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EINDNOTEN 
 

                                                 
1
  Daarnaast worden Noord-Nederlandse keukenstukken uit de 17de eeuw summier besproken in ondermeer: 

Martin 1935-1936, dl. I, pp. 282-287; Bol 1969, pp. 3-12 (Martin en Bol hebben een louter stilistische, esthetische 

benadering); Gent 1986-87, i.h.b. nrs. 29-34; Briels 1987, pp. 214-224 (behandelt in zeer grote lijnen verschillende 

beeldtypen aan de hand van voorstellingen van in de Noordelijke Nederlanden werkzame kunstenaars met een Zuid-

Nederlandse afkomst); Wied 2002, p. 162. 
2
   Sullivan 1984, pp. 6-7. Sullivan behandelt overwegend keuken- en marktstukken waarop wild en andere 

motieven die samenhangen met de jacht voorkomen. Het is eigenaardig dat volgens Sullivan keuken- en 

marktstukken in stilistisch opzicht als de belangrijkste voorlopers van het in de jaren dertig opkomende jachtstuk 

moeten worden gezien, maar dat hun eventuele betekenis - betekenis lijkt voor Sullivan gelijk te staan aan 

moraliseren - zijns inziens voor het jachtstilleven geen enkele relevantie heeft, en daarom buiten beschouwing 

gelaten kan worden. Daarentegen stelt hij op p. 15 juist wél dat de iconografie van het keukenstuk een 

belangrijke basis vormde voor het jachtstilleven. 
3
  Stukenbrock 1994, pp. 228-238, en men vergelijke Stukenbrock 1996-97, pp. 29-39, dat, wat de bespreking 

van 17de-eeuwse Nederlandse keukens betreft, sterk overeenkomt met de publicatie uit 1994. 
4
  Becker 1991. 

5
  De Jongh 1967; Amsterdam 1976; m.b.t stillevens: E. de Jongh, ‘De interpretatie van stillevens: 

grenzen en mogelijkheden’, in De Jongh 1995, pp. 129-148 (oorspronkelijk verschenen in twee afzonderlijke 

delen als ‘The Interpretation of Still Life Painting: Possibilities and Limits’ en ‘Pieter Steenwijck, Vanitas-still 

life (allegory on the death of Tromp)’, in: Auckland 1982, pp. 27-38; 223-229). Deze methode werd toegepast in 

geïsoleerde besprekingen van keukenstukken door ondermeer S. Segal en A.W. Lowenthal, die we in de loop 

van dit boek zullen behandelen. 
6
  Voor de door De Jongh gebruikte termen ‘decoderen’ en ‘signaal’: De Jongh 1995, resp. pp. 143 en 

127. 
7
  Zie ook: Sluijter 1988B. 

8
  Terwijl Becker overtuigend aantoont dat het motief van de panschuurster in de franse schilder- en 

prentkunst van de 18de eeuw soms met zeer uiteenlopende betekenissen kon verschijnen, slaagt hij daar m.i. niet in 

voor wat de 17de eeuw betreft. Als voorbeeld van een voorstelling met een open iconografie - open omdat volgens 

hem duidelijk herkenbare signalen ontbreken - haalt hij het voorbeeld aan van Willem van Odekerckens keukenstuk 

met een ketelschuurster en hij argumenteert dat het motief evenzeer als allegorie van spirituele reinheid 

geïnterpreteerd zou kunnen worden (op basis van een bijbeltekst) als een platte uitnodiging de liefde te bedrijven. 

Juist gezien de context waarin het motief verschijnt (waarop Becker zelf zo hamert) is het mijns inziens echter 

uitgesloten dat men in de 17de eeuw een religieuze betekenis aan zo’n profaan schilderij toekent. 
9
  Bijvoorbeeld Martin 1935-36, dl. I, pp. 283-285 en Bol 1969, i.h.b. p. 12. 

10
  Zie voor een bespreking van de verschillende toepassingen en betekenissen van het woord ‘keuken’ in 

vooral de 17de eeuw: De Pauw-De Veen 1969, pp. 143-146. 
11

  De volgende voorbeelden werden geciteerd naar De Pauw-De Veen 1969, pp. 144-146: ‘keucke 

schilderie’ (inventaris van de goederen van Ysaack Joudreville, 1630, in: Bredius 1915-1922, VI, pp. 1943-1945, 

p. 1943); ‘koockenbort’ (lijst van schilderijen nagelaten door Claes Rauwaert en verkocht na zijn dood, 1612, in: 

Bredius 1915-1922, V, pp. 1735-1748, p. 1735); ‘I  koocken op doeck’ (lijst van schilderijen door Crispiaen 

Colijns, 1612, in: Bredius 1915-1922, III, pp. 1069 en 1086); ‘Een keukentien vol wildts’ (Dagboek van Jan 

Brueghel van 1625-1651 (1627), in: Denucé 1934, p. 147); ‘Een keukentje, van Ostade’ (catalogus veiling 

collectie Witsen, 1717, zie: Lugt 1938, 260, p. 3). Zie, voor de overige voorbeelden: hoofdstuk VI. 
12

  Haarlemse nalatenschap van de koopman Jacob Elias uit 1671 (GPI N-5127, d.d. 30 juli 1671); het 

‘wortelschrappertje’ was in 1656 in het bezit van de Leidse tafelhouder Jean François Tortarolis (zie hoofdstuk 

VI). 
13

  Daarvan is duidelijk wel sprake bij een beschrijving als deze: ‘Een Binnenkeuken, van Bassan.’ (Uit: 

catalogus veiling collectie Jan Six, 1702, zie: Lugt 1938, 183, p. 5). 
14

  De Pauw-De Veen 1969, p. 144. 
15

  Van Mander 1604, fol. 238v03-06. 
16

  Zie, voor de brief: hoofdstuk IV. 
17

  GPI N-2120, Inv. No. 298, d.d. 4 en 5 november 1638. 
18

  GPI N-4291, d.d. 23 december 1681. Dit schilderij bevond zich in het voorhuis. 
19

  Van Hoogstraeten 1678, p. 75. 
20

  Vorenkamp 1933, pp. 18-22. 
21

  Martin 1935-36, I, p. 282. 
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22

  De Pauw-De Veen 1969, p. 145. Onjuist lijkt mij haar bewering dat ‘het woord keuken in de tweede 

helft van de 17de eeuw in het Noorden inderdaad wat minder frequent’ wordt gebezigd. 
23

  Bremmer, Roodenburg 1997, p. 1. Zeer inspirerend voor het onderstaande was de ongepubliceerde 

lezing van Eric Jan Sluijter met een inleidend overzicht van humor en bedrog in de 17de-eeuwse beeldende 

kunst, gehouden op 30 maart 1999 tijdens een studiedag in Leiden, die door Sluijter, Malgorzata Sarnowiec en 

mijzelf werd georganiseerd. 
24

  Voor problemen rond de terminologieaanduiding: Dekker 1997, pp. 10-12; Verberckmoes 1998, p. 12; 

voor urbanitas: Van Stipriaan 1996, p. 28. 
25

  Van Stipriaan 1996, pp. 25-27, 32-37. 
26

  Westermann 1997. Men vergelijke H.-J. Raupps artikel, ‘Ansätze zu einer Theorie der Genremalerei in 

den Niederlanden im 17. Jahrhundert’, waarin deze de relatie tussen de genreschilderkunst en de klassieke 

komedie uitwerkte, maar daar vooral met het doel om op basis daarvan een streng belerend-moraliserende functie te 

benadrukken (Raupp 1983). 
27

  Westermann 1997, pp. 113-114, 117, 133, 240. 
28

  Westermann 1997, p. 114. 
29

  Alberti, ed. 1966, p. 78. 
30

  De bedrieglijke eigenschappen van de schilderkunst uit deze periode in het algemeen werden door vele 

17de-eeuwse auteurs als vermakelijk beschreven. Men denke aan Van Hoogstraetens bekende zinsnede over de 

schilderkunst als spiegel der natuur die ‘op geoorlofde vermakelijke en prijslijke wijze bedriegt’ (Van 

Hoogstraeten 1678, p. 25), aan Junius’ uitspraak over ‘de lieffelicke aenlockinge der Schilderyen en hoe wy ons 

selven door de bedrieghelickheydt der selvigher willens en wetens laeten vervoeren’ (Junius 1641, pp. 42-43), of 

aan De Brune die schreef dat het ‘[...] yemand buiten maat [vervrolikt], wanneer hy door een valsche gelikenis 

der dingen wort bedrogen’ (De Brune 1681 (‘Wetsteen der vernunften’), pp. 304-305). Deze voorbeelden werden 

ook aangehaald door De Jongh 1995, p. 87. 
31

  Van Stipriaan 1996. 
32

  Een eerdere, en uitgebreidere versie van dit hoofdstuk werd als artikel gepubliceerd. Zie: Kwak 2002. 
33

  Het schilderij (foto RKD) bevond zich in 1929 in de Collectie Van Diemen in Berlijn. 
34

  Wescher 1929, pp. 158-159. 
35

  Zie: Van den Brink 1996, p. 16. De mogelijkheid dat Pietersz. zich presenteert in de gedaante van Apelles, 

zoals Van den Brink met de nodige voorzichtigheid opperde, is mijns inziens uitgesloten, omdat de op het schilderij 

voorkomende motieven niet aansluiten bij de voor dat onderwerp conventionele uitbeeldingswijze. Zie echter voor 

een bespreking van de karakteristieke houding van de kok die wél overeenkomt met die van de legendarische 

Griekse schilder in uitbeeldingen van Apelles die Campaspe schildert de in noot 40 genoemde literatuur. Volkomen 

ongefundeerd is de interpretatie door Michalski 2001, p. 182, van de voorgrondfiguur als Nimrod, de 

oudtestamentische jager en bouwheer van de Toren van Babel. Deze duiding is onjuist, ondermeer omdat de man niet 

als jager is voorgesteld, een verwijzing naar Nimrods bouwactiviteit ontbreekt, en een personage uit het Oude 

Testament nooit op deze wijze zal worden gecombineerd met een gebeurtenis uit het Nieuwe Testament. 
36

  Zie: Irmscher 1986. 
37

  Andere figuurstukken die het merkteken van Pietersz. dragen, zijn: de Gortenteller uit 1567 in 

Raadhuisgemeente St-Gillis te Brussel (zie: Van den Brink 1996, afb. 1); Man en vrouw bij een spinnewiel in het 

Rijksmuseum, Amsterdam (zie: Amsterdam 1986, pp. 411-412, nr. 301); de Keukenmeid met de maaltijd te 

Emmaüs in Stockholm (zie: Cavalli-Björkman 1986, pp. 108-109, nr. 54). 
38

  Raupp 1984, p. 181 e.v. 
39

  Raupp 1984, p. 185, afb. 87. 
40

  Zie voor Floris’ allegorie en de prent: Raupp 1984, pp. 193-195, afb. 93; voor de relatie met latere 

uitbeeldingen van schilders: i.h.b. pp. 198, 200 e.v., 204, n. 165, 332 e.v.; Van de Velde 1985, pp. 127-134, afb. 6. 

