
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

‘Proeft de kost en kauwtse met uw’ oogen’. Beeldtraditie, betekenis en functie
van het Noord-Nederlandse keukentafereel (ca. 1590-1650)

Kwak, Z.Sz.M.

Publication date
2014

Link to publication

Citation for published version (APA):
Kwak, Z. S. M. (2014). ‘Proeft de kost en kauwtse met uw’ oogen’. Beeldtraditie, betekenis en
functie van het Noord-Nederlandse keukentafereel (ca. 1590-1650). [, Universiteit van
Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/proeft-de-kost-en-kauwtse-met-uw-oogen-beeldtraditie-betekenis-en-functie-van-het-noordnederlandse-keukentafereel-ca-15901650(d87eaf66-04f0-43d4-95ab-e16966c40d92).html


 417 

 

Appendix III. Markttaferelen: van klucht tot ideaal 
 

Anders dan in de Zuidelijke Nederlanden, waar het thema in een sterkere picturale traditie stond, 

werden in de Noordelijke Nederlanden in de eerste decennia van de 17de eeuw relatief weinig 

marktstukken geproduceerd.
1848

 Bovendien waren Noord-Nederlandse schilders van 

markttaferelen actief in zeer verspreide steden, zoals: Delft, Den Haag, Haarlem, Amsterdam, 

Utrecht en Dordrecht. Stone-Ferrier, die in 1989 en 1991 studies wijdde aan Noord-Nederlandse 

markttaferelen, beklemtoont daarin mijns inziens te sterk de verschillen tussen enerzijds de 16de-

eeuwse marktstukken van Aertsen en Beuckelaer (door haar reducerend beschreven als bijbelse 

keukenstukken; profane markten van deze kunstenaars vermeldt zij niet) en de 

maandvoorstellingen van De Saive (door haar nog toegeschreven aan een kunstenaar uit de 

omgeving van Valckenborch en Flegel) en anderzijds het Noord-Nederlandse markstuk van na 

ongeveer 1650.
1849

 Zij laat werken uit de eerste decennia van de 17de eeuw volledig buiten 

beschouwing en ontkent dat het 17de-eeuwse marktstuk geleidelijk evolueerde uit de 16de-

eeuwse traditie. Ten onrechte, zoals hieronder zal blijken. 

 

Eén van de eerste Noord-Nederlandse kunstenaars uit de 17de eeuw die markten schilderden, 

maar dat in Venetië deed, was Dirck de Vries, wiens keukenstukken reeds werden behandeld. 

Dat De Vries ook markten schilderde ‘op zijn Veneets’, zoals Van Mander schreef, wordt 

ondermeer bevestigd door een aantekening van 11 juli 1609 in het dagboek van Jean-Baptiste du 

Val, een lid van de Franse delegatie in Venetië. Daarin verhaalt Du Val over zijn ontmoeting met 

De Vries en spreekt hij zijn bewondering uit voor diens geschilderde markttaferelen: 

‘Je pry cognoissance avec le Seigneur Theodoro Frisius peintre fort renommé dans Vénise, non 

seulement pour bien faire au naturel un portrait et particulièrement ceux des hommes illustres 

anciens et modernes, mais encores pour une autre façon de peinture qu’il avoit. C’estoit que fort 

naïfvement il représentoit les places publiques et marchéz de Vénise avec tant de curiosité que 

dans une boucherie l’on voyait tout sorte de chair en détail et les animaux tuez ou escorchés en 

diverses postures. Sur la place Saint Marc, le marché du Samedy avec toute sorte de vestemens 

estandus et les charlatans en action à vendre leur thériaque. Aux autres, il faisoit voir le gibier et 

venaison, en un autre la poissonnerie et en un autre les herbages, fruicts, fleurs et semblables 

choses, avec une si exacte diligence qu’il ne s’y pouvoit rien requérir qu’il n’eust obçervé.’
1850

 

Uit het dagboek blijkt dat De Vries in Venetië grote faam genoot en dat Du Val een 

bijzondere waardering heeft voor zijn natuurgetrouwe weergave van markten. Zijn beschrijving 

herinnert aan de vermoedelijk op Cicero teruggaande theoretische notie dat de komedie moet 

zijn als ‘een imitatie van het leven, een spiegel van gedrag en een beeld van de 

waarheid’(imitatio vitae, speculum consuetudinis, imago veritatis), een opvatting die met de 

genreschilderkunst in het algemeen in verband werd gebracht.
1851

 Zoals Du Val observeert, 

zijn de middelen waarvan De Vries zich bedient om het "echte" leven te benaderen: de 

overtuigende wijze waarop de schilder een grote verscheidenheid aan waren met een rijkdom aan 

details in beeld brengt door naar het leven te werken, door de situering in werkelijk bestaande, 

herkenbare plaatsen (in Venetië) en door de waarheidsgetrouwe nabootsing van menselijk 

gedrag (‘charlatans’). Verschillende markttaferelen van De Vries zijn inderdaad op het San 

