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Appendix II. De iconografie van de gula, de wellust en de 

zintuigen: een stichtelijke en een komische traditie 
 

Dat er nauwe verbanden bestaan tussen keukentaferelen en de iconografie van de drank- en 

vraatzucht blijkt uit het gegeven dat we in teksten en beelden waarin aan deze zonde wordt 

gerefereerd, naast het motief van de keukenmeid, talloze andere motieven aantreffen die ook 

op keukenstukken verschijnen. De manier waarop deze motieven worden gebruikt, kan sterk 

verschillen. 

 

Gula 

In een omvangrijke groep met gula-voorstellingen ligt een sterke nadruk op de moralisatie. 

Een gevuld braadspit, een worstenstreng, diverse andere spijzen en drank verbeelden de 

Volupté in een illustratie van Hercules op de Tweesprong in Geofroy Tory’s Champ Fleury 

uit 1529.
1816

 De tweesprong wordt gepresenteerd als een Ypsilon; Hercules wordt gesteld voor 

de keuze tussen het makkelijke, brede pad van de verleidelijke Volupté, en het moeizame, 

smalle pad der Deugd, waarop hij de strijd aan moet binden met monsters die de Invidia, 

Superbia en Libido voorstellen. Tot op zekere hoogte gaat een vergelijking op met de 

beeldstructuur van het bijbelse keukenstuk, waar dikwijls het voedsel en de drank immers 

door de presentatiewijze toegankelijker lijkt dan de bijbelse scène. 

Van een sterke moralisatie is sprake bij een prent met de Cultura Carnis, die om-

streeks het midden van de 16de eeuw werd vervaardigd door een anonieme kunstenaar.
1817

 

Het betreft de eerste voorstelling uit een serie van vier werken die verbeelden aan welke 

verleidingen de mens op verschillende leeftijden wordt blootgesteld. Achtereenvolgens 

verbeelden zij de verlokkingen van het Vlees, de Wereld en de Duivel. De vierde en laatste 

prent heeft de heerschappij van Christus als onderwerp.
1818

 De prent met Cultura Carnis 

verbeeldt de samenhang tussen de gula en de wellust: deze toont in een interieur een jonge-

man in omhelzing met een courtisane aan een rijkgedekte tafel. Zij worden gekoppeld door 

Venus en Cupido. Naast hen bevindt zich een dienster die drank en een grote pastei aandraagt. 

Blijkens een inscriptie representeert zij Gula. Haar hoofd is getooid met een kan en bekers, 

terwijl ook haar taille is omhangen met een kan en roemers. Ter rechterzijde worden op een 

verhoogd voetstuk twee naakte vrouwen getoond: de ene vertegenwoordigt Voluptas, en de 

andere, die dikker is voorgesteld, Caro, het vlees. Geheel links in de achtergrond wordt een 

bed in gereedheid gebracht, terwijl rechts in de achtergrond een ruimte is te zien, waarin een 

(keuken?)meid (kook?)werkzaamheden verricht bij een hoog oplaaiend haardvuur, dat onge-

twijfeld het minnevuur representeert. 

Verbeeldingen van de gevaren van de gula komt men vooral tegen in didactische  

prentenreeksen met de zeven deugden en de zeven ondeugden. Een vaak terugkerende 

gedachte bij deze uitbeeldingen van de gula, die ook in de prent met de Cultura Carnis tot 

uitdrukking komt, is dat een overdadige consumptie van (vooral luxueus) voedsel en in het 

bijzonder drank de zinnelijke begeerten opwekt en onkuisheid tot gevolg heeft.
1819

 In het 

algemeen ligt in de verbeelding van gula de nadruk op het drinken en niet op het eten.  

Illustratief is de prent uit een reeks hoofdzonden, die Jacob Matham na 1600 

vervaardigde naar Hendrick Goltzius, waarin de gula wordt verbeeld door een potsierlijke 

vrouw, die ten voeten uit in een nis is weergegeven.
1820

  Met haar dikke gestalte en klassieke 

uiterlijk brengt zij de personificatie van Caro in de hierboven genoemde prent in herinnering. 