Voorbeelden van schilders die zich daarna in deze karakteristieke houding hebben weergegeven, zijn: Jacob 

Willemsz. Delffs Zelfportret met zijn zonen, terwijl hij zijn vrouw portretteert uit omstreeks 1591 (zie: Raupp 1984, 

pp. 40, 393, afb. 24.) en de zelfportretten van Otto van Veen. Daarnaast treft men de houding aan op enkele 

uitbeeldingen van Apelles die Campaspe schildert. Zie: Raupp 1984, pp. 193-200. 
41

  Gewoonlijk worden in keukeninterieurs de meiden uitgebeeld (het gaat bij hoge uitzondering om 

mannelijke koks), terwijl zij het braadspit stevig in de vuist houden waarbij ze vaak met de andere hand een 

gevogelte of een stuk vlees aan het spit rijgen. De manier waarop Pietersz. het spit vasthoudt, wijkt daarentegen 

volkomen af van deze conventionele uitbeeldingswijze, doordat hij het spit met de rechterhand tussen twee vingers 

geklemd houdt zonder daar voedsel op aan te brengen. De manier waarop hij het spit vastheeft, is eerder vergelijk-

baar met de wijze waarop bij voorbeeld Jacob Willemsz. Delff zijn penseel hanteert in zijn zelfportret, dat in de 

vorige noot wordt vermeld. 
42

  Zie voor dit gebaar op verschillende 16de- en 17de-eeuwse voorstellingen: E. de Jongh in Amsterdam 1997, 

pp. 362-364, nr. 77, met literatuurverwijzingen; De Jongh 2001, pp. 20-29. 
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43

  Van den Brink 1996, p. 13 en Bruyn 1999, pp. 107-136. 
44

  Vermoedelijk is Pietersz. kort na 1569 uit Amsterdam vertrokken om zich als zelfstandig schilder in 

Haarlem te vestigen, waar hij waarschijnlijk tot in 1583 werkzaam bleef. In of kort vóór 1585 vestigde hij zich 

definitief in Amsterdam, waar hij overleed in 1603. Zie: Van den Brink 1996, pp. 13-14. 
45

  Het motief van de serverende dienster doet denken aan de gevleugelde gedaanten op Raphaëls Godenmaal-

tijd met Amor en Psyche in de Loggia de Psiche in de Villa Farnesina. Deze compositie vormde een belangrijke bron 

van inspiratie voor voorstellingen van godenmaaltijden in het Noorden waarop vergelijkbare diensters regelmatig 

voorkomen. Zie: Sluijter 2000B, pp. 20-23; een vroeg voorbeeld is Frans Floris’ Godenbanket uit 1550 in het 

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, inv. nr. 956. 
46

  Pliny, ed. 1949-1952, IX, Boek XXXV, xxxvii, 112. 
47

  Junius 1588, pp. 239-240. Pieter Aertsen werd voorts vergeleken met Piraeicus door ondermeer Petrus 

van Opmeer, die hem persoonlijk moet hebben gekend (zie: Falkenburg 1989, p. 64, n. 54.) en door Johannes I. 

Pontanus in diens Historische beschrijvinge der seer wijt beroemde coopstadt Amsterdam (Pontanus 1614, pp. 

286-287). 
48

  Zie: Liddell, Scott, Jones 1968. 
49

  Rabelais, ed. 1962, p. 283:‘semblablement veu qu’à degré plus haut je n'aspire, ils ne desdaignent en 

estat me recepvoir de petit riparographe, sectateur de Pyreicus.’ 
50

  Van Mander, Den Grondt, fol. 33v53-55. 
51

  Vergelijkbaar is de manier waarop Van Mander werken van de Italiaanse schilder Jacopo Bassano, die 

eveneens keukentaferelen vervaardigde, beschrijft. Zie hoofdstuk IV. Voor de relatie tussen het ‘kluchtige’ en de 

komische behandeling van illusionisme, zinsbegoocheling en andere vormen van bedrog, zie: Van Stipriaan 

1996. Voor de associaties van ‘klucht’ en ‘kluchtig’ met het vermakelijke, lachwekkende, komische en de 

bijgedachte aan bedrieglijkheid, zie WNT VII, pp. 4391-4404. 
52

  Paneel, 110,5 x 213 cm, Kopenhagen, Statens Museum for Kunst, inv. nr. 3. Zie: Kloek 1989, p. 16, 

afb. 21, p. 17 en p. 293. 
53

  Zie voor een bespreking van ingewanden en in het bijzonder pens bij Rabelais: Bakhtin 1968, pp. 162-

164, 166, 221-225. 
54

  Zie voor een bespreking van het ongebruikte spinrokken: hoofdstuk II.B. 
55

  Ik ben het niet eens met Buchans interpretatie van dit gezin, dat volgens haar staat voor deugdzaamheid en 

de dankbaarheid voor de vruchten van de aarde representeert. Deze groep zou in contrast staan met de ondeugdzame 

personages op de linkerhelft van het schilderij. Alleen al de aanwezigheid van de uil pal achter dit boerenpaar is een 

indicatie dat zij bepaald niet als deugdzaam zijn getypeerd. Dat de boer met zijn hand een zegenend gebaar maakt, 

zoals Buchan meent, is dan ook stellig onjuist. Zie: Buchan 1975, p. 139. 
56

  Zie: Vandenbroeck 1985, pp. 19-136. 
57

  Zie voor een bundel ten dele reeds eerder verschenen studies over het oogverleidende karakter van 

erotisch-geladen voorstellingen uit het eind van de 16de en de 17de eeuw in de Nederlanden: Sluijter 2000A. 
58

  Van Mander, Den Grondt, fol. 50v.8. Deze en de hieronder aangehaalde  passage van Van Mander werden 

eerder, meer in relatie tot markttaferelen, besproken in: Honig 1998, pp. 31-32. 
59

  Van Mander, Den Grondt, fol. 18r.33. In een heel andere context wordt de gedachte verwoord dat de 

begeerte kan worden opgewekt door het zien van geschilderd voedsel in het streng moraliserende geschrift Het 

Graf der Wereltse Vermaeckinghen; Met de Morgen-wekker der Jonck-vrouwen, dat in 1642 te Antwerpen 

verscheen. Het gaat om de Nederlandse vertaling van Puget de la Serre’s Le tombeau de delices de ce monde, dat 

in Parijs werd uitgegeven in 1630. Het boek kent een indeling in vijf hoofdstukken, waarvan elk is gewijd aan 

één van de vijf zintuigen. In het hoofdstuk over de ‘Vermakingen van de Smaeck’ wordt het voorbeeld 

aangehaald van de Romeinse keizer Heliogabalus, de uiterst decadente veelvraat die volledig door zinnelijke 

begeerte in beslag werd genomen: ‘Desgelijcks richte Heliogabalus eertijdts een heerlijcke feest van alle soorten 

van geschilderde bancketten [mijn curs.] / daer alleen de ooghen van de ghenoodighden goed cier maeckten. Dit 

zijn ghemeenelijck de bancketten van d’aerde / men is daer niet versaed/ dan ingebeeld of in ghedachten / dewijl 

al de spijsen daer geschildert / of so ghy wilt in een verheven werck vertoont zijn: maer na alles/ rest u niet dan ’t 

gedencken van die ghezien te hebben/ doch met dit berou/ dat ghy uw hert’er opgestelt hebt/ of ’t een begheerens 

waerdigh dinge was...’(pp. 123-124). Opmerkelijk aan dit voorbeeld is dat niet zozeer het aanrichten van 

werkelijke banketten wordt beschreven als lustopwekkend, maar dat sprake is van ‘geschilderde bancketten 

[mijn curs.] / daer alleen de ooghen van de ghenoodighden goed cier maeckten.’ Met dank aan Claudia Schipper 

die mij wees op het bestaan van deze tekst. 
60

  Van Mander, Den Grondt, fol. 48r.21. Wanneer deze nette schildertrant bovendien op een juiste wijze 

wordt toegepast: ‘Doet [de netticheyt] aen hem/ en door ooghen onversadich/ T’herte vast cleven met lusten 

ghestadich’. 
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  En deze typering was beslist niet beledigend bedoeld: het beeld dat Ronsard geeft van Rabelais komt sterk 

overeen met zijn eigen presentatie als een poeta vinosus, een dichter die inspiratie vindt in drank en voedsel. Zie voor 

een bespreking en meer literatuur over het onderwerp: Jeanneret 1991, p. 122 e.v. 
62

  Voor Steen, zie: Chapman 1990-1991 en Chapman 1995. 
63

  Zie voor Scribanius over Van Hemessens schilderij: Held 1996, pp. 187-190  (fig. 56) en pp. 202-203. 
64

  Het is in dit verband interessant dat de kunstliefhebber Peeter Stevens, die vanaf 1625 aantekeningen 

maakte in het Schilder-boeck van Karel van Mander (uitgave 1618), aan ‘Het leven van Pieter Aertsen [...]’ (fol. 

162v.) de opmerking toevoegt dat zich in de collectie van de Antwerpse verzamelaar Cornelis van der Geest een 

schilderij van Aertsen bevindt waarop de portretten van hemzelf en zijn vrouw en dochter voorkomen (Zie: Briels 

1980, p. 203). Het gaat om het Boerengezelschap met pannekoekenbakster uit 1560 in Museum Boijmans-van 

Beuningen te Rotterdam (inv. nr. 1006). Het schilderij maakte rond 1628 deel uit van de collectie van de Antwerpse 

verzamelaar Cornelis van der Geest en het is afgebeeld op het schilderij van Willem van Haecht uit 1628, dat het 

bezoek toont van Aartshertog Albert en Isabella op 15 augustus 1615 aan de verzameling Van der Geest (Antwerpen, 

Rubenshuis). Hoewel men serieuze vraagtekens kan plaatsen bij de juistheid van Stevens’ waarneming, omdat de 

weergegeven personages niet bepaald persoonlijke trekken vertonen, maar eerder als anonieme typen zijn 

gekarakteriseerd, is het op zich al zeer opmerkelijk dat in ieder geval Stevens de figuren als zodanig 

identificeerde. Zijn opmerking geeft blijk van de neiging om schilders (en auteurs) direct te associëren met hun 

werk. 
65

  Zie voor een uitvoerige studie over het personage van de kok in de antieke komedie: Dohm 1964. 
66

  Gowers 1993, p. 52 en i.h.b. pp. 76-107. In 1617 verscheen van P.C. Hooft een bewerking van Plautus’ 

Aulularia (de potkomedie), getiteld: Vvarenar, Dat is: Aulularia van Plautus, Nae ’s Landts gheleghentheyt verduyt-

schet. 
67

  Gowers 1993, pp. 78-79. Komische scènes met koks komen ondermeer voor in Plautus’ Aulularia (ii,4, vs. 

280-326), de Casina (ii, 8, vs. 490-503; iii, 6, vs. 720-749) en de Menaechmi (i, 4, vs. 219-225) en in Terentius’ 

Eunuchus (iv, 7, vs. 771-816). Illustratief is een passage in Plautus’ Casina waarin een personage de ingewikkeldheid 

van zijn eigen plot prijst, die volgens hem gecompliceerder is dan de creaties van welke dichter dan ook: 

‘nec fallaciam astutiorem ullu’ fecit / poeta atque ut haec est fabre facta ab nobis’ 

‘No poet ever created a more deceitful plot than the one we’ve so cleverly cooked up here.’  

