allegorieën 

met een moraliserende strekking - zoals naar voren gebracht door Emmens en Grosjean - staat de 

benadering van Keith Moxey. In zijn dissertatie uit 1977, Aertsen, Beuckelaer and the Rise of 

Secular Painting in the Context of the Reformation, ondernam hij een poging deze schilderijen te 

karakteriseren als een genre, dat een diepere betekenis volkomen ontbeert. Hun ontstaan moet 

zijns inziens worden verklaard vanuit de aanwezigheid van een nieuwe kunstmarkt en een pu-
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bliek dat beïnvloed door de reformatorische kritiek op de uitbeelding van heiligen een grote 

waardering opbracht voor profane en illusionistisch geschilderde voorstellingen.
1801

 

 In de eerste plaats vormen voor hem de schilderijen zelf het uitgangspunt, waarbij dient te 

worden opgemerkt dat hij deze volkomen vanuit een subjectief standpunt beschouwt, zonder bij 

zijn bestudering van de voorstellingen zelf op de historische samenhang in te gaan. Dat neemt 

niet weg dat hij wel degelijk een uitvoerige bespreking geeft van de cultuurhistorische context; 

deze blijft echter strikt geïsoleerd van het deel van zijn studie, waarin hij het picturaal materiaal 

behandelt. Op grond van 16de- en 17de-eeuwse biografische bronnen over Aertsen en 

Beuckelaer constateerde Moxey dat hun schilderijen, waarop profane elementen domineerden, 

door verzamelaars zeer werden geprezen vanwege hun mimetische kwaliteiten en tegen 

bijzonder lage prijzen afzet vonden. Deze constatering vormde het uitgangspunt voor de 

veronderstelling dat de waardering voor geseculariseerde religieuze thema’s moet worden ver-

klaard vanuit de kritiek op religieuze voorstellingen, die gedurende de twee laatste decennia 

voorafgaand aan de beeldenstorm werd geuit. Dat bijvoorbeeld een hervormer als Calvijn slechts 

profane voorstellingen toestond, ‘zonder enige betekenis’ vormde voor Moxey een belangrijke 

steunbeer in zijn argumentatie. Moxey’s these: ‘...the religious subjects offered these artists an 

opportunity to recast traditional scenes in an interesting and highly unusual manner...’,
1802

 

behelst niet veel meer dan een herformulering van de gangbare, door Moxey zelf verworpen, 

opvatting dat de religieuze motieven een rechtvaardiging vormden voor de uitbeelding van 

profane elementen.     

 De notie, dat het werk van Aertsen en Beuckelaer kan worden bestudeerd in het licht van de 

Beeldenstorm van 1566, vormde tevens het uitgangspunt van David Freedbergs studie ‘The 

hidden god: image and interdiction in the Netherlands in the sixteenth century’ uit 1982.
1803

 Aan 

de hand van het antropologische begrip ‘taboe’ kenschetste hij de wijze waarop 16de-eeuwse 

kunstenaars een onderscheid maken tussen profane en sacrale elementen. In zijn optiek vormde 

de ondergeschiktheid van bijbelse taferelen aan seculiere onderwerpen een manier om te 

ontsnappen aan de Calvinistische kritiek op de heiligenverering. 

 

Zoals uit het bovenstaande blijkt, werd in de literatuur - met uitzondering van Sievers’ artikel uit 

1911 - tot nu toe het werk van Beuckelaer min of meer in de schaduw gesteld van zijn leermees-

ter, waarbij het kunsthistorisch onderzoek zich uitsluitend toespitste op een stijlkritische analyse 

van zijn oeuvre. De permanente bruikleen aan het Museum voor Schone Kunsten te Gent van 

een reeks van vier werken vormde in 1986/ 1987 de aanleiding voor de tentoonstelling Joachim 

Beuckelaer. Het markt- en keukenstuk in de Nederlanden 1550-1650. Hoewel een groot aantal 

markt- en keukenstukken van tijdgenoten en 17de-eeuwse schilders werd getoond, zijn de 

artikelen die in de naar aanleiding van deze tentoonstelling verschenen catalogus zijn opgeno-

men, overwegend gewijd aan het oeuvre van Joachim Beuckelaer.  