Marco plein in Venetië gesitueerd en tonen schreeuwerige en druk gebarende ‘charlatans’ 

("kwakzalvers", bedriegers) die hun waren proberen te slijten, zoals ondermeer is te zien op een 

schilderij in een particuliere collectie.
1852

 Hoewel een nauwkeurige observatie van de 

werkelijkheid aan de basis ligt van De Vries’ schilderijen, maakte hij gebruik van een vast 

repertoire aan motieven waaruit hij zijn composities samenstelde: dit blijkt ondermeer uit het 

gegeven dat in dit marktafereel vrijwel dezelfde boer en de meid uit het keukentafereel in 

Baltimore terugkeren. Een dergelijk tafereel zal ongetwijfeld als een klucht zijn gezien. 
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 De wijze waarop De Vries, maar ook de Bassano’s en Frederick van Valckenborch (of 

een kunstenaar uit diens omgeving) de marktkooplui typeren, vertoont sterke overeenkomsten 

met het komische literaire genre van de markt- en straatroepen, dat in diverse landen populair 

was en vooral in de 17de eeuw wijd verspreid raakte.
1853

 In het Kluchtigh ende belacchelyck 

verhael-dicht van allen het gene men roept, singht ende schreeuwt soo op de merckten als 

straten van de princelycke stadt Brussel, seer genoegelyck om lesen (Brussel, 1604), loopt de 

(onbekende) auteur over de straten en pleinen van Brussel en noteert hij hoe allerlei losse 

straatventers en ambachtslieden hun waren en diensten al schreeuwend en fluitend proberen te 

slijten. De auteur voert allerlei luidruchtige personages te tonele, waaronder veel vrouwen, die 

door hun grappige voorkomen en uitspraken de lachlust opwekken: ‘Ick borste uyt in eenen 

lach, doen [toen] ick die rare Cooplien sagh.’ De auteur sluit af met: ‘Dit gedicht, U ten vollen 

onderricht, t’sal u dienen voor een klucht’.
1854

 Zoals Verberckmoes benadrukt, gaat het in dit 

genre telkens niet om een realistisch verslag van het openbare handelaarsleven in de 

desbetreffende stad, maar om een variant op hetzelfde thema, uitgewerkt met lokale details. 

Deze teksten nodigen uit hardop te worden herhaald en het is waarschijnlijk dat dit in 

groepsverband gebeurde, waarbij, aldus Verberckmoes, het ‘zoete leren’ en het lachen 

samengingen.
1855

 Het genre werd ook beoefend door de in de Zuidelijke Nederlanden geboren 

Gerrit Hendricxsz Breughel, wiens ‘Ballade van allen tgheene datmen tot Amstelredam langs 

der straten roept, ende te coopen is’ verscheen in 1612.
1856

 

 Ook Joachim Wtewaels Wild- en gevogeltemarkt van omstreeks 1610-1615 moet stellig 

als een picturale tegenhanger van dit literaire genre worden beschouwd (afb. 316). De 

monumentale compositie toont als centraal motief een lachwekkende, boerse marktkoopman, die 

zich naar de beschouwer omdraait, terwijl hij een grote dode kalkoen in de lucht houdt; rechts op 

het schilderij staat een verkoopster die met gespreide armen de waren aanprijst. Wtewael grijpt 

hier terug op typen en situaties die we aantreffen op de markttaferelen van Aertsen en 

Beuckelaer
1857

, maar hij slaagt erin een grotere intimiteit te bewerkstelligen door personages ten 

halven lijve weer te geven en de compositie aan weerszijden met gevogelte en wild op te vullen, 

zodat men nog sterker de indruk krijgt zich midden in het marktgewoel te bevinden. 

  

Zinnelijke verleiding door immorele, bedrieglijke marktkooplui vormt ook het onderwerp van 

Joachim Wtewaels Groenten- en fruitmarkt uit omstreeks 1618 in het Utrechtse Centraal 

Museum waarop een moeder met haar kind inkopen doet bij een oudere marktvrouw (afb. 186). 