(Geciteerd naar Gowers 1993, p. 93). 
68

  Fr. 1 (3.213K). Zie tevens voor andere voorbeelden: Gowers 1993, p. 80 e.v. 
69

  Jeanneret 1991, pp. 80-82. 
70

  Gowers 1993, p. 81. 
71

  Zie voor een bespreking van Plato’s analogie in het werk van Montaigne en andere voorbeelden: Smith, 

Van der Toorn 1988, pp. 82-90. 
72

  Zie: Jeanneret 1991, p. 80, n. 30 en 31. Zie voor Petrarca de hoofdstukken ‘De conviviis’, ‘De lautu victu’, 

‘De tenui victu’ en ‘De gula’, in zijn De remediis utriusque fortunae libri II, (1366), Cremona 1492. Zie voor 

voorbeelden van Erasmus: zijn Adagiorum chiliades quatuor, Parijs 1571, onder ‘Fames’ en ‘Intemperantia’. 
73

  Zie: Jeanneret 1991, Hoofdstuk. 5, Metaphors of bibliophagy; Hoofdstuk 6, Satire and its cooking, en 

Hoofdstuk 8. 
74

  Zie voor een uitvoerige bespreking van de pompoen: Haarberg, Norrman 1980, p. 60. 
75

  Brant 1494, ed. 1972, nr. 81, pp. 296-299. 
76

  Zie voor de karakterisering van het keukenpersoneel als diefachtig en onbetrouwbaar in de 

zondenliteratuur en het Nederlandse schooldrama: Buijs 1989, p. 118, n. 24. 
77

  Zie de voorbeelden van grappige koks bij de bespreking van Maerten van Cleve’s keukenstuk in Verona 

in hoofdstuk IIB. Een dikke kok, en tegelijk waard, is te zien op een prent met een bordeelscène van Gillis van 

Breen naar Karel van Mander uit 1597 (gravure, 13,3 x 19,4 cm, Amsterdam, Rijksprentenkabinet. Renger 1970, 

afb. 85; The New Hollstein, Van Mander, nr. 116.) Deze toont een rijke hoerenloper die wordt vertroeteld door 

twee courtisanes. Terwijl hij bedelende honden voert, is hij verdwaasd door de hoeren, de drank en het voedsel, 

dat voor hem wordt aangedragen en merkt hij niet dat één van de vrouwen hem van zijn beurs berooft. De 

Italiaanse en Nederlandse onderschriften beschrijven hoe betreurenswaardig de bordeelbezoeker is, die alleen 

vanwege zijn ‘cost’ aandacht van de honden, de hoeren en de waard krijgt: ‘Honden gonst hoeren lieft weerden 

gastrien/ Sonder cost gheniett ghy niet een van drien’. De aardse verleiding wordt tevens geaccentueerd in een 

voorstelling van Verbeeck met de Verzoeking van de heilige Antonius, waar een duivelse kok met een uil op het 

hoofd is weergegeven tussen gula en ira (Vandenbroeck 1981, pp. 31-60, afb. 6-9). Vergelijk voor hetzelfde thema 

uitgevoerd door David Teniers: Klinge 1991, nr. 90. 

Dikke vrouwelijke figuren met een pastei die de gula personifieerden, stonden model voor de dikke 

waard die op de voorgrond wordt getoond van een prent uit 1630 van een onbekende maker naar Michel Lasne, 

die door Claes Jansz. Visscher werd uitgegeven (Ets en gravure, 25,5 x 18,9 cm., Parijs, Bilbliotheque Nationale 

de France. Zie: G. Luijten in Amsterdam 1997, p. 185, afb. 5). De waard, aangeduid als ‘Hans de Schaffer’, 
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draagt op een schotel voedsel aan, dat bestemd is voor drie goedgeklede mannen die brassend in de achtergrond 

zijn weergegeven. Dat het slecht met deze vagebonden, betiteld als ‘Calis Bende’, zal aflopen, illlustreert de in 

lompen gehulde figuur links, ‘Jan Pover’, en komt tot uitdrukking in het onderschrift. 
78

  Wenen, Kunsthistorisches Museum, inv. nr. XXXV, 6. Zie voor de reeks tapijten: R. Bauer en J.K. Steppe 

in Wenen 1981, pp. 55-99. Zie voorts: Buijs 1989, pp. 98-99, afb. 5. 
79

  Zie: Ripa 1644, ed. 1971, p. 190: onder ‘Gola’ of  ‘Gulsigheyt.’ Het motief van het braadspit, dat al sinds de 

14de eeuw als attribuut van de vraatzucht in gebruik is, maakt de overdaad aanschouwelijk en gaat met seksuele 

connotaties gepaard. 
80

  Zie: Ripa 1644, ed. 1971, p. 71, onder ‘Crapula. Brasserie’. 
81

  Zie: Van Mander/ Miedema 1994-1999, dl. 1 (1994), fol. 232r, pp. 186-187; dl. 3 (1996), pp. 242-244. 
82

  Zie: Riggs 1977, afb. 2. Hiëronymus Cock was zelf in het bezit van een schilderij met een ‘Cock’ en 

een schilderij met een ‘Cuecken’. Zie: Duverger 1984-1997, dl. 1 (1984), nr. 7, inventaris opgemaakt op 1 maart 

1601. 
83

  Beurs 1692, p. 25. 
84

  Gheschier 1643, p. 218. De tekst gaat gepaard met een prent van een rijke man aan een overdadig gedekte 

tafel (p. 217). Dit werk is een vrije navolging van een latijns gedicht van Ant. à Burgundia. 
85

   Van Mander, Den Grondt, fol. 5r46. De metafoor werd herhaald door Philips Angel, die in zijn 1642 te 

Leiden verschenen Lof der Schilder-Konst, Van Manders gezegde over welgekookte rapen die een goede soep 

vormen, wijzigt in de volgende variant: ‘De Rapen [...] sijn wel goede kost, wanneerse wel ghestooft 

sijn.’(Angel 1642, p. 37). Ook Van Hoogstraeten en Houbraken gebruiken de metafoor. Zie de discussie over 

‘rapen’ in: Sluijter 2006, i.h.b. pp. 253-256. 
86

  Junius 1641, Derde Boeck, Cap. V., p. 309. 
87

  Zie Kloek 1989. 
88

  Van den Brink 1996, p. 17. 
89

  Zie ondermeer Emmens 1973, pp. 93-101; voor overzichten van publicaties over 16de-eeuwse 

keukenstukken en markttaferelen van in het bijzonder Pieter Aertsen: Moxey 1989 en Sullivan 1999, p. 236. 
90

  Pen en bruine inkt, bruin gewassen over een schets in loodstift, 267 x 410 mm., gemonogrammeerd 

PVR, boven het raam links: wie weet oft waer is 1605, St. Petersburg, Hermitage, inv. nr. 7833. Zie: Meijer 

1999, pp. 142-143, fig. 7. 
91

  Gravure, 200 x 330 mm. Deze maakt deel uit van een reeks prenten naar of in de trant van composities 

van Pieter Aertsen. Deze prent is echter een eigen inventie van Matham. De serie is als geheel gereproduceerd 

in: Gent 1986-87, pp. 191-192, nrs. 63-67. Zie ook: hoofdstuk IV. 
92

  Klessmann 1994, p. 208, afb. 7. 
93

  De vermoedelijk vroegste versie wordt bewaard in de Pinacoteca Capitolina in Rome. Een tweede 

schilderij met het onderwerp bevindt zich in het Louvre te Parijs en wordt doorgaans iets later gedateerd. 
94

  Zie: Salerno 1966, p. 109. Het madrigaal is gericht tot Caravaggio zelf en luidt in vertaling als volgt: 

  Ik [de dichter] weet niet wie meer toverkracht bezit 

  Of de vrouw op jouw schilderij, 

  Of jij, die haar schildert. 

  Met haar zoete toverkunsten verlangt zij ons hart en ons bloed te stelen. 

  Jij maakt dat de op het schilderij afgebeelde vrouw lijkt te leven; 

   Jij doet anderen geloven dat zij leeft en ademt. 
95

  Traudenius 1662, p. 17. 
96

 Pliny, ed. 1949-1952, IX, Boek XXXV, xxxvi, 65-66. 
97

  P. Burke definieert ‘popular culture’ in de proloog van zijn Popular Culture in Early Modern Europe 

(Burke 1978), als ‘unofficial culture, the culture of the non-elite, the ‘‘subordinate classes’’. 
98

  Bekend zijn vier vrijwel eendere versies, waarvan het exemplaar in Raleigh de meest trefzekere toets 

laat zien en een uitvoerige ondertekening: Raleigh, North Carolina Museum of Art, inv. nr. 93.2, paneel, 115,5 x 

169 cm, rechtsboven op de stut gedateerd: 1551/ 10 / martius (deze versie mist een strook aan de onderzijde); 

Uppsala, Universiteit van Uppsala, inv.nr. L. 1, paneel, 123 x 167 cm., rechtsboven op de stut gedateerd: 1551/ 

10 / martius; Maastricht, Bonnefantenmuseum, paneel, 123 x 175 cm., vermoedelijk linksonder gesigneerd met 

de drietand (anders dan de overige versies draagt dit exemplaar het - vermoedelijk later door een andere hand 

aangebrachte - jaartal 1568 op het bord rechts); Amsterdam, privé-collectie, paneel, 123,5 x 169,5 cm. In 

hoeverre de versies in Maastricht en Amsterdam eigenhandig zijn of de producten van ateliermedewerkers zou 

nader moeten worden onderzocht. Zie: Houghton 1999, pp. 190-192 en Amsterdam, Cleveland 1999-2000, p. 106, 

n. 1. 
99

  Niet geheel adequaat is mijns inziens de term ‘inverted still life’, waarmee men dit nieuwe beeldschema 

dikwijls aanduidt (bijvoorbeeld Bergström 1956, pp. 18, 22-23; Craig 1979; Craig 1982; Falkenburg 1989), 

omdat daarmee wordt gesuggereerd, dat het bijbelse keuken- en marktstuk simpelweg is ontstaan door de 
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compositie van bestaande voorstellingen om te keren en de indruk wordt gewekt dat deze soortgelijke 

etenswaren en keukengereedschappen in de achtergrond tonen, en dat is niet het geval. 
100

  Friedländer 1924-1937, XIII (1936), pp. 58, 60. Voor dit tegenargument: Moxey 1977, pp. 10, 26. 
101

  Pieter Aertsen werd in 1508 of 1509 geboren te Amsterdam, waar hij in de leer ging bij de 

tegenwoordig onbekende meester Alart Claessen. Deze biografische gegevens werden hoofdzakelijk ontleend 

aan Van Manders levensbeschrijving en het commentaar daarop van Miedema, alsmede de door hem gebruikte 

bronnen. Vergelijk ook Buchan 1975 en J.C.H. Buijs in Amsterdam 1986, pp. 342-343. Zie: Van Mander/ 

Miedema 1994-1999, I, fol. 243v15-16, 20-23, 25-32; 1997, IV, pp. 53-54. Het door Van Mander genoemde 

geboortejaar 1519 is onjuist. Van Mander meent dat er nog een tweede schilder bestond met de naam Jan Mandijn, 

die uit Haarlem kwam en werkte in de stijl van Jeroen Bosch; Miedema veronderstelt terecht dat het om dezelfde 

kunstenaar gaat. Zie voor Mandijn: Buchan 1975, pp. 43-49. Voor de vermelding in het Antwerpse St. Lucasgilde: 

Rombouts, Van Lerius 1872, I, p. 124. Het vroegste gedocumenteerde schilderij van Aertsen, het Drieluik van 

Jan van der Biest, dateert echter pas uit 1545-46 (Antwerpen, Museum Maagdenhuis. Zie: Buchan 1975, nr. 5). 
102

  De Roever 1889, pp. 7-8; Van Mander/ Miedema 1994-1999, IV, p. 57, n. 57; Obreen 1877-1890, VI, p. 