 Typerend voor de benadering die deze bijdragen stuk voor stuk kenmerkt, is dat de markt- en 

keukentaferelen van Beuckelaer worden opgevat als allegorieën, waaraan een ‘verregaande 

iconografische dubbelzinnigheid’ ten grondslag ligt.
1804

 In zijn bespreking van ‘Pieter Aertsen en 

Joachim Beuckelaer in de kunstliteratuur (ca. 1560-1610)’ wijst Jan Muylle op een onderschrift 

bij een portret van Beuckelaer, dat in 1610 door Hendrick Hondius in prent werd gebracht. Zijn 

zondermeer onjuiste vertaling van ‘docta culina’ als ‘een keuken met diepere zin’,
1805

 illustreert 

al hoezeer de auteurs van de catalogus erop gebrand zijn de schilderijen te interpreteren als 

"puzzels", die ‘doorheen de verpakking van de voorgestelde werkelijkheid’ slechts zijn te 

ontcijferen door ‘een relatief kleine groep van ingewijde kunstminnaars’.
1806

 

 In navolging van Grosjean en sterk geïnspireerd door De Jonghs ‘Erotica in vogelperspec-

tief...’
1807

 wordt aan de hand van medicinale handboeken, literaire bronnen en emblemata 

nagegaan welke ‘vermomde’ symboliek aan de uitgebeelde motieven en attributen moet worden 

toegekend. Dat deze benadering mijns inziens vooral methodisch veel te wensen overlaat, kan 
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beknopt worden geïllustreerd aan de hand van Leo Wuyts’ artikel ‘Joachim Beuckelaers 

Groentemarkt van 1567. Een iconologische bijdrage’, omdat de daarin gevolgde benadering 

kenmerkend is voor de hele catalogus.  

 Na een afzonderlijke bespreking van de verschillende soorten groenten, fruit en gevogelte op 

de Groentemarkt te Antwerpen, komt Wuyts tot de conclusie, dat Beuckelaer ‘een heel reperto-

rium van amoureuse, seksuele en erotische metaforen heeft uitgebeeld’.
1808

 In de eerste plaats 

kan men zich afvragen of het wetenschappelijk verantwoord is, om gewapend met de kennis die 

uitsluitend is ontleend aan schriftelijke bronnen en emblemata het picturaal materiaal te inter-

preteren. Ofschoon het hier gaat om uitingen van dezelfde cultuur en hetzelfde 

gedachtengoed,
1809

 betreft het verschillende media, die zich nu eenmaal in het gebruik van 

uiteenlopende codes en conventies van elkaar onderscheiden.
1810

  

 Maar vooral de duiding van de uitgebeelde personages èn hun handelingen laat veel te 

wensen over: na de bespreking van de symboliek van verscheidene motieven wordt vastgesteld 

dat de jonge groenteverkoopster op het schilderij ‘...niets meer of niets minder [is] dan een 

verleidelijk deerntje...’, en de oude vrouw naast haar ‘een oudgediende is in het beroep’ en 

aangezien zij niet meer spint en haar schenkkan gebroken is ‘blijkbaar voor haar jonge gezellin 

[optreedt] als koppelaarster.’
1811

 Voorts kan de jonge vogelverkoper - omdat ‘in Beuckelaers tijd 

vogelen een algemene uitdrukking is voor bijslapen’ - worden getypeerd als een ‘vrouwenloper’. 