Het meisje houdt demonstratief een appel met een rot plekje omhoog en de verkoopster lijkt 

daarvoor een verontschuldigend gebaar te maken. In 1976 droeg De Jongh een interpretatie aan 

van dit schilderij, waarvan sindsdien de juistheid nooit in twijfel werd getrokken.
1858

 Volgens De 

Jongh verbeeldt de voorstelling het bekende spreekwoord ‘Eén rotte appel in de mand maakt al 

het gave fruit te schand’. Hij legde een verband met Jacob Cats’ Spiegel van den ouden en 

nieuwen tyt uit 1632 waarin dit spreekwoord onder het hoofd ‘Opvoedinge van kinderen’ 

voorkomt onder een gravure van Adriaen van de Venne. Op deze illustratie ‘laat een 

‘‘appelwijf’’ een rotte appel aan een jonge maagd zien en daarbij steekt ze, blijkens de 

begeleidende tekst, een betoog af met de volgende moraal: de rotte appel vertegenwoordigt het 

‘‘boos en dertel volck’’ dat door de ‘‘teere jeugt’’, ontvankelijk voor kwade invloeden als zij is, 

altijd gemeden dient te worden. ‘‘Want hoe dat schoon gewas is van een sagter aert,/ Hoe dat ’et 

ligter smet, en nauewer dient bewaert’’. In het commentaar op het gedicht herhaalt Cats de 

pedagogische stelling dat het schuwen van slecht gezelschap voor kinderen noodzakelijk is.’
1859

 

 Op het eerste gezicht lijkt deze uitleg overtuigend. Maar is het wel zo vanzelfsprekend 

dat de oude vrouw in het schilderij, zoals De Jongh meent, ‘door blik en gebaar duidelijk [maakt] 

dat ook zij de kwetsbare jeugd het spreukwoord in kwestie onder woorden brengt’? Het is niet 

aannemelijk dat de marktvrouw zich misprijzend zou uitlaten over haar koopwaar. Evenmin is 

het waarschijnlijk dat de koopster het zou toestaan dat de marktvrouw haar kind een wijze les 
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bijbrengt.
1860

 Dit is immers sterk in tegenspraak met de houding van de moeder, die een 

wantrouwende blik opzij werpt en haar kind tegen de oude vrouw in bescherming lijkt te nemen. 

Zij heeft daarvoor gegronde redenen, omdat de grote geldbuidel en de bos sleutels waarmee de 

oudere vrouw aan haar zijde is uitgerust duiden op haar hebzuchtige, immorele karakter: eerder 

kwamen we deze attributen tegen in verschillende voorstellingen met lichtzinnige dames of 

koppelaarsters.
1861

 Ongetwijfeld houdt de aanwezigheid van de sleutels verband met de 

dubbelzinnige betekenis van dit motief, die eerder al ter sprake kwam. Het verband tussen een 

geldbeurs, een bos sleutels en seksuele begeerte wordt bijvoorbeeld duidelijk gelegd in Vincenzo 

Campi’s Hoenderverkoopster in het Brera, waar een meid met deze zaken is uitgerust, terwijl 

zij een grote dode kalkoen op haar schoot betast.
1862

 Marktverkoopsters hadden, net als 

keukenmeiden, een ongunstige reputatie en sommigen meenden dat prostituees hun ware 

professie verhulden door als marktverkoopsters te werken.
1863

  

 Evenals de oude, lelijke vrouw in het keukenstuk uit 1604 van Van Rijck stelt de 

verkoopster op Wtewaels schilderij ongetwijfeld het stereotype voor van de oude koppelaarster, 

hoewel Wtewael haar lelijkheid en ouderdom niet accentueert. Dat de marktkramen op de voor- 

en achtergrond hier tegelijk met het bordeel worden geassocieerd, bevestigt de aanwezigheid, 

rechts in de achtergrond, van een uithangbord, dat een liggende, naakte vrouw verbeeldt.
1864

 

Bovendien herkennen we dit type in een door Robert Burton naar Petronius geciteerde 

beschrijving van een oude marktvrouw die kool en wortelen verkoopt en als koppelaarster 

opereert in The Anatomy of Melancholy uit 1621.
1865

 Zij vertoont ook sterke overeenkomsten 

met het personage van het oude wijf dat in Bredero’s Moortje uit 1617, in één van zijn 

marktbeschrijvingen, als een ‘wortel-teef’ wordt gekarakteriseerd.
1866

 Wtewael heeft dat laatste 

aspect benadrukt door een bos wortelen direct achter de oude vrouw te plaatsen en door op de 

voorgrond bossen wortelen met grillige vormen te tonen die uit het schilderij lijken te puilen. 