34. 
103

  Buchan 1975, p. 81. 
104

  Volgens Hoogewerff 1936-47, IV, pp. 488 e.v., waren de Brunswijkse Monogrammist, Jan van Amstel en 

de door Van Mander genoemde Jan den Hollander dezelfde persoon en was hij zelfs de broer van Pieter Aertsen. Zie 

voor een overzicht van publicaties over de identificatie van de Brunswijker Monogrammist: Renger 1970, pp. 96-97 

en Schubert 1970. 
105

  Afgezien van geweld, komen deze elementen ook voor in 16de-eeuwse uitbeeldingen van de Verloren 

Zoon. Zie: Renger 1970, pp. 96-119, en ook Schubert 1970. 
106

  Renger 1970, p. 118 en Schubert 1970, p. 87. 
107

  Vergelijk de opmerking verderop in mijn bespreking van Aertsens Boerenfeest in Wenen uit 1550, waar 

een verwant interieur voorkomt. 
108

  Craig 1982, p. 7. 
109

  Voor de legende: Guicciardini 1612, p. 58. Vergelijk ook: Craig 1982, pp. 7-8 en Honig 1998, p. 30, 

waar het teken met de handen wordt geduid als een soort waarmerk van het schilderij en de getoonde waren en 

tegelijk als een verwijzing naar ‘the deceptive ‘‘sleight of hand’’ that produces the worthy illusions’. 
110

  Zoals een tondo met de maand december (34.3 x 22,9 cm.) in een 14de-eeuws missaal in de Pierpont 

Morgan Library, ms. 511, fol. 6v. Zie: Houghton 1999, p. 115, afb. 32. 
111

  Een exemplaar uit de 11de eeuw van Rhabanus Maurus’ encyclopedie De rerum natura toont een slager 

die een os slacht, terwijl gevogelte en een geslacht varken boven zijn hoofd zijn opgehangen. Anoniem, tempera 

op perkament, Montecassino, Biblioteca del Monumento Nazionale, Ms. Cod. Casin. 132 (1023), fol. 352. Zie: 

Houghton 1999, pp. 115-116, afb. 33. Men vergelijke voor een illustratie uit de tweede helft van de 15de eeuw 

van een monnik die slachtwerkzaamheden verricht: Houghton 1999, p. 116, afb. 34. 
112

  Van Luttervelt 1947, p. 5; Moxey 1977, p. 27; Buijs 1989, p. 98, n. 18, voor Duitse en Nederlandse 

voorbeelden. Het voorbeeld van Messisbugo’s Banchetti, composizioni di vivande, et apparecchio genererale, 

Ferrara 1549, wordt besproken in Rossi 2002, p. 226, fig. 9. Tegen haar interpretatie van de twee koks als een 

verbeelding van de strijd tussen vastenavond en vasten pleit dat vlak voor de kok met een kip aan zijn braadspit - 

die de vastenavond zou vertegenwoordigen - een rooster met vis wordt getoond. 
113

  Zoals Jan Sanders van Hemessens Roeping van Mattheüs in München (1536), waar de nadruk ligt op 

allerlei materiële zaken die verwijzen naar Mattheüs’ rol als belastinginner, terwijl Christus slechts een 

bescheiden plaats inneemt. Wallen 1983, nr. 16, afb. 63. Men vergelijke ook Lucas van Leydens Dans rond het 

Gouden Kalf (ca. 1530, Rijksmuseum), waar op het voorplan ruime aandacht wordt besteed aan het wereldse 

feesten, eten, drinken en liefkozen van de Israëlieten, het tweede plan de dans rond het kalf verbeeldt, en pas op 

het derde plan de miniscuul weergegeven gedaante wordt getoond van Mozes die bij zijn terugkeer van de berg 

Sinaï ontsteekt in een razende woede en de stenen wetstafels aan stukken werpt. Deze en vele andere 

voorbeelden worden genoemd in Moxey 1976, pp. 146-149; Moxey 1977 pp. 34 e.v.; Grosjean 1974, pp. 139-

140 en H. Buijs in Amsterdam 1986, p. 344, die behalve de Roeping van Mattheüs ook de Parabel van de 

onrechtvaardige rentmeester vermeldt. 
114

  Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, inv. nr. 2838. Zie: Marlier 1941, p. 92; Moxey 1976, 

pp. 147-148; Raupp 1986, p. 217; Falkenburg 1989, p. 43. 
115

  Amsterdam, Rijksmuseum (thans: Den Haag, Mauritshuis). Zie: Emmens 1973, i.h.b. pp. 98-99, afb. 16. 
116

  Zie voor een uitvoerige bespreking van voorstellingen met de Ecce Homo: Honig 1998, pp. 60-81. De 

uitbeeldingen van de Ecce Homo vormden mede de basis voor Emmens’ theorie dat aan het bijbelse markt- en 

keukenstuk een antithetische structuur ten grondslag ligt met een strenge moralisatie als doel. In zijn ‘Iconographical 

connections between Antwerp landscapes, market scenes and kitchen pieces, 1500-1580’ uit 1988 argumenteerde 

Reindert Falkenburg, voortbordurend op Emmens’ interpretatiemodel, dat dezelfde antithetische structuur ook 
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kenmerkend is voor vroege 16de-eeuwse Zuid-Nederlandse landschappen met bijbelse episodes. Deze zouden, 

evenals 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. Aan de 

basis van deze structuur zou de metafoor van de twee antithetische levenspaden staan, die weer nauw zou 

samenhangen met de Augustiniaanse tegenstellingen van de civitas terrena versus civitas Dei en amor sui versus 

amor Dei, welke in Emmens interpretatiemodel een wezenlijke rol vervulden (Falkenburg 1988, i.h.b. pp. 115-117). 

Falkenburg signaleerde dat bepaalde profane voorgrondmotieven, die wij vooral tegenkomen op markttaferelen (en 

in mindere mate, of: in meer algemene zin, op keukenstukken), in deze oudere landschapstraditie reeds op een kleine 

schaal werden uitgebeeld en dat hier al veel bijbelse thema’s voorkomen, die later door Aertsen en Beuckelaer 

werden getoond in de achtergrond van hun markten, zoals de Kruisdraging en de Wonderbare Visvangst, en in hun 

keukens, zoals de Vlucht naar Egypte en de Emmaüsgangers. 

 Deze theorie is om twee redenen problematisch. Het eerste bezwaar is dat de geografische scheidslijnen, 

die in sommige landschappen (het duidelijkst bij landschappen met de Boetvaardige Hiëronymus) inderdaad de 
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deze analyse aan de profane elementen wordt toegekend, die tegelijk echter ook voor kijkgenot en amusement 

zorgen, zoals aan het slot van dit hoofdstuk aan de hand van voorbeelden wordt geïllustreerd. 
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1977, pp. 26-39; Buchan 1975, pp. 81-95; Craig 1979, pp. 121-125, 135; Craig 1982; H. Buijs in Amsterdam 

1986, pp. 343-344, nr. 225; Gent 1986-87, nr. 1; Kavaler 1989; Falkenburg 1989; Bryson 1993, pp. 141-146; 

Falkenburg 1995, pp. 200, 203, 212-214; Honig 1998, pp. 29 e.v.; Houghton 1999; Sullivan 1999, pp. 251-254; 

Amsterdam, Cleveland 1999-2000, pp. 104-107, nr. 1; Houghton 2001; Rossi 2002; Houghton 2004. Een 

uitgebreider overzicht van de historiografie tot 1999 treft men aan in Houghton 1999, pp. 47-88, hoofdstuk III B. 
118

  Craig 1979, pp. 121-125, 135; Craig 1982; Falkenburg 1988 (over het genre in het algemeen); 

Falkenburg 1989. Hier zij opgemerkt dat we niets weten over de oorspronkelijke bestemming van het schilderij. 

Niet overtuigend is Craigs these dat de Vleeskraam werd besteld door de Vleeshouwers ter gelegenheid van het 

vijftigjarig bestaan van de Vleeshal (Craig 1979, pp. 139-142; Craig 1982, pp. 10-12). Tegen Craigs suggestie 

pleit dat de slagers een aantal van de getoonde waren - zoals de vis, de boter, de pasteien, de kaas, de krakelingen 

en de kippen - niet mochten verkopen (zie de reglementen in Poffé 1894 en Kavaler 1989, p. 70). Kavaler wijst er 

bovendien op dat het jaar waarin de Vleeskraam dateert, samenviel met de éénenvijfstigste viering van de nieuwe 

vleeshal (Kavaler 1989, p. 70). 
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  Kaveler 1989; Rossi 2002. 
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  Honig 1998, pp. 29 e.v., en voor het citaat: p. 39. 
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  Sullivan 1999, pp. 251-254. 
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  Falkenburg 1989; Falkenburg 1995, pp. 200, 203, 212-214. 
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  Houghton 1999; Houghton 2001; Houghton 2004. 
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  Kavaler 1989. 
125

  Kavaler 1989, pp. 67-76, en voor het citaat: p. 76. In de lijn van Kavalers interpretatie staat Rossi 2002, 

die eveneens veronderstelt dat de Vleeskraam een tegenstelling verbeeldt tussen vastenavond- en vastenvoedsel, 

maar deze vooral beschouwt in verband met de geloofsstrijd; zij wijst erop dat het uitreiken van aalmoezen een 

zeer omstreden onderwerp was in het religieuze debat en meent dat de scène met Maria daaraan refereert. 
126

  Kavaler 1989, p. 71. 
127

  Voor keukenhumor in de oudheid en de Middeleeuwen: Curtius 1967, en voor Romeinse satiren: Sullivan 

1999, pp. 248-250. 
128

  Sullivan 1999, p. 248. 
129

  Sullivan 1999, p. 262, n. 16, legt al te éénzijdig de nadruk op de moraliserende functie van satiren, door 

te stellen dat ‘Satire as inherited from the ancient world and practiced by Renaissance humanists is a highly 

moralistic genre: there is no dichotomy between the moralistic and the satirical’. 
130

  Voor een goed gedocumenteerd overzicht van publicaties van klassieke werken in de Nederlanden: 