Ook hier vormen een grote drankfles en een schotel met een vogelpastei haar attributen. Dit 

laatste motief verwijst bij uitstek naar de zucht tot een overdaad van voedsel en komt geregeld 

in met name 17de-eeuwse keukenstukken voor (in de keukentaferelen van Aertsen en 
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Beuckelaer komen we dit motief nog niet tegen). De begeleidende tekst waarschuwt voor de 

rijke keuken en de overmatige consumptie, die een gevaar vormen voor het zieleheil (in 

vertaling): 

 

‘De muil van Bacchus, de smerige vraatzucht van de rijke keuken, 

stopt het lijf vol en zendt de ziel naar de Tartara [onderwereld].’
1821

 

 

Cesare Ripa geeft in zijn Iconologia of Uijtbeeldinghen des Verstants richtlijnen hoe de 

personificatie van de ‘Crapula’ (gulzigheid) of ‘Brasserie’ kan worden uitgebeeld. Zijn 

beschrijving komt ten dele overeen met de hierboven genoemde voorbeelden: ‘een vette, lelijcke 

en qualijck gekleede Vrouwe, mette mage geheel bloot, hebbende ’t hoofd totte oogen toe 

verbonden, houdende in de hand een Leeuwskop, die metten muyle open staet, ter aerden sullen 

eenige doode Vogels leggen, als mede pasteyen en andere dingen.’
1822

 

Hans Buijs wees er reeds op dat de leccacitas, ook wel delicacitas genoemd, een 

verschijningsvorm is van de gula, waaraan vooral rijken zich schuldig maken. Het betreft, 

zoals aangeduid, de begeerte naar een verfijnde maaltijd, samengesteld uit delicatessen en 

ingrediënten van vaak exotische aard. In literaire beschrijvingen van deze ondeugd (zoals de 

voorbeelden van Coornhert, die in mijn hoofdtekst worden aangehaald) ligt de nadruk op de 

overvloed en variatie en komt vaak een keukenscène voor, waarin koks de natuurlijke smaak 

van ingrediënten met hun kunsten onherkenbaar maken. Het erop nahouden van een kok 

wordt in deze zondenleren beschouwd als een toonbeeld van decadente verkwisting.
1823

 

 

Zintuigen 

Een terugkerende gedachte in de zondenleren is dat de zintuigen een sleutelrol vervullen bij 

het aanwakkeren van lustgevoelens, waarbij de smaak, het gezicht en het gevoel als het meest 

verdacht gelden. Een uitgesproken negatieve rol wordt aan de smaak toegekend door Nicolaus 

Brontius in zijn in 1541 te Antwerpen verschenen Libellus Compendiarum, een streng 

moraliserende tekst, waarin deze waarschuwt voor de gevaren van de vijf zintuigen.
1824

 

Daarin worden vooral de begeerten, aangewakkerd door de smaak en het gevoel als de 

gruwelijkste beschreven. Degenen die zich wijden aan een overmatige bevrediging van deze 

zintuigen worden gerekend tot het vee. Behalve dat men zich door een overprikkeling van de 

smaak schuldig maakt aan de hoofdzonde van de gula stimuleert deze ook de lichamelijke 

begeerte. Dit verklaart waarom de verbeelding van de Smaak in reeksen met de Vijf 

zintuigen, waarin de liefde en de wellust het leidmotief vormen, dikwijls de één na laatste 

plaats inneemt, vóór de uitbeelding van het Gevoel, die vaak aan de erotische climax refereert. 

De tekst van Brontius gaat ondermeer gepaard met een illustratie van een dikke man die aan 

een tafel zit te eten en te drinken; zoals ook Renger opmerkte, lijkt hij sterk op de veelvraat in 

de uitbeelding van de gula in het tafelblad met de hoofdzonden van Jeroen Bosch in 

Madrid.
1825

 

 De thematiek van het keukenstuk is nauw verweven met de iconografie van de gula en 

die van de Vijf zintuigen, en in het bijzonder die van de Smaak, waarin de consumptie van 

voedsel en drank en de zinnelijke verleiding centraal staan. Al in de middeleeuwen wordt de 

Smaak gerepresenteerd door een kok, wanneer Jacopone da Todi (1230-1306) in zijn Detti de 

ziel als een jonkvrouw beschrijft en de vijf zintuigen als haar vijf broers, die zich ten doel 

stellen hun zuster met hun kunsten te verleiden en te beroven van haar vrije wil, die wordt 

gesymboliseerd door een kostbare steen.
1826

 In Sperone Speroni’s Dialogo della Rhetorica uit 

1542 wordt de Smaak vertegenwoordigd door de kookkunst.
1827

 