 De thematiek van Wtewaels schilderij sluit ten dele aan bij die van 16de- en 17de-eeuwse 

boerenkluchten, zoals het vermakelijke Der Boeren Vasten-auonts-spel, waarin boeren in de 

stad burgers proberen te bedriegen door hen ondermaatse waren te verkopen.
1867

 Wtewael 

benadrukt de retorische eigenschappen van de marktvrouwen op de voorgrond en in de 

kleinschalige marktscènes in de achtergrond van zijn schilderij door hen steeds druk 

gesticulerend te tonen: zoals de uitstalling van groenten en fruit via het gezicht, de reuk en de 

smaak een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefenen op de zinnelijke begeerten van de 

klanten, zo verleiden de marktkooplui hen door middel van gebaren en verbale 

overtuigingskracht. Met vergelijkbare retorische gebaren prijst een, in dit geval jongere, 

marktvrouw haar waren aan op Aertsens eerder genoemde Marktvrouw uit 1567 in Berlijn, 

waar een verband met de zinnelijke, gekochte liefde wordt gelegd door de aanwezigheid van 

een kruik met lookbladeren en een liefdespaar rechts in de achtergrond. 

 Het valt op dat de marktgangster op de voorgrond van Wtewaels schilderij gretig naar de 

druiventros tast, terwijl het kind ook met de andere hand naar een tweede vrucht grijpt; dezelfde 

gretigheid van het koperspubliek wordt rechts in de achtergrond met nadruk verbeeld, waar een 

marktgangster én het jongetje dat haar vergezelt de grijpgrage handen uitstrekken naar een met 

groenten gevulde mand.
1868

 Zoals we hebben gezien, werd de begerigheid van de klanten eerder 

eveneens zo nadrukkelijk in beeld gebracht in de seizoensvoorstellingen van Frederick van 

Valckenborch, of een kunstenaar uit diens omgeving. Ook de gefantaseerde, klassieke of 

Italiaanse architectuur in de achtergrond van Wtewaels schilderij vertoont een zodanige 

verwantschap met deze voorbeelden dat Wtewael ze moet hebben gekend. Omstreeks 1618-

1621, dus rond de tijd waarin Wtewaels schilderij ontstond, verbeeldde Snyders de begeerte van 

een zwangere marktgangster op één van zijn Van Ophem-markten, waar zij eveneens bij een oud 

vrouwtje inkopen doet. Deze reeks wordt in de Hermitage bewaard en bestaat uit vier markten - 

een Fruitmarkt, een Groentenmarkt, een Vismarkt en een Wildmarkt -, die groter en 

ambitieuzer van opzet zijn dan alle tot dan toe geschilderde stillevens.
1869

 Behalve dat dit 
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ensemble, zoals Honig terecht opmerkte, refereert aan de Vier elementen, de Seizoenen en de 

Vijf zintuigen,
1870

 is het opvallend dat alle markten uit deze reeks nadrukkelijk thematiseren dat 

het voedsel de zinnelijke begeerte opwekt en verbeelden dat de zintuigen het 

beoordelingsvermogen vertroebelen.
1871

 Op de Fruitmarkt is te zien hoe de welgestelde, 

zwangere marktgangster zich laat verleiden door de aanblik van een schaal met abrikozen, die 

door de oude vrouw worden gepresenteerd. Het ontgaat hen dat een aap en een eekhoorn zich 

ondertussen verlustigen aan een hele mand abrikozen, die onder hun gewicht naar beneden 

tuimelt. De begeerte van deze dieren vormt een visuele parallel met die van de marktgangster.
1872

 

Zoals ook Honig naar aanleiding van dit motief opmerkte, werden al in de 17de eeuw dikwijls 

grappen gemaakt over de onverzadigbare eetlust van zwangere vrouwen.
1873

 In het razend 

populaire ironisch-komische werkje De tien vermakelijkheden van het huwelijk van Hieronymus 

Sweerts wordt de draak gestoken met de zucht tot allerlei soorten lustopwekkend voedsel. De 

Vijfde Vermakelijkheid - ‘De Vrouw wordt zwanger en Belust op allerlei spijzen’ - bevat een 

uitgebreide opsomming van alle lekkernijen die elk seizoen oplevert. Daarin wordt ondermeer 

beschreven dat de vrouw in de Zomer haar lust zal moeten bevredigen met grote perziken en 

blozende abrikozen.
1874

 Een illustratie in de uitgave van 1683 toont een markt waar een 

zwangere vrouw fruit uitkiest; in de achtergrond is een tafel te zien met nog andere heuse 

lustopwekkers: wafels en mosselen.
1875

 De gedachte dat zwangere vrouwen zich makkelijk laten 

foppen door geschilderd voedsel en dat daarbij hun begeerte wordt opgewekt, werd ook tot 

uitdrukking gebracht door Wilhelmus Beurs in zijn schilderstraktaat uit 1692. Hij maakt een 

vergelijking met de vogels die werden aangetrokken door de bedrieglijk echt geschilderde 

druiven van de legendarische Griekse schilder Zeuxis: met natuurgetrouw geschilderde druiven, 

perziken, abrikozen en pruimen zou men ‘niet alleen vogelen, maar ook menschen [...] konnen 

verrasschen, en ’t vrouvolk, na datze in zeekere staat zijn, wel al te sterk haare inbeeldinge 

konnen gaande maaken.’
1876

 