Sullivan 1999, pp. 240, 247, 249. Voor de interessante suggestie dat Hadrianus Junius, die Aertsens keuken- en 

marktstukken zo bewonderde en tegelijk een zeer groot kenner was van antieke schrijvers, een stimulerende rol 

kan hebben gespeeld bij Aertsens onderwerpskeuze: p. 250. 
131

  Jeanneret 1991, pp. 152-153 met een citaat naar Jolliffe 1956, p. 88. 
132

  Jeanneret 1991, p. 153, met een citaat naar Knoche 1975, p. 13. 
133

  Voor deze en andere voorbeelden: Sullivan 1999, p. 248. 
134

  Voorbeelden zijn te vinden in Jolliffe 1956 en Jeanneret 1991, p. 155 (en voor meer lit.: p. 153, n. 16). 
135

  Geciteerd naar Dekker 1997, p. 38. 
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136

  Olipodrigo 1654. 
137

  ‘TafelVrienden ende platteelvaeghers 

 Broodcoorf Beencnaeghers 

 in bona dies Cuecken den zot gheerne maecken 

 Als lettel inbrynghers / meest veel huutdraeghers 

 naer smickelbrockvraeghers 

 Iae ghenouch pensseIaeghers 

 die met cluchten en boerden gheerne spoelen de caecken 

 // Ion ick vp datse te min mueghen vaecken 

 dees naervolghende zot Refereynkens te leerne 

 dan tspit te wendene / en twafelyser te keerne’ 

(Mortepaeyen in: De Dene, ca. 1561, ed. 1975-1979, dl. III, p. 73. Een aparte sectie in het Testament rhetoricael 

bestaat uit vreetteksten voor vastenavondvierders, die De Dene aanspreekt als ‘Epicurieneghe slampampers, veel 

spysen instampers’ (De Dene, ca. 1561, ed. 1975-1979, dl. III, pp. 96-97). 
138

  Verberckmoes 1998, p. 135. Verberckmoes noemt als voorbeeld de proloog van de in 1555 te 

Antwerpen verschenen novellenbundel Recueil des plaisantes et facétieuses nouvelles, waarin het publiek 

ondermeer wordt aangesproken als ‘bochelaars, drinkebroers, klaplopers en grootkeukenflirts’. Vergelijk voor 

meer voorbeelden: Jeanneret 1994, pp. 75-85. 
139

  Voor deze en andere voorbeelden van keukenhumor in de middeleeuwen: Bumke 1989, pp. 252-256. 
140

  Geciteerd naar Bumke 1989, p. 254. 
141

  Geciteerd naar Bumke 1989, pp. 254-25. 
142

  Komrij 1994, pp. 1169-1170. 
143

  De Dene, ca. 1561, ed. 1975-1979, dl. III, p. 94. Voor deze en andere voorbeelden: Pleij 1997, pp. 122-

123. 
144

  Bakhtin 1968; Jeanneret 1991; voor charivari: Pleij 1983, p. 34; H. Pleij in: ’s-Hertogenbosch 1992, p. 

25; voor leugenrefreinen en het gebruik van de beeldtaal van de keuken daarin: Coigneau 1980-83, pp. 333, 337. 
145

  Voor deze voorbeelden: Hampe 1899 en Koslow 1995, p. 94. 
146

  Voor de aanwezigheid van Rabelais’ geschriften in de Nederlanden in de tweede helft van de 16de eeuw 

(en in het bijzonder over de censuur die daarop werd toegepast): Verberckmoes 1998, pp. 186-189, en de daar 

genoemde lit. 
147

  Rabelais, ed. 1980, het Vierde Boek, hoofdstuk XXXVI-XLI. 
148

  Voor het inventieve gebruik van gastronomie in de tekst van Rabelais: Jeanneret 1991, pp. 99-105; voor 

het citaat: p. 104. 
149

  Zoals Rigolot treffend verwoordde, vormt dit overdadige menu, dat, volgens de logica van het verhaal 

een scherpe kritiek op de vraatzucht van de Gastrolatren zou moeten zijn, juist een kleurrijke verdediging van de 

kookkunst, ondersteund door verbale vondsten die net als het voedsel dat zij beschrijven, het water in de mond 

doen lopen: ‘The jovial language gives the lie to the moralizing intention... The appetite is being celebrated 

through the joy of language.’ Rigolot 1972, pp. 155-156, geciteerd naar Jeanneret 1991, p. 103. 
150

  Bakhtin 1968, p. 298; Pleij 1983; Pleij 1997, pp. 174-190; voor diverse Franse, Italiaanse, Spaanse en 

Nederlandse voorbeelden: Kavaler 1989, pp. 72-75. Stecher 1877, p. 398, merkte op dat sommige Vlaamse 

sotterniën vastenavonddialogen bevatten, die als ‘satyres’ worden aangeduid. 
151

  Pleij 1997, p. 177. Zie het voorbeeld in Hummelen 1968, p. 350. 
152

  Nijhoff 1933; Kavaler 1989, p. 72, ill. (als ca. 1550); Pleij 1997, p. 178, ill. (als ca. 1530). Voor 16de-

eeuwse Italiaanse prenten met de triomf van vastenavond: Katritzky 1987. 
153

  Louter tot vermaak zal het handschrift hebben gediend uit ongeveer het midden van de zestiende eeuw 

in het Haagse Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, dat, naast een spotmandement, de muzieknoten van 

twee liedjes bevat, gewijd aan de vastenavond en de vasten; de muzieknoten worden gevormd door het 

opgesomde voedsel - hammen, kip en bier voor vastenavond, en vissen, mosselen en droog brood voor de vasten 

- en aangevuld met zotskolven, zotskappen, drinkbekers en koekenpannen (Rijksmuseum Meermanno-

Westreenianum, MS 10 C 26, fol. 10v.-11r. Zie: Pleij 1983, pp. 249, 253-254, ill.; Pleij 1997, pp. 181-183). Het 

was de bedoeling de tekst en de liedjes op vastenavond te lezen en te zingen. Ongetwijfeld werd de enumeratie 

van zowel vastenavondvoedsel als vastenspijzen als komisch ervaren. De tekst bij de vasten beschrijft dat de 

consumptie van knollen en uien met scatologisch geknetter gepaard gaat (‘Knollen en uien wy vysten vlas’). Zie 

voor de volledige tekst: Kavaler 1989, p. 86, n. 35. 
154

  Ze beschrijven allerlei vormen van dwaas gedrag samenhangend met de seizoenen en de maanden van 

het jaar. Er wordt de draak gestoken met serieuze jaarvoorspellingen door de meest vanzelfsprekende dingen te 

beweren en ook hier werden de daarmee dikwijls gepaard gaande opsommingen van lekkernijen kennelijk als 

bijzonder komisch ervaren. Zo voorspelt de Pronstelcatie [...] van Malfus Knollebol uit 1561 dat men in de 

winter de warmte van het vuur zal opzoeken  
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‘En het goet bier en edelen Rijnschen wijn 

Die souwer oock ghenuechelijck by sijn. 

En goede braeyworsten, wilt daerna haken, 

Die souwen daer oock wel by smaken. 

En eenen eyndtvoghel, ghesmoort in de boter, wel vet, 

Dat waer dan oock een aerdich bancket.’ (naar Kampen, Pleij, Stumpel 1980, p. 93, vs. 175-181). 

En nadat velen zijn verarmd door uitbundig Driekoningen en vastenavond te vieren begint de lente 

‘En dan coemt ons die Vasten oock aen boort 

En dan siet men aen alle canten voort 

Met vijghen, rosijnen en leckeren compost, 

Stockvisch, pekelharinck is dan oock goeden cost, 

Nootkens, amandelen en crakelinghen mede 

Brenght die Grave van Halfvasten nae d’oude sede.’ (naar Kampen, Pleij, Stumpel 1980, p. 95, vs. 229-234). 
155

  Paneel, 118 x 164,5 cm., gesigneerd en gedateerd: BRVEGEL 1559. 
156

  De Tolnay 1935, p. 26. 
157

  Stridbeck 1956a, pp. 96-109. Stridbeck argumenteerde dat aan de zijde van de Vasten, die volgens hem 

de katholieke Kerk voorstelt, drie elementen zijn weergegeven die tijdens de Contra-Reformatie door de 

katholieke Kerk werden verkondigd als de belangrijkste aspecten van de christelijke piëteit, te weten: vasten, het 

gebed en het schenken van aalmoezen. Van gereformeerde zijde werden deze drie elementen als externe 

manifestaties van het katholieke geloof streng bekritiseerd. Het is echter onwaarschijnlijk dat Brueghel hier aan 

deze polemiek refereerde, omdat naast het uitdelen van aalmoezen ook het zorgen voor de doden is voorgesteld, 

en deze handelingen worden bepaald niet op een spottende wijze uitgebeeld. Het gaat om daden van 

barmhartigheid die ook voorkomen in Brueghels prent met Caritas; deze uitingen van naastenliefde zijn niet 

voorbehouden aan het katholieke geloof, maar laten een contrast zien met de vastenavond, waar de kreupele 

bedelaars aan hun lot worden overgelaten. Stridbecks duiding van de vastenavond als de personificatie van de 

lutherse Kerk is evenmin aanvaardbaar, ondermeer omdat de spottende wijze waarop deze is weergegeven 

volgens Stridbeck zou zijn geredeneerd vanuit een katholieke zienswijze, en daarvan kan geen sprake zijn, omdat 

Brueghel, naar wordt aangenomen, het libertijnse gedachtengoed deelde met ondermeer Coornhert en Ortelius 

(Stridbeck 1956a, p. 97). Bovendien ontbreken aanwijzingen op grond waarvan de de vastenavondvierders als 

lutheranen kunnen worden geïdentificeerd. 
158

  Renger 1988, pp. 185-186. De benadering van vastenavond en vasten als oorzaak en gevolg komt, zoals 

hierboven bleek, ook tot uitdrukking in ondermeer de Pronstelcatie [...] van Malfus Knollebol, waar dit proces, 

net als in Brueghels schilderij, op een komische wijze wordt behandeld. 
159

  Ets, 327 x 505 mm., gesign. Frans Hochghenberghe. H. COCK EXCV. 1558. Zie Hollstein, IX, p. 50, 

nr. 40, ill. 
160

  Bij vastenavond luidt de Nederlandse tekst:  

Al die gherne Vet Smaect bly van gheeste 

En t vleesch Verschuert met appetijte 

Comt helpt verschierē de Vasteauont feeste 

Soe en staet v gheen spaerichs te Verwijtē 

en bij vasten: 

Wien leckerheijt behaeght cleijn van prijse 

Van menigherhande visschen bereijt 

Die houwe hem aen de Vastenspijse 

Soe cryght hy den lof van soberheyt. 
161

  Pleij 1997, pp. 174-190, besteedt ruime aandacht aan de humor in teksten en beelden waarin de 

thematiek van vastenavond- en vastenvoedsel centraal staat (waaronder Brueghels schilderij). Al te eenvoudig en 

ongefundeerd is echter zijn vaststelling dat ‘Met deze vormen van humor [...] men de honger het best [kan] 

verslaan’ (p. 183) en dat ‘niet alleen concrete angsten voor de gevolgen van schaarste en zwelgzucht [worden] 

bezworen door ze te ridiculiseren, maar ook lessen uitgedeeld met behulp van de ironie van de omgekeerde 

wereld’ (p. 187). De indruk dat het publiek van deze teksten en beelden voortdurend  met angsten leefde en dat 

het de voornaamste functie was van de teksten en beelden deze angsten te bezweren, is stellig onjuist: Pleij 

constateert zelf dat ‘die angsten relatief zo weinig bevestigd worden door acute en wijdverspreide hongersnoden’ 

(p. 190). Ook het uitdelen van lessen is, zoals uit mijn hoofdtekst blijkt, niet of nauwelijks aan de orde. 
162

  ’s-Hertogenbosch 1967, p. 139, nr. 40, ill. Het origineel van Bosch wordt genoemd in een inventaris van 

het jachtslot van Philips II (Glück 1932, p. 264). Een 14
de

-eeuws Vlaams schilderij, uitgevoerd in tempera op 

doek, met een personificatie van de Vasten omringd door feestvierders bevond zich in de 15
de

 eeuw in de 

collectie van de Medici in Florence. Zie voor deze voorbeelden: Stridbeck 1956a, p. 98; Schutt-Kehm 1983, pp. 