Een verband tussen de gula en de smaak wordt ook gelegd in de door D.P. Pers in het 

Nederlands vertaalde uitgave van Cesare Ripa’s Iconologia, waar wordt gesteld dat degenen die 
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tot de ‘Brasserie’ genegen zijn, evenals Epicurus geloven dat de smaak het grootste geluk van 

deze wereld brengt.
1828

 

 Deze samenhang komt ook tot uitdrukking in Der vrouwen natuere ende complexie[...] 

uit ongeveer 1538: daar waar de anonieme auteur voedsel en drank behandelt die de libido 

stimuleren, heet het dat ‘het verwecket [...] tot luxurien/ de schoonheit ende chierheit van 

ongelijcken personen int sien/ ende int tasten’.
1829

 

Coornhert waarschuwt in 1586 dat de oorzaak van de lichamelijke lust ‘niet een 

noodzakelycke quade gheneghentheyd [is] vander naturen, maar een willighe verbeeldinghe 

vande voorleden wellusten. Die schildert [mijn curs.] meest elck zelf in zyne ghedachten. 

Daar zietmen op onkuysche ghezichten, op leckere smaken ende op zoetsmeltend ghevoelen. 

Daar, zegghe ick, speeltmen int herte met brandende kolen; die ontsteken ‘therte, de 

begheerten vlammen en bersten uyt na verkoelinghe zulcker vyerigher of gulzigher 

lusten.’
1830

 Het is door een verbeelding in de geest dat deze zaken (die samenhangen met het 

gezicht, de smaak en het gevoel) de lust opwekken. 

Later zou de streng-godsdienstige bekeerling en ex-schilder Camphuysen op een 

soortgelijke afkeurende manier beschrijven hoe de gedachte aan al het schoons op een echt 

schilderij de ‘begheer-lust’ opwekt: ‘’t wijl ’t gesicht sich laet bedriegen, / En ’t hert 

verwondert staet door ’t schoone schilderliegen)’ [...] ‘krijght d’onwijse lust door schildery 

sijn voetsel, / En ondeugt wort geteelt door ’t sotte breyns uytbroetsel’.
1831

 Hoewel 

Camphuysen hiermee niet doelt op schilderijen waarop voedsel is uitgebeeld, maar naakten en 

aantrekkelijke vrouwen in het algemeen, is het opmerkelijk, dat hij het geschilderde vergelijkt 

met voedsel dat via het oog de wellust opwekt. Zijn uitspraken zouden zeker van toepassing 

zijn op keukenstukken, die, zoals we in hoofdstuk I zagen, de ogen in verleiding brengen tot de 

consumptie van geschilderd voedsel. De gedachte dat via de ogen ook andere begeerten worden 

opgewekt, die samenhangen met de smaak, de tastzin en, tot op zekere hoogte, de reuk, was 

algemeen verbreid. 

 

De notie dat de begeerten via de ogen kunnen worden aangewakkerd, komen we ook tegen in 

het toneel. In 1551 voerden de Violieren in Antwerpen het zinnespel uit van hun factor Jan 

van den Berghe, getiteld Van den wellustighen mensche.
1832

 Voorzover bekend is dit het 

eerste spel waarin een personage voorkomt, genaamd ‘Begeerlijckheyt van ogen, een 

coppel[aar]’.
1833

 Zoals Houghton opmerkte, lijkt het geen toeval dat Aertsens Vleeskraam, 

waarvan het beeld via de ogen een sterk beroep doet op de begeerte, in hetzelfde jaar 

ontstond. Het spel bevat bovendien een dialoog waarin één van de personages de ander 

aanspreekt met: ‘Kijckt in mijn vleijshuis’, een uiterst vulgaire uitdrukking, waarbij 

‘vleijshuis’ synoniem is voor ‘achterwerk’.
1834

 In de populaire literatuur zijn talloze van 

dergelijke gastronomische woorden te vinden met een scabreuze of seksuele betekenis. In de 

Cluchte van eenen dronckaert van de Antwerpse koopman en rederijker Cornelis Crul (ca. 