 De combinatie van een welgestelde, jonge vrouw met een oud vrouwtje zal nadien nog 

vaak worden uitgebeeld op marktstukken, getuige bijvoorbeeld de Groentenmarkt uit 1622 in 

de verzameling Spinola van de Haagse schilder Dirck van Cats, waar een zeer rijke en 

elegante, al te opzichtig geklede aristocratische dame in gezelschap van haar personeel 

inkopen doet bij een oude marktvrouw (afb. 296). De voornoemde prent van Van de Venne 

lijkt ten dele op deze laatste compositie te zijn gebaseerd (zeker wat, spiegelbeeldig gezien, de 

positie, houding en karakterisering van de oude vrouw betreft), maar kreeg een heel andere, 

zeer specifieke betekenis. 

 Wtewaels schilderij verbeeldt, kortom, geen spreekwoord, en bevat evenmin een aan de 

emblematiek ontleende betekenis. De voorstelling typeert de markt als een immoreel oord waar 

het oppassen geblazen is, vol verleidingen en bedrog en onbetrouwbare personages die met hun 

waren de begeerten opwekken van het burgerlijke koperspubliek, terwijl ook de beschouwer van 

het schilderij op een vermakelijke wijze door deze geschilderde uitstalling wordt verleid en in 

verrukking gebracht. 

 

Tot deze kluchtige categorie behoort ook een voorstelling van Pieter Cornelisz. van Rijck uit 

1622 in Raleigh, die het midden houdt tussen een markttafereel en een voorraadkamer.
1877

 

Hier staat de ontmoeting centraal tussen een jonge meid en een oudere boer die een grote 

mand pompoenen aandraagt. De man, wiens hoed met opvallende takken met bladeren is 

getooid, herinnert aan de wellustige personages, meestal poeliers, die in vele keukeninterieurs 

voorkomen: een vergelijkbaar type, eveneens met bladeren op zijn hoed, maar dan jonger 

voorgesteld, figureert op een in Luzern geveilde keukenstukje van een kunstenaar uit de 

Frankfurtse school
1878

; nog sterker is de verwantschap met de poelier die links de ruimte 

betreedt op het grootschalige keukenstuk met een onbekende verblijfplaats, dat waarschijnlijk 

door Van Rijck of een naaste medewerker werd geschilderd (afb. 224). Evenals bij de 
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hierboven genoemde voorbeelden is sprake van een interactie tussen het tweetal op het 

schilderij in Raleigh en wordt hier, vanwege het leeftijdsverschil, gezinspeeld op de ongelijke 

liefde. De levenmiddelen waarmee de figuren zijn omringd - groenten en fruit, maar ook 

gevogelte - lijken vooral de producten van de zomer en het najaar. Ook Van Rijcks 

voorstelling is diep geworteld in de iconografie van de seizoenen, en werd ten dele 

geschilderd in reactie op voorbeelden van Valckenborch en Flegel. Dit blijkt ondermeer uit 

het gegeven dat gelijksoortige kalkoenen als bij Van Rijck voorkomen op de voorgrond van 

hun uitbeelding van de Herfst, terwijl op verschillende versies van de Zomer, waar eveneens 

wordt gerefereerd aan de ongelijke liefde, verwante pompoenen, knollen en andere gewassen 

zijn weergegeven.
1879

 De compositie in Raleigh laat zien dat Van Rijck sinds hij zijn 

keukenstuk in Braunschweig uit 1604 schilderde een enorme ontwikkeling heeft 

doorgemaakt: hoewel de voorstelling nog wordt gekenmerkt door dezelfde horror vacuï, 

presenteert hij de etenswaren en de figuren, die nu in close-up worden getoond, in een 

overtuigender gesuggereerde ruimte. 