Afgezien van het feit of deze duidingen nu wel of niet juist zijn, kan mijns inziens worden 

vastgesteld dat in de eerste plaats volledig wordt nagelaten om de achtergrondscènes bij de inter-

pretatie te betrekken en dat noch op de uiteenlopende gebaren en de blikrichting van de figuren, 

noch op de te onderscheiden stereotypen in voldoende mate wordt ingegaan. Meest bezwaarlijk 

is misschien wel, dat het schilderij volkomen geïsoleerd wordt besproken en motieven, 

stereotiepe figuren, uiteenlopende handelingen en gebaren niet kunnen worden herkend en 

benoemd, omdat zij niet of nauwelijks worden gerelateerd aan vergelijkbaar beeldmateriaal. 

 

 Een heel andere benadering werd naar voren gebracht in Hans-Joachim Raupps in 1986 

verschenen Bauernsatiren, een studie over het ontstaan en de ontwikkeling van het boerengenre 

in de Duitse en Nederlandse kunst tussen omstreeks 1470 en 1570. Hierin zette Raupp uiteen dat 

Aertsens boeren- en marktscènes deel uitmaken van een satirisch genre, waarvan de oorsprong is 

terug te voeren tot de late middeleeuwen. Door de schilderijen van Aertsen aan de ontwikkeling 

van dit genre te relateren en hun plaats binnen dit genre in kaart te brengen komt hij tot de 

conclusie dat deze eveneens kunnen worden beschouwd als een satire op de boerenstand. De 

voorstellingen, waarin sprake is van een contrast tussen de op de voorgrond uitgebeelde boeren 

en een bijbels tafereel op de achtergrond, zouden daarom eerder de moreel discutabele positie 

van de boeren aan de kaak stellen, dan dat zij een meer universele moraal uitdragen. Hoewel ik 

in dit bestek niet zal uitwijden over de juistheid van deze interpretatie, ben ik van mening dat 

Raupp een eerste stap in de goede richting heeft gemaakt, door een differentiatie aan te brengen 

in verschillende typen voorstellingen, een werkwijze die mijns inziens met betrekking tot het 

oeuvre van Aertsen en Beuckelaer nog niet voldoende is toegepast, maar die ongetwijfeld meer 

helderheid kan brengen in de betekenis van hun werken. 

 Een zeer vergelijkbare benadering als Raupp liet Margaret A. Sullivan zien in haar studie 

over de markt- en keukenstukken van Pieter Aertsen uit 1999. 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 benadering zijn vele kanttekeningen te plaatsten. In 



 410 

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.
1812

 Deze zijn echter met de beste wil niet terug te vinden op de schilderijen. Verder zijn 

de schilderijen volgens Sullivan bestemd voor een geleerd publiek dat wel van humor en lachen 

houdt, maar dan moet dat wel gepaard gaan met ernst. Het genre van de ‘earnest jest’ dient 

immers het doel te wijzen op ‘the decline of morals, the dangers of extravagance and profligate 

spending, problems of social mobility, the wealthy scorning the poor, virtue as more important 

than ancestors and inherited wealth, the hypocrisy of friends, and the greed of parasites’. 

Keukenstukken met bijbelse scènes stellen mijns inziens beslist bepaalde (zeker niet al de 

hiervoor genoemde) morele kwesties aan de orde. Maar Sullivans veronderstelling dat ook 

profane voorstellingen uiteindelijk serieus zijn bedoeld, omdat de boeren en keukenmeiden in 

Aertsens schilderijen nooit lachend zijn weergegeven, en dat de voorgestelde personages 

‘encouraged the viewers to consider their own behaviour,’
1813

 is niet overtuigend.  