1490- ca. 1538/51) komt een monnik ‘metter keuckenen bloot’ te liggen.
1835

 

 

Het lijkt geen toeval dat een ruime hoeveelheid fruit en groenten, dat in manden ligt opgetast (in 

combinatie met een fraaie tazza) voor het eerst in 1561 verschijnt in een prent met de Smaak, 

kort nadat dergelijke manden met groenten en fruit door Aertsen werden geïntroduceerd op zijn 

markt- en keukentaferelen en kort voordat ze geregeld verschijnen op de schilderijen met 

stillevens van Joachim Beuckelaer, zoals diens markttafereel in Valenciennes uit 1563. Het gaat 

om een prent, die deel uitmaakt van een bijzonder populaire en invloedrijke serie met de Vijf 

zintuigen van Cornelis Cort naar Frans Floris, waar de zintuigen door geïdealiseerde vrouwelijke 

gedaanten worden gepersonifieerd.
1836

 Evenals een haar begeleidende aap eet de personificatie 

van de Smaak van de oogst. Tot dan toe was het gebruikelijk dat personificaties van de Smaak 
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werden uitgebeeld met borden, lepels of ander eetgerei, zoals in Georg Pencz’ reeks uit de jaren 

veertig van de 16de eeuw.
1837

 

 

Terwijl de strekking van het onderschrift bij de Smaak van Frans Floris volkomen neutraal is, 

komt in de begeleidende teksten van uitbeeldingen van de Smaak dikwijls een zeer ambivalente 

benadering van het zintuig tot uitdrukking: enerzijds komen we hier de gedachte tegen dat de 

smaak aangenaam genot verschaft, anderzijds wordt gewaarschuwd voor de gevolgen van een 

verkeerd en overmatig gebruik van de smaak.
1838

 Een eveneens terugkerende gedachte is dat de 

mens de zintuigen nodig heeft om goed en kwaad te onderscheiden. 

Grofweg kan men in prenten waarin de Smaak wordt uitgebeeld de volgende categorieën 

onderscheiden: 1) voorstellingen en bijschriften met een moraliserende strekking 2) neutrale 

voorstellingen en bijschriften 3) voorstellingen en bijschriften die wijzen op het aangenaam 

genot en dit combineren met een moralisatie 4) komische voorstellingen en moraliserende 

bijschriften 5) komische voorstellingen en bijschriften. 

 

Aparte categorieën vormen de besproken prenten waarin de iconografie van de zintuigen wordt 

gekoppeld met die van de maanden of de vier elementen. 

 

Uitbeeldingen van de smaak met moraliserende onderschriften bevatten verwijzingen naar de 

zonden van de gula en de wellust, zoals de buitengewoon innovatieve en invloedrijke prent van 

Jan Saenredam naar Hendrick Goltzius uit omstreeks 1595-1596, waarin de Smaak voor het eerst 

wordt verbeeld door een halffigurig liefdespaar.
1839

 Het verband tussen drankzucht, eetlust en 

seksuele begeerte wordt hier gevisualiseerd, doordat de man, die met de ene hand een tazza 

vasthoudt, eet van een appel, die hem door de verleidelijke, sensuele vrouw wordt aangeboden, 

terwijl hij met de andere hand tast naar haar boezem, waarop hij tegelijk zijn blik heeft gefixeerd. 

Het onderschrift van Cornelius Schonaeus, die van 1575 tot 1610 rector was van de Latijnse 

school in Haarlem, is van toepassing op zowel de gula als de wellust en onderstreept de 

onderlinge samenhang: ‘Vaak zijn zoetigheden, gesmaakt met een gulzig gehemelte, schadelijk, 

evenals luxueuze verlangens van een verderfelijke vraatzucht’.
1840

 Een ander voorbeeld waarin 

wordt gerefereerd aan de samenhang tussen de gula en de wellust door de uitbeelding van een 

amoureus paar, is een prent met de Smaak van Crispijn de Passe I uit ongeveer 1625.
1841