 

Eveneens nauw gerelateerd aan de traditie van de seizoenen en de maanden is de Vismarkt van 

Jacob Gerritsz. Cuyp uit 1627 in het Dordrechts Museum.
1880

 Cuyp stelt de financiële transactie 

centraal tussen een vrij welgestelde marktgangster, die in aanwezigheid van haar meid vis koopt 

bij een oudere marktkoopman. Vergeleken met de werken van Wtewael en Van Rijck of Zuid-

Nederlandse marktstukken uit dezelfde periode legt Cuyp veel sterker de nadruk op de 

grootschalige figuren en hun blikken en gebaren dan op de uitgestalde koopwaar, die slechts 

bestaat uit twee kuipen gevuld met verschillende soorten zoetwatervissen (baarzen, snoek, 

karper, voorns); vergelijkbare kuipen komen, zoals wij zagen, voor op Cuyps keukenstuk (afb. 

300). 

 Enerzijds herinnert dit stuk in het bijzonder aan de markttaferelen van Lucas van 

Valckenborch en Georg Flegel uit hun reeksen van de seizoenen, die evenals Cuyps markt op 

een kade zijn gesitueerd. Cuyp zal het compositieschema niet rechtstreeks aan Valckenborch en 

Flegel hebben ontleend, maar daarvan indirect kennis hebben genomen via Jacob van Nieulandt 

(Antwerpen 1592-1634 Amsterdam), omdat deze al tien jaar eerder, in 1617, een Vismarkt 

schilderde waarin hij het Valckenborch/Flegel-schema toepaste.
1881

 Anderzijds moet Cuyp 

gebruik hebben gemaakt van de uitbeelding van een vismarkt die de maand september 

representeert op een prent van Crispijn de Passe naar Maarten de Vos, waarvan de inscriptie 

producten van de maand opsomt. Net als op het schilderij van Cuyp wijst een marktgangster hier 

op de vis van haar keuze.
1882

 

 Op het eerste gezicht heeft Cuyp een neutrale voorstelling geschilderd, zonder satirische 

of karikaturale elementen. Toch geeft het te denken dat hier, anders dan in de meeste Zuid-

Nederlandse markttaferelen, waar, zoals Honig opmerkte, geld zelden wordt getoond, de 

financiële transactie zo prominent in beeld wordt gebracht.
1883

 In die Noord-Nederlandse 

keuken- of markttaferelen waarbij dat voordien ook gebeurt, lijkt altijd sprake van een 

dubieuze context (waarbij het economisch verkeer op suggestieve wijze wordt gekoppeld aan 

seks), zoals in Cornelis Jacobsz. Delffs keukenstuk uit 1597, de Hoenderkoopman van 

dezelfde kunstenaar, en de prent met de vrouw die gevogelte koopt bij een poelier van Gillis van 

Breen naar Clock, waar een geldelijke transactie wordt geïmpliceerd. Dit geldt ook voor Van 

Winghe’s keukenstuk uit 1613, waar een meid een munt krijgt aangeboden in ruil voor liefde.  

 Bovendien kan men zich afvragen of het type van de oudere visverkoper, hoewel Cuyp 

hem niet direct als oneerbiedwaardig heeft getypeerd, toch ongunstige associaties bij de 

toenmalige beschouwer opriep.
1884

 Jacob van Nieulandt presenteert op zijn vismarkt uit 1617 

een gelijksoortige oude visser of visverkoper nadrukkelijk als een luie drinkebroer, getuige de 

kruik in zijn hand (waarschijnlijk representeert hij een flegmaticus). Tegelijk moet de wijze 

waarop de visverkoopster daar een zalmmoot ophoudt waardoor zij haar wijs- en 
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middelvinger steekt, evenals in vele andere markt- en keukenstukken die het motief 

verbeelden, worden gezien als een scabreuze grap.
1885

 

 Zoals Bol suggereerde, zou de welgestelde heer helemaal rechts in de achtergrond van 

het schilderij een zelfportret van Cuyp kunnen zijn.
1886

 Deze man heeft de voor zelfportretten 

karakteristieke houding, waarbij men over de schouder kijkt, zoals we deze ook bij het 

zelfportret van Pieter Pietersz. zagen. Cuyp speelt hier echter geen komische rol, zoals Pietersz 

dat deed, maar presenteert zijn eigen werk. 

 Dergelijke contrasten in sociale typen worden ook benadrukt in een Markttafereel in het 

Hofstra Museum, Hofstra University, Hempstead, New York, dat mijns inziens wellicht aan 

Jasper Beckx kan worden toegeschreven.
1887

 Met name in stillevendetails vertoont dit schilderij 

overeenkomsten met diens keukenstuk uit 1629 in het Groningse Pepergasthuis, zoals de 

weergave van een gelijksoortig biggetje, de prominent uitgestalde eieren, varkenspoten, 

artisjokken en het voorkomen van meerdere figuren die in profiel worden getoond. 