111-112. 
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163

  Paneel, 67 x 236,8 cm. Zie: De Coo 1978, pp. 26-28, nr. 24, ill.; Unverfehrt 1980, p. 286, nr. 146. 
164

  Paneel, 74 x 238 cm., Utrecht, Museum Catharijneconvent (in bruikleen van het Rijksmuseum 

Amsterdam), inv. nr. RMCC S 105. Zie: Unverfehrt 1980, p. 286, nr. 146a-a; ’s-Hertogenbosch 1992, pp. 110-

111, nr. 46, ill., als tweede helft 16de eeuw. Een grisaille (paneel, 59 x 118,5 cm.) in ’s-Hertogenbosch, Noord-

brabants Museum (inv.nr. 12.076) is minder gedetailleerd en toont slechts het centrale gedeelte van deze compositie, 

maar niettemin geldt deze voorstelling als een getrouwer weergave van het origineel van Bosch. Zie: Unverfehrt 

1980, p. 286, nr. 145, ill., als ca. 1540-1550; ’s-Hertogenbosch 1967, nr. 39, ill.; ’s-Hertogenbosch 1992, pp. 

110-111, nr. 45, ill., als ca. 1540. 
165

  Verberckmoes 1998, pp. 146-147, 149. 
166

  Verberckmoes, pp. 117-119. Het gaat om een bewerking van een laat-vijftiende eeuws Nederduits 

origineel. Hoewel Pieter Aertsen waarschijnlijk zelf tot aan zijn dood rooms-katholiek bleef (Van Mander/ 

Miedema 1994-1999, IV, p. 62; de Oude Kerk in Amsterdam, waar Aertsen in 1575 werd begraven, was 

katholiek.), belette hem dat niet om rond 1570 het bezoek van twee paters aan een nonnenklooster met spot te 

verbeelden op zijn Satire op het kloosterleven: de dikste tovert allerlei vette spijzen tevoorschijn door met zijn 

stok tegen een voorraadkast te slaan; de andere, jongere pater vergrijpt zich aan een paar eieren en laat zich door 

een non onder de kin kietelen. In een aangrenzende ruimte kijken haar medezusters tijdens het spinnen jaloers 

toe. Dirkse toonde overtuigend aan, dat de nonnen in overdrachtelijke zin op de paters spinnen. Zie: P.P.W.M. 

Dirkse in Utrecht 1981, pp. 43-45, afb. 28. 
167

  Zie voor het anonieme pamflet Satyres chrestiennes de la cuisine papale: Jeanneret 1991, pp. 206-207. 

Zie ook: Crouzet 1990, I, pp. 673-680; Verberckmoes 1998, p. 148. 
168

  Deze voorbeelden worden behandeld in Jeanneret 1991, hoofdstuk 8, ‘Dog Latin and macaronic poetry’. 

Voor parodia sacra: Bakhtin 1968, pp. 14-15. 
169

  Verberckmoes 1998, p. 165 en voor voorbeelden: pp. 165, 168-169, 171. Een culinaire beeldtaal wordt 

toegepast in een anoniem schilderij met een satirische strekking uit het eerste kwart van de 17de eeuw, Vrede 

maant de kerken tot verdraagzaamheid (Utrecht, Museum Catharijneconvent), waarop de twistende religieuze 

partijen rondom de tafel aan een dis zitten: Calvijn wordt getoond met een kalf en een tekst boven zijn hoofd 

spreekt over ‘Calf fijn ist’; de paus heeft een kom pap (pap staat hier voor paap) en twee katten op zijn schoot, 

een verwijzing naar ‘Catte lekken’, een bekend homoniem voor katholieken. Luther speelt de ‘luyt teer aen’ 

(lutheraan) en een hurkende man die brood doopt in een vetvanger is een wederdoper. Mikpunt van spot is 

vooral het onvermogen en de onwil van alle aanwezige kerken om te komen tot eendracht en verdraagzaamheid. 

Doek, 131,5 x 162,5 cm., inv.nr. RMCC.s.48. Zie: M. van Droogenbroeck en R.P. Zijp in Utrecht 1981, pp. 38-

42, afb. 24; Utrecht 1986, p. 174, nr. 109, ill. Dit doek toont veel overeenkomsten met een prent van C.J. 

Visscher (ca. 1550-1612) uit ca. 1570, en daarop gebaseerde 17de-eeuwse versies, zoals een exemplaar van Dirk 

Eversen Lons (ca. 1599-1666), waar een personificatie van de Eendracht wordt getoond met een dood hert, een 

motief dat mogelijk verwijst naar Coornhert. Zeer uitzonderlijk is dat hier de RATIO, die in gastronomische 

bewoordingen een scherpe kritiek uit op alle twistende partijen, wordt gepersonifieerd door een vrouw met een 

schuimspaan. Zie voor de prent: M. van Droogenbroeck en R.P. Zijp in Utrecht 1981, pp. 40, 42, n. 4, afb. 25. 
170

  Beide prenten zijn voorzien van het monogram PAME (Petrus a Merica = Pieter van der Heyden). De 

Magere keuken (kopergravure, 221 x 294 mm.) draagt rechts onder de inscriptie brueghel invē 1563, de Vette 

keuken (kopergravure, 220 x 293 mm.) is rechtsboven gesigneerd pieter brueghel invē, links daarvan gedateerd 

1563, en draagt linksonder de inscriptie H. Cock excudeb. Voor latere uitgaven en kopieën, die ondermeer 

verschenen bij Theodoor en Johannes Galle en Hendrick Hondius, zie Lebeer 1969, pp. 134-140, onder nrs. 55-

56. 
171

  De franse tekst bij de Magere keuken luidt: ‘Ou Maigre-os Le pot mouue, est vn pouure conuiue / 

Pource, á Grasse-cuisine iray, tant que je viue’. Bij de Vette keuken: ‘Hors dici Maigre-dos á eune’ hideuse mine 

/ Tu nas que’ faire icy Car cest Grasse-Cuisine’. 
172

  Renger 1970, pp. 62-63; Renger 1988. 
173

  Renger 1970, p. 60 e.v.; Renger 1988, p. 184. Vergelijk ook Grauls 1957, pp. 188-193. Pleij 1997, pp. 

180-181, noemt een processiespel getiteld ‘Een nieuw stick van Magherman roert de pot’, dat sinds 1561 tijdens 

de jaarlijkse ommegang in Dendermonde wordt opgevoerd. 
174

  Renger 1988, p. 184. 
175

  De laatste prent uit de zes-bladige serie die aan Cornelis Anthonisz werd toegeschreven en in 1541 in 

Amsterdam werd uitgegeven, toont de sterk vermagerde Sorgheloos in het gezelschap van Pover en Aermoede in 

een keukeninterieur dat overeenkomsten vertoont met Brueghels Magere keuken: de ketel boven het haardvuur 

wordt in dit geval geroerd door een oude vrouw die de Armoede personifieert en de povere dis bestaat eveneens 

vooral uit vis. Een versie van deze reeks in het Rijksprentenkabinet gaat gepaard met onderschriften die een 

vermanend commentaar leveren op de getoonde levenswandel van Sorgheloos; deze sporen aan tot matigheid en 

wijzen erop dat men zich op de toekomst moet voorbereiden (Renger 1970, pp. 42-65). Daarnaast herinnert de 

scène van de Magere die door de Vetten wordt verjaagd aan een scène in een schilderij van de Meester van de 
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Verloren Zoon in Wenen die toont hoe de verarmde Verloren Zoon uit een keuken wordt verdreven (Renger 

1970, p. 63, afb. 6); in een schilderij naar Pieter Cornelisz Kunst in Basel zit de Verloren Zoon net als 

Magherman in de prent van Brueghel volledig berooid in een schamel keukeninterieur bij een haardvuur (Renger 

1970, afb. 20). 
176

  In een zeer specifieke context kunnen de prenten echter wel degelijk een didactisch oogmerk dienen, 

zoals het geval is bij Johann Theodor de Bry’s in 1596 en 1611 in Frankfurt verschenen Emblemata Secularia, 

waarin Brueghels Magere en Vette keuken een plaats hebben in een reeks genrevoorstellingen die niet-

navolgenswaardig gedrag tonen. Dit ‘Stamm und Wapenbüchlein’ was bedoeld voor studenten en had vooral een 

didactische functie, zoals de toeschouwer en lezer in het voorwoord wordt meegedeeld. In de ondertitel is echter 

ook sprake van ‘lustige [mijn curs.] newe Kunststück’. Uit het korte inhoudsoverzicht en de begeleidende teksten 

komt naar voren dat de Magere keuken het oord is waarin een werkschuwe deugniet die zijn geld verspilt 

terechtkomt. Tijdens het daarop volgende parasitaire bestaan tracht de deugniet tevergeefs terug te keren in de 

Vette keuken. Zie De Bry 1611, ed. 1994, p. 25, nrs. 58, 63; pp. 50-51, nr. LVIII; pp. 52-53, nr. LXIII, afb. 58, 

63; vergelijk ook Raupp 2002, p. 248. 
177

  Fraenger zag de verbeelding van het contrast tussen arm en rijk als een sociale satire met een 

maatschappijkritische moraal, zoals deze volgens hem op verwante wijze werd verwoord door Johannes Fischart 

in diens Rabelais-parafrase “Gorgellantua”. Zie: Fraenger 1977, pp. 95-98. Zie voor meer literatuur: Sellink 

2001, p. 61. Een door J. Müller in Hamburg 2001, p. 108, voorgestelde theologische duiding van het 

prentenpaar, waarbij vette lutheranen tegenover magere katholieken zouden staan, is - zoals ook Raupp 2002, p. 