 In dit 

geval zitten een chique dame - ongetwijfeld een courtisane - en een uitbundige drinkebroer aan 

een banket van oesters, een algemeen bekend afrodisiacum, dat zeker in deze samenhang 

verwijst naar de zinnelijke liefde.
1842

 Hoewel deze vermakelijke voorstelling, anders dan de 

voorgaande, geen erotische intimiteiten toont, zinspelen zowel het beeld als het moralistische 

Latijnse onderschrift op de samenhang tussen liefde en gulzigheid (in vertaling): ‘De 

metgezellen van Bacchus streven hier naar aangename, amoureuze relaties, terwijl de smaak 

zelfs de luie gulzigheid prikkelt’.
1843

 

 In andere uitbeeldingen van de smaak levert dezelfde thematiek juist de stof voor humor, 

zoals de gravure die in of kort voor 1599 werd vervaardigd naar inventie van Crispijn de Passe 

(afb. 350). 

 

Terwijl keukentaferelen en maaltijdstillevens bij uitstek gaan over het samenspel tussen het 

gezicht, de smaak, de reuk en de tastzin, een algemeen beeld van zintuiglijkheid geven, en sterk 

een beroep doen op de zintuigen van de beschouwer, worden in keukenstukken zelden de Vijf 

zintuigen op een programmatische wijze uitgebeeld. In deze studie werden echter geregeld 

verbanden gelegd tussen keukenstukken en uitbeeldingen van de Zintuigen, waarbij is gebleken 

dat tussen beide thema’s dikwijls een uitwisseling van motieven plaatsvindt. Een wezenlijk 

verschil met uitbeeldingen van de zintuigen is dat de beschouwer van keukenstukken een veel 

actievere rol krijgt toebedeeld en zelf aan de zinnelijke verlokkingen wordt blootgesteld. 
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Tegenover de hierboven beschreven stichtelijke traditie van de gula staat een rijke 

beeldtraditie rond de drank- en vraatzucht, waarin de moralisatie niet het doel is, maar waarbij 

morele waarden eerder het vertrekpunt vormen voor humor. Daarbij gaan lering en vermaak 

vaak ook samen. 

Zoals aangeduid vormt de gula ook het onderwerp van een prent uit 1558 van Pieter 

van der Heyden naar een tekening van Pieter Brueghel uit 1557 die deel uitmaakt van de 

beroemde reeks met de zeven ondeugden.
1844

 Gula wordt gepersonifieerd door een vrouw die 

zich, gezeten op een varken, volgiet, en wordt omringd door groteske figuren die sterk zijn 

geïnspireerd door het idioom van Jeroen Bosch. Dat Brueghel de werken van Bosch 

aandachtig had bestudeerd en zich zijn stijl had eigen gemaakt, wordt bevestigd door Van 

Mander die meedeelt dat Brueghel vanwege dergelijke spookachtige taferelen en grappen 

door velen ‘Pier den Drol’ wordt genoemd. Van Mander vermeldt bovendien dat men weinig 

stukken ziet van Brueghel waarnaar men ernstig kan kijken zonder te lachen, en de 

beschouwer, hoe stuurs of deftig deze ook is, op zijn minst moet meesmuilen of grinniken.
1845

 

Vasari typeerde Brueghels werken, die hij via de prentkunst kende, als ‘fantastiche e 

capricciose invenzioni’ en beschouwde zijn reeks met de zeven ondeugden als een ‘cosa 

fantastica e da ridere’.
1846

 De levendige fantasie waarmee allerlei gedrochten, demonen en 

burleske details in de prent zijn voorgesteld, geven inderdaad blijk van een sterk gevoel voor 

humor. Een vermakelijk element is bijvoorbeeld het in de achtergrond weergegeven hoofd 

van een man, dat is getransformeerd tot een molen met wieken en een gapende muil die wordt 

volgestouwd met graan. Vlak daarvoor torst een dikzak zijn te zware buik mee op een 

kruiwagen. Tussen deze en andere bizarre creaturen komt één bloedserieus detail voor: een 

galg met een gehangene. Het Latijnse onderschrift van de prent luidt in vertaling: 

‘Dronkenschap en Vraatzucht zijn te mijden’
1847

 en de Nederlandse tekst stelt: Schout 

dronckenschap, en gulsichlyck eten/ Want overdaet doet godt en hem selven vergheten. Een 

ernstige boodschap wordt in deze geestige inventie opgedist met wrange humor. 

 