Ongebruikelijk voor een markttafereel is de uitgestalde verscheidenheid aan vis, gevogelte, 

wild en groenten. In deze voorstelling staat het komische contrast centraal tussen een zeer rijk 

gekleed, voornaam echtpaar en volkse types, zoals het oude en lelijke boerse paar ter 

linkerzijde. Het is bevreemdend en vermakelijk dat juist de deftige dame een grote haas 

vasthoudt en niet haar echtgenoot, zoals men zou verwachten. Waarom houdt de man zich 

afzijdig en kijkt hij ons indringend aan, terwijl zijn vrouw zich hooghartig wendt tot de 

verkoopster? Heeft zijn vrouw in dit huwelijk de broek aan? Waarom kijkt de meid rechts 

achter de keurige dame ons eveneens aan terwijl zij een levende kip in de armen heeft 

gesloten? Is zij in dienst bij het rijke echtpaar en heeft zij een seksuele relatie met de man? 

Hoewel de handeling beperkt is tot een minimum, suggereert de voorstelling, evenals die van 

Cuyp, veel over de verhoudingen tussen verschillende sociale typen. 

 

In 1630 schilderden de Haarlemmer Nicolaes (Claes) van Heussen (ca. 1598/99-ca. 1631/33) 

en Frans Hals samen een Markttafereel met een uitzonderlijk ambitieus opgezette 

compositie.
1888

 Kort tevoren, in 1628, kreeg Van Heussen als fruitschilder een eervolle plaats 

in Ampzings lof op Haarlem.
1889

 Van Heussen voerde de uitbundige hoeveelheid, in manden 

en op een tafel uitgestalde vruchten uit, terwijl Hals de figuur schilderde van een jonge 

marktverkoopster die zich naast de tafel bevindt. Deze vrouw reikt met de rechterhand in een 

mand, terwijl zij in de linkerhand een weegschaal gereed houdt. Meesterlijk is de wijze 

waarop wordt gesuggereerd dat zij ons spontaan van opzij aankijkt, waarbij wij in de rol van 

haar klant worden geplaatst. Als de voornaamste voorbeelden voor de compositie dienden 

ongetwijfeld, ook hier weer, werken van Frans Snyders, zoals diens Groenten- en fruitmarkt 

uit omstreeks 1620-1630 in München.
1890

 Terwijl Snyders de amoureuze intenties benadrukt 

van de vrouw op zijn schilderij door haar een vijg te laten overhandigen aan een jager, laten 

Van Heussen en Hals het open voor suggestie of de verkoopster op hun schilderij ons meer 

dan haar waren aanbiedt. 

Een samenwerking zoals Hals en Van Heussen hier aangaan, is in dit genre in de 

Noordelijke Nederlanden uitzonderlijk, en lijkt eveneens direct gestimuleerd door de 

atelierpraktijk in Antwerpen (en indirect: Frankfurt), waar het zeer gebruikelijk was dat 

meerdere specialisten samenwerkten aan één compositie. Zoals Honig met betrekking tot de 

Zuid-Nederlandse praktijk aantoonde, speelde men daar in op het gegeven dat schilderijen 

(waaronder markttaferelen) voor verzamelaars extra aantrekkelijk, en daarmee ook 

kostbaarder werden, wanneer hooggewaardeerde kunstenaars daarin hun kwaliteiten 

bundelden.
1891

 Van Heussen en Hals, of hun eventuele opdrachtgever, moeten zich hier heel 

goed van bewust zijn geweest en dit verklaart ook waarom zij hun individuele stijl niet 

noemenswaardig aanpasten aan de ander, maar deze duidelijk herkenbaar etaleerden: Hals, 

wiens signatuur op het schilderij ontbreekt, voerde de gedaante van de vrouw uit in de voor 
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hem typerende, ogenschijnlijk vlot aangebrachte penseelstreken, terwijl Van Heussen het 

stilleven in een vloeiende, zachte techniek schilderde. Niettemin leverde de samenwerking een 

harmonieus geheel op. Waarschijnlijk kregen zij geen kans deze strategie nogmaals toe te 

passen, omdat Van Heussen korte tijd later is overleden. 