250, meent - niet steekhoudend, ondermeer omdat zich onder de Vetten een monnik bevindt, herkenbaar aan zijn 

pij. 
178

  Grooten Honger wordt vermeld in Veelderhande geneuchlijcke dichten […] 1600, ed. 1977, p. 104; 

Pikhaus 1988-89, I, p. 46, nr. 33; II, pp. 300-301. 
179

  Pikhaus 1988-89, I, p. 90. 
180

  ‘gen.    loopt segick int gasthuis daer diendij te hove 

 maer by dees heeren niet 

 

lut.       gij sout bet dienen om tspit te wenden 

 of om ons den haring om den kraech te braden 

 dan dat gy hier komt als donberaden 

 ter maeltijt van dese edele heeren koene 

 sij en hebben u komste van geenen doene 

 maer avont en noene ben icker na hun gevoech’ 

Een tafelspel/ / van twee persoonen/ / te weten: // 1. Van Als Genoech. //2. Luttel Hebben (Pikhaus 1988-89, nr. 

56). Het betreft een tekst in een 17de-eeuws handschrift afkomstig uit de verzameling P. Cornelisz. van der 

Morsch in Leiden, Gemeente-Archief, Hs. nr. 72421. De passage werd geciteerd naar Pikhaus 1988-89, I, p. 130. 

Het spel is ongedateerd en gesigneerd door ‘Reyn geneucht’, blijkens het slot van het stuk een lid van de De 

Fonteynisten in Dordrecht (Pikhaus 1988-89, II, p. 459). Men vergelijke voor het met Magerman verwante type 

‘Povere’ in een refrein in het zotte, waar hij tijdens een bruiloftsfeest de keuken bestuurt: Coigneau 1980-83, II, 

p. 299. 
181

  Verg. ook Schutt-Kehm 1983, pp. 118-119. 
182

  Zie ook Renger 1988, p. 184. De relatie tussen beide onderwerpen komt bovendien duidelijk naar voren 

in een Bancliedeken uit 1561 van Eduard de Dene (De Dene, ca. 1561, ed. 1975-1979, dl. III, pp. 69-70, fol. 354r-

v.). Dit lied wordt gezongen door leden van het ‘schamelgilden’, waartoe ook een ‘magherman’ behoort. Zij zijn 

evenals de bewoners van de Magere keuken uitgemergeld, hebben ‘verhongherde Caecken’, en bevinden zich in 

‘Bijstiervelt’, een typisch oord van vasten, zoals Smachtenburgh, Hongeryen, of Plattenborse (men vergelijke 

Pleij 1997, p. 187). Zij hebben afscheid moeten nemen van het Driekoningenfeest en vragen zich af waar nu 

vastenavond te vieren; Vetman, Roege Bontamps, en ‘milde maertin’ (d.w.z. het St. Maartenfeest, op 11 

november) zijn van hen vervreemd, Jan Brassaert is overleden en het is daarom ‘Requiem al inde Cuecken’: er is 

niets kouder dan de haard en om nog voedsel te bemachtigen, wordt er op een stokvis gebeukt, een motief dat 

opmerkelijk genoeg ook door Brueghel is weergegeven. Hadden ze het geld, dan zouden ze zeker brassen. Dit 

terugverlangen naar het leven in weelde en overdaad verklaart ook waarom de Mageren in de prent van Brueghel 

de Vette hun gastvrijheid proberen op te dringen. Met humor en zelfspot besluit De Dene het tragi-komische lied 

door te suggereren dat hij zelf tot dit gilde behoort: 

‘Die dit liedeken heeft ghedicht 

van ghelde was zyn buerse Licht 

hebbende groote gheschillen 

ieghens de cruusbroers [=verm. rampgenoten]/ als aerm wicht 

keeck hy duer ysere Brillen’ 
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(De Dene, ca. 1561, ed. 1975-1979, dl. III, pp. 69-70, fol. 354v18-22). 

 Thematisch verwant met de iconografie van vastenavond en vasten en de Magere en de Vette keuken is 

een prent van 1593 met het Banket (Rogier Bontemps) van de in Frankfurt werkzame Joos van Winghe (1544-

1603) die blijkens het Latijnse onderschrift naar een - thans onbekende - inventie van Hans Holbein de Jongere 

(1497/8-1543) werd vervaardigd. Gravure, 275 x 415 mm. Inscripties: rechts boven: ROGIER BŌTEMPS. 

Gedateerd in de voorstelling r.o.: Ex: Ho: cum priv. Cas[?]: aº 1593. Links onder: Uxorem me huic junxit/ 

IODOCYS A WINGHE/ Dignum patella operculum (Ik ben aan hem verbonden als zijn vrouw/ door Jodocus van 

Winghen / een waardige deksel voor een bord.) Rechts onder: Me sic olim ad viuum depinxit/ IOANNES 

HOLBEIN/ Pondus inutile terrae. (Zo ben ik vroeger naar het leven geschilderd/ door Johannes Holbein/ als een 

nutteloze ballast op de aarde.) Midden onder: Vnicuique dedit Vitium natura creato:/ Nobis dulce merum semper 

amare datum./ Inhiat hic nummo, hic pace oblectatur, hic armis: Naturae sequitur semina quisque suae. (De 

natuur heeft ieder schepsel zijn gebrek meegegeven. Ons werd het gegeven om ons altijd te verlustigen aan zoete 

wijn. De een is blij met geld, een ander met vrede, een ander met oorlog: ieder volgt zijn ingezaaide natuur.) Si 

fas est omnes pariter pareatis auari,/ Et quisquis dulci praetulit arma mero./ Non est (crede mihi) sapientis 

dicere Viuam:/ Sera nimis vita crastina est, viue hodie. (Laat u allen gelijkelijk  XXXXX [onduidelijk] Ook al 

wie de wapens verkiest boven de zoete wijn. Geen wijze (geloof me) behoort te zeggen: ‘ik zal leven’ Want 

morgen te leven is te laat, leef vandaag). Volgens Renger 1970, p. 109, blijkt uit het onderschrift, dat de 

rechterhelft van de prent, waar de man is afgebeeld, ontstond naar een compositie van Holbein, terwijl de 

linkerhelft met de vrouw is gebaseerd op een inventie van Van Winghe. Deze voorstelling toont een interieur 

met hammen en worsten aan de muur, waarin een dronken dikzak achteruitgezakt zit aan een vette dis van kaas 

en brood; hij kijkt ons verveeld aan en omklemt een grote pul bier (of wijn?). Blijkens de inscriptie die boven het 

bed is te lezen, stelt hij Rogier Bontemps voor. Deze exponent van de vraat- en drankzucht kwamen we ook 

tegen in het Bancliedeken van De Dene, waar hij met typen als Jan Brassaert en Vetman de vastenavond en de 

Vette keuken vertegenwoordigde. Aan de andere kant van de tafel zit zijn al even zwaarlijvige echtgenote met 

een kruik in de hand. De satirische voorstelling hekelt de vraat- en drankzucht van het paar en zoals Renger 

benadrukte, laat de prent de daarmee samenhangende zonde van de luiheid zien, zoals wordt verbeeld door het 

onopgemaakte bed, de grote zachte kussens waarop het paar zich heeft neergevlijd, de slordig gedekte tafel en de 

wijze waarop Rogier Bontemps zwaarmoedig het hoofd op zijn hand steunt (Renger 1970, pp. 109-110). Zonder 

twijfel is de prent te beschouwen als een exemplum van niet-navolgenswaardig gedrag, maar tegelijk is het 

natuurlijk buitengewoon grappig dat de dikke vrouw de volkomen verzadigde Rogier Bontemps voor de vorm 

probeert over te halen van een paar armzalige stukjes vis te eten, maar dat zelfs dit vastenvoedsel hem teveel is. 

Daarom behelst de voorstelling meer dan een ‘antithetisch’ tegenover elkaar plaatsen van vette en magere 

spijzen, zoals Wettengl de volgens hem moraliserende prent reducerend interpreteert (K. Wettengl in Frankfurt 

1993-94, ed. 1999, pp. 154-155, nr. 64, ill.). De prent behoort daarentegen tot de categorie komische beelden van 

laakbaar gedrag. In de ironische tekst rechtvaardigen de personages hun gedrag met het excuus slechts hun 

ingezaaide natuur te volgen en de beschouwer wordt aangespoord niet morgen te leven, maar vandaag. De 

iconografie van de voorstelling gaat uiteindelijk terug op een prent van de zogeheten Petrarca-Meester uit 1532, 

waar de Zwaarlijvigheid wordt verbeeld door een vergelijkbaar dik echtpaar, dat tijdens de maaltijd 

achteruitgezakt zit. De verwantschap van dit thema met de Magere en de Vette keuken blijkt uit het gegeven dat 

daarnaast een prent bestaat van een magere man die aan een sobere maaltijd zit; de prominent uitgestalde 

attributen duiden op zijn actieve bestaan als houthakker (Pleij 1997, pp. 416-417, ill.). 
183

  In een directe relatie tot het thema van de Magere en de Vette Keuken staat ook een tekening uit 

omstreeks 1560-70 van een tijdgenoot van Brueghel, de monogrammist WL: Pen in bruin, 315 x 418 mm., 

gemonogrammeerd op de omgevallen stoel: WL. Brussel, Prentenkabinet Koninklijke Bibliothek Albert I, inv. 

nr. SV 85640. Voor de toeschrijvingsproblematiek, zie Berlijn 1975, pp. 149-150, nr. 205, ill.; vergelijk ook 

Raupp 2002, p. 248. Deze tekening verbeeldt hoe een keuken met Mageren, die hun honger proberen te stillen 

met een armetierig maal van beentjes, wordt bestormd door Vetten gewapend met een braadspit, ham en 

worsten. De wijze waarop de Vetten zijn weergegeven, duidt op een verwantschap met voorstellingen van de 

Strijd tussen vastenavond en vasten, maar de tekening verschilt daarvan, doordat de verschrikte Mageren zich 

volkomen door de Vetten laten overrompelen zonder de strijd aan te gaan én doordat typisch vastenvoedsel, 

zoals mosselen of vis, ontbreekt. Volgens Renger 1988, p. 187, afb. 12, verbeeldt de tekening dat de Vetten 

willen voorkomen dat de vastentijd aanbreekt. Ook hier staat het komische contrast tussen de twee uitersten 

centraal. 
184

  De Magere keuken: gravure, 23,1 x 28,5 cm., l.o. gesign.: M. De Vos inuent., rechts het adres: Ioan. 

Baptista Vrints excud., De Vette keuken: gravure, 22,9 x 28,3 cm., onderaan, links van het midden: M. De Vos 

inuent. Rechts van het midden: Ioan. Baptista Vrints excud.  Zie Hollstein, XLIV (1996), nrs. 1288-1289, ill.; 

Lebeer 1969, onder nrs. 55-56, daar ten onrechte vermeld als pastiches. 
185

  De opschriften bij de Magere keuken luiden: 

OSSA GENAS PENETRANT, QVEIS VICTVM HAEC MENSA MINISTRAT 
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(De botten doorboren de wangen van degenen, die deze kost wordt voorgeschoteld) 

 

Ce front meigre, qui ronge, & qui a peine touche 

Le pain d’une dens seule, & a peine d’un doigt 

Le pocal plein d’eau clere aproche de sa bouche 

Ne rit entre Ceres, et Bacchus en son toict. 

Compt heyntken smalbeck, langht hier ons potaige, 

Scherpeneus doet ons met den waterpap swillen 

Magherman reurt den pot, vetman maect couraige 

Die op onsen aerbeyt, mest syn vette billen. 