 

Vanuit weer een heel andere invalshoek werden de keuken- en markstukken bestudeerd door 

Günter Irmscher, wiens ‘Ministrae voluptatum: stoicizing ethics in the market and kitchen scenes 

of Pieter Aertsen and Joachim Beuckelaer’ verscheen in 1986. Hij beargumenteerde dat de 

beroepen - als dat van groente- en visverkoper, kok, slager, poelier en visser - die zijn uitgebeeld 

op de werken van Aertsen en Beuckelaer nadrukkelijk werden veroordeeld als oneervol en 

immoreel in Cicero’s De Officiis. De reden hiervoor was niet alleen dat beoefenaren van deze 

beroepen slechts tussenpersonen waren en zich met weinig inspanning verrijkten, maar ook dat 

zij met hun waren de wellust aanwakkerden. Zij werden hoofdzakelijk met zinnelijk genot 

geassocieerd, in het bijzonder dat van culinaire en sexuele aard. De schilderijen waarop zij 

worden uitgebeeld, al dan niet gecombineerd met bijbelscènes, worden in dat verband volgens 

Irmscher gezien als aansporingen de wellust te beheersen en de ons toegemeten tijd goed te 

gebruiken, waarbij het er om gaat Christus’ voorbeeld te volgen.  

 Hij toonde aan dat Cicero’s denkbeelden van grote invloed waren op 16de-eeuwse huma-

nisten als Calvijn, Erasmus en Coornhert en maakte het aannemelijk dat de iconografie van deze 

schilderijen zich gedeeltelijk vanuit dit gedachtengoed laat verklaren. Niettemin kan men zich 

afvragen of Irmschers bewering dat ‘...it is reasonable to suppose that a classical text provided 

the basis for the market and kitchen scenes by Aertsen and Beuckelaer’
1814

 niet getuigt van een al 

te eenvoudige voorstelling van zaken, omdat daarmee het bestaan van een beeldtraditie 

volkomen wordt genegeerd. 

 Daarnaast geldt ook voor Irmscher dat hij bij zijn duiding van schilderijen naar mijn mening 

onvoldoende kennis neemt van vooral de profane elementen in vergelijkbaar beeldmateriaal. 

Daardoor had zeker kunnen worden voorkomen dat hij bij voorbeeld bij zijn bespreking van 

Aertsens Christus in het huis van Martha en Maria uit 1553 te Rotterdam een vrouw rechts, 

‘[who]warms her own left hand in front of the fire, while she points with her right at some 

burning coals’ interpreteerde als een koppelaarster, aangezien ‘In the emblem symbolism of the 

seventeenth-century Netherlands, glowing and burning coal was a symbol of love set ablaze, of 

sensual pleasure, and of the harlot and the procuress.’
1815

 Behalve dat bij een dergelijke 

ongenuanceerde duiding wordt voorbijgegaan aan het gegeven dat de ambiance wordt gevormd 

door een keuken, wordt geenszins duidelijk hoe de figuurgroep, waarvan deze vrouw deel uit-

maakt, zich verhoudt tot de groep links op het schilderij. 

  

Vanaf het begin van de jaren zeventig gaat de discussie een zeer gedifferentieerd karakter 

vertonen, waarbij mijns inziens niet alleen kan worden vastgesteld dat veel auteurs het werk van 

Aertsen en Beuckelaer vaak slechts van één kant belichtten, maar ook dat werken van Aertsen en 

Beuckelaer regelmatig te geïsoleerd werden besproken en men zich onvoldoende op de hoogte 
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stelde van de beeldtraditie èn dat hun schilderijen te weinig in samenhang met hun overige 

oeuvre werden bestudeerd.  

 Omdat uit de bestudering van de historiografie over het 16de-eeuwse keukenstuk naar voren 

komt dat de genre-matige voorstellingen van Aertsen en Beuckelaer soms te zeer als een 

uniforme groep worden beschouwd, is het relevant om de uiteenlopende voorstellingen nader te 

beschrijven en recht te doen aan de verschillende typen. Tevens is gebleken, dat - misschien met 

uitzondering van Grosjeans studie - de profane elementen tot nu toe zijn verwaarloosd, terwijl 

deze voorstellingen juist in dat opzicht een enorme variatie tentoon spreiden. 

 