 

In Haarlem werden daarnaast groenten- en fruitmarkten geschilderd door Floris van Schooten, 

die pas vanaf de jaren dertig een specialisme lijkt te maken van dit thema, dat in Haarlem tot dan 

toe nauwelijks werd beoefend.
1892

 Aanvankelijk past hij vooral het beeldschema van zijn 

keukenstukken toe. Op een enkele uitzondering na toont hij meestal neutrale, braaf 

gepresenteerde markttaferelen die in wezen uitvergrotingen vormen van de marktscènes die in de 

achtergrond van De Saive’s geschilderde ensemble met de Twaalf maanden uit 1590 voorkomen 

en eveneens in een stedelijke omgeving zijn geplaatst. Van Schootens Markttafereel in 

Braunschweig uit 1634
1893

 vertoont zelfs een gelijksoortige ruimtelijke indeling als De Saive’s 

Groenten- en fruitmarkt (juli en augustus) (afb. 144), waarbij de uitstalling werd geplaatst tegen 

een egale achterwand, die aan de linkerzijde wordt onderbroken door een doorkijkje. Vooral 

in een latere fase, waarschijnlijk in de jaren veertig en vijftig, schildert Van Schooten zijn 

marktstukken steeds vaker op een kleiner formaat en toont hij de koopwaar en de figuren van een 

grote afstand. Het doel de beschouwer te verleiden met geschilderd eten speelt hier geen rol 

meer. 

 Een zeer opmerkelijke uitzondering in het oeuvre van Van Schooten is het Marktstuk met 

gezicht op Haarlem (?), een groot doek uit 1625 dat in de achtergrond waarschijnlijk een in 

Haarlem gesitueerde markt verbeeldt, terwijl de voorgrond, in close-up, een tafel toont met 

een gevarieerde uitstalling van vissen, groenten en fruit, waarvan de presentatie sterk 

herinnert aan zijn keukenstukken.
1894

 Dat het getoonde verband houdt met Haarlem wordt 

benadrukt door de aanwezigheid op de voorstelling van een vat met een Haarlems wapen. 

Daarmee lijkt dit stuk een voorloper van een nieuw beeldtype dat in de tweede helft van de 

zeventiende eeuw vaak wordt geschilderd. Dan ondergaat het genre een heropleving die 

ongeveer gelijktijdig plaatsvindt met de opkomst van het geschilderde stadsgezicht. Kunstenaars 

als Hendrick Sorgh en Gabriël Metsu schilderen dan beeldtypen die sterke parallellen vertonen 

met de kaarten en topografische prenten in stadsbeschrijvingen, waarin de lof wordt gezongen op 

de stad, de locale economie en haar producten.
1895

 Evenals Van Schooten tonen zij de verkopers 

met hun waren en hun klanten op een relatief kleine schaal en ten voeten uit, maar nu dikwijls 

ook tegen de achtergrond van herkenbare, contemporaine gebouwen. Naast deze geïdealiseerde 

beelden produceerden zij echter ook voorstellingen waarin de humor en het kluchtige belangrijke 

ingrediënten vormen en waarin sterk verwante typen en situaties voorkomen als in het komisch 

toneel.
1896

 

 

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat Noord-Nederlandse kunstenaars uit de eerste decennia van 

de 17de eeuw met hun marktstukken aanknoopten bij verschillende 16de-eeuwse tradities. 

Terwijl Wtewael in het bijzonder reageert op kluchtige voorbeelden van Aertsen en Beuckelaer 

(en, zij het minder sterk dan De Vries, op voorbeelden uit de omgeving van Frederick van 

Valckenborch) en deze bewust probeert te overtreffen, refereren Van Nieulandt, Van Rijck, 

Cuyp en Van Schooten vooral aan werken van kunstenaars uit de Frankfurtse school. Dirck Cats, 

Frans Hals en Van Heussen werden voornamelijk door composities van Snyders geïnspireerd. In 

het algemeen moet vooral een belangrijke impuls zijn uitgegaan van de seizoensvoorstellingen 

van Valckenborch en Flegel. Er zijn echter twee wezenlijke verschillen met de Noord-

Nederlandse marktvoorstellingen. Ten eerste staan deze laatste nooit in een reeksverband, zodat 

verwijzingen naar seizoenen niet op een programmatische wijze plaatsvinden. Ten tweede 

overheerst bij de vroegere Noord-Nederlandse werken een humoristische en satirische 

ondertoon: deze elementen komen zelden expliciet naar voren; de strekking is vaak zeer 
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suggestief, maar staat open voor interpretatie. De meeste van de hierboven behandelde 

schilderijen werden uitgevoerd op een ambitieus formaat en lijken daarom in opdracht te zijn 

vervaardigd. Een sterke verandering voltrekt zich in vorm en inhoud wanneer Van Schooten zich 

vanaf de jaren dertig specialiseert in het thema en betrekkelijk snel geproduceerde schilderijen 

voor een vrije markt vervaardigt: evenals bij zijn keukenstukken treedt een reductie op van het 

formaat en is de strekking doorgaans neutraler.