 

De opschriften bij de Vette keuken luiden: 

PINGVIA DELICIIS HAEC PINGVIBVS ORA RENIDENT 

(Deze vette smoelen glanzen van vette lekkernijen) 

 

Embroches & rostis, ces ioues potelées  

Ces sausißes, iambons, ces boeufz, ces moutons gras 

Ces trognes de Sylene, et ces chiens leische-plas 

Monstrent, que le sainct Ieusne [Sint Vasten] ailleurs faict ses allées. 

Schept op, langt meer, tapt wijn, en vraecht niet wat cost 

Hoort Cock, dient ons wel, ghy crijght eenen schakele 

Al schimpen de magher caken, vry schost en brost 

Wy hebben deijeren en sij tghekakele. 
186

  Raupp 2002, pp. 253-255. 
187

  Over Aernoutbroeders: Muller 1919; Enklaar 1937, pp. 98 e.v.; Renger 1970, pp. 19, 27, 36, 42, 64, 

102, 104, 121, 143; Pleij 1983, pp. 99-100; Pleij 1997, p. 188. 
188

  Veelderhande geneuchlijcke dichten […] 1600, ed. 1977, pp. 88-89. 
189

  Verschillende auteurs zagen het prentenpaar van Brueghel als Steens grote voorbeeld en voerden 

verscheidene motieven op diens werken terug. Zie: W. Kloek in Amsterdam, Washington 1996-97, pp. 103-108, 

nrs. 2-3; Westermann 1997, p. 50. Dat ook het prentenpaar van De Vos een belangrijke bron van inspiratie 

vormde, blijkt het duidelijkst uit de grote overeenkomst die de indeling van het interieur van Steens Vette keuken 

vertoont met dat van De Vos: diens aan de tafel gezeten drinker met de bepluimde hoed werd door Steen 

getransformeerd tot een dikke vioolspeler. Deze figuur stelt daarom zeker geen bedelende muzikant voor, zoals 

Raupp 2002, p. 253, veronderstelt. 
190

  Schnackenburg 1981, I, pp. 25, 81, nr. 9, dl. 2, ill. Het betreft een ontwerptekening voor een schilderij 

uit de collectie J. Dollfus, geveild in Parijs, (Petit), 20-5-1912, nr. 66, ill. 
191

  Zoals een in 1637 gedateerd voorbeeld in een Engelse privé-verzameling. Zie: Raleigh, Columbus, 

Manchester 2002-2003, pp. 139-141, nr. 25. 
192

  Vergelijk ook Chapman 1996-97, p. 17, voor de aanwezigheid van de schildersezel die Chapman 

beschouwt als een ironisch commentaar op de wankele sociale en financiële status van de schilder, en 

Westermann 1997, p. 50, voor de Magere met Steens gelaatstrekken. De voorstelling kent een voorloper in het 

eerder genoemde ‘Bancliedeken’ van Eduard de Dene, die zijn tragi-komische jammerklacht van het 

‘schamelghilden’ met zelfspot besluit door te impliceren dat hij zelf tot dit gilde behoort (De Dene, ca. 1561, ed. 

1975-1979, dl. III, pp. 69-70, fol. 354v18-22). Tegelijk speelt Steen met het stereotiepe beeld van de verlopen 

schilder wiens gezin in een armoedige toestand wordt gebracht door zijn drankmisbruik, spilzucht en overdadige 

levenswandel. Dit kunstenaarstype is ondermeer weergegeven in een schilderij met De arme schilder in zijn 

atelier van Andries Both (G. Luijten in Amsterdam 1997, pp. 247-252, nr. 49). Naar het thema van de Magere en 

de Vette Keuken verwijzen de onderschriften van Cornelis Schonaeus op het prentenpaar met Pannetje vet en 

Pannetje mager van Gillis van Breen naar Karel van Mander, waar het gegeven op een andere manier is 

uitgewerkt. Zie: G. Luijten in Amsterdam 1997, p. 184, afb. 1 en 2. 
193

  Geisberg 1974, III, p. 1138. Een dikke man met een braadspit, waaraan een vette kapoen is geregen, 

werd voorgesteld op een houtsnede van Erhard Schön die een spotblazoen van Luilekkerland verbeeldt, dat is 

samengesteld uit ondermeer worsten, dobbelstenen en speelkaarten. Een tweede dikzak is weergegeven met een 

grote drankfles. Zie: Geisberg 1974, III, p. 1137. 
194

  Kostyshyn 1994, pp. 254-304; M. Sellink in Rotterdam, New York 2001, pp. 255-257, onder nr. 116. 
195

  In Veelderhande geneuchlijcke dichten […] 1600, ed. 1977, pp. 142-150. De tekst is afgedrukt in Pleij 

1997, pp. 54-63. 
196

  Pleij 1997, p. 54. 
197

  Pleij 1997, p. 60. 
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198

  Pleij 1997, pp. 38-45. 
199

  Ets, 2de en 3de staat van drie, 401 x 535 mm. Gesigneerd en gedat. r.o.: NICOLO NELLI V.F. 1564. 

Toegevoegd r.o. het adres van de uitgever: ROMAE CLAUDIJ DUCHETTI FORMIS, Rotterdam, Museum 

Boijmans Van Beuningen, BDH 19043. Zie: Maastricht, Brugge 2002-2003, pp. 194-195, nr. V.7. Rechts onder 

staat: ‘fatta da un ser cotal detta bugia’. 
200

  Pleij 1997, pp. 273-274, 310 e.v. 
201

  Voor het gebruik van voedsel als komisch principe, zie Bakhtin 1968. 
202

  Kavaler 1989, pp. 70 e.v. 
203

  Houtsnede, 254 x 275 mm., onderaan gedateerd en gesigneerd: 1540/ PETER. FLETTNER, Londen, 

British Museum. Zie Rowlands 1987, pp. 158-162, afb. 121. 
204

  Rowlands 1987, p. 160. 
205

  Kopergravure, 223 x 293 mm., inscripties: middenonder PAME (=Pieter van der Heyden) en de titel 

GVLA; op houten kuip: brueghel Inventor; rechtsonder: H. Cock. excud cum gratia et priuilegio. 1558. Zie voor 

de prent en de tekening: Rotterdam, New York 2001, pp. 148-149, nrs. 44-45. 
206

  Gravure, 29,2 x 18,2 cm., Parijs, Bibliothèque Nationale de France. Beschreven in Hennin 1877-82, I, 

nr. 1124; G. Luijten in Amsterdam 1997, pp. 154-155, afb. 5. 
207

  Voor het gebaar: Paul Vandenbroeck in Antwerpen 1987, pp. 45-48, 160, n. 242; G. Luijten in 

Amsterdam 1997, pp. 152-155. 
208

  Dit werd ook door H. Buijs in Amsterdam 1986, p. 344, gesuggereerd. Voor een duiding van de bel als 

een object met religieuze betekenis: Craig 1982, p. 8, die de letters ‘g’ en ‘b’ interpreteert als een afkorting van 

de woorden gens bona, ‘goede mensen’ en het kruis geflankeerd door twee paar verticale strepen als een 

mogelijk ‘disguised symbol of Christ’s cross’, maar tegelijk ook als een merkteken dat door handelaren werd 

gebruikt (van dat laatste treft men concrete voorbeelden aan bij Houghton 1999, p. 326, afb. 46). Voor de 

betekenis van deze combinatie van symbolen - de bel, de letters en het merkteken - is nog altijd geen 

bevredigende verklaring gevonden. 
209

  Zie: Craig 1982, p. 5 en Honig 1998, p. 37. 
210

  Falkenburg 1988, pp. 119-120, afb. 9. 
211

  Van Mander 1604, fol. 216v. 
212

  Koper, 70 x 92 cm., verblijfplaats onbekend. Afgebeeld in Salomon 1998, fig. 41. 
213

  Op de voorgrond zit een kind tussen de kippen en varkens samen met een kat een pot leeg te likken. Ter 

linkerzijde is te zien hoe een vrouw (een min?) open en bloot een kind de borst geeft onder het oog van twee 

nieuwsgierige soldaten, die de herberg juist hebben betreden. Een rijker uitgedoste man (een officier?) heeft zich 

aan een dis gezet en laat zich verwennen door een boer die hem van zijn laarzen bevrijdt. 
214

  Kopergravure, 22,5 x 31,2 cm., gesign. en gedat. Huijs Excu. 1558. Hollstein IX, p. 164, nr. 33. De 

prent werd na de dood van Massys gestoken en gepubliceerd; de gravure vormt een paar met een Eierdans voor 

een herberg (Hollstein IX, p. 164, nr. 32), maar het is onzeker of de prenten oorspronkelijk als paar waren 

bestemd. Zie Raupp 1986, p. 212, nr. 7b en p. 213, afb. 194b en Bijl, Kloek, Zeldenrust 1989, pp. 201-202. 
215

  H. Buijs in Amsterdam 1986, pp. 343-344, n. 2. Het schilderij van Aertsen is in het Museum voor 

Schone Kunsten in Brussel. Joachim Beuckelaer beeldde eveneens een terugkerende processie af in de 

achtergrond van zijn Jaarmarktdag met de Vlucht naar Egypte in hetzelfde museum (Moxey 1977, afb. 18 en 

53). 
216

  Volgens de toenmalige kalender begon 1551 op 27 maart, zodat het klopt dat de Vleeskraam dateert van 

enkele maanden na de verkoop van de grond. Houghton 1999, pp. 168-184, i.h.b. pp. 180-181; vergelijk ook: 

Houghton 2001 en Houghton 2004. Het is echter onwaarschijnlijk dat de toenmalige beschouwer van de 

Vleeskraam door de aanwezigheid van het getal ‘154’ aan deze specifieke transactie dacht: het is niet logisch dat 

zo’n gebeurtenis in herinnering wordt gebracht door de vermelding van het getal. Bovendien ging het in 

werkelijkheid niet om 154 maar om 154½ ‘roeden’ (Houghton 1999, p. 181, n. 191). Voorts zou Aertsen het 

ongetwijfeld kenbaar hebben gemaakt door middel van andere, duidelijk herkenbare signalen (zoals het tonen 

van het St. Elizabeth Gasthuis zelf), als hij deze transactie bedoelde. En tot slot lijkt Houghtons duiding in 

tegenspraak met het gegeven dat de Vleeskraam buiten de stad, in een landelijke omgeving, is gesitueerd. 

Vergelijk voor een duiding van het getal ‘154’ als een verwijzing naar het aantal jaarlijkse vastendagen in 

Antwerpen: Rossi 2002, p. 224. 
217

  Vergelijk Craig 1989, pp. 69-70. Volgens Craig verwijst de term ‘erve’ op het bord zowel naar ‘land’ 

als naar ‘Christelijk (geestelijk) erfgoed’ (de Verlossing). Dat ‘Aertsen may have wished to represent spiritual 

transformation in the form of a real estate transaction’ lijkt mij een tegenstrijdige en daardoor geforceerde 

duiding. Het ‘Christelijk erfgoed’ is immers niet te koop. 
218

  Veelderhande geneuchlijcke dichten […] 1600, ed. 1977, pp. 40-49. 
219

  Veelderhande geneuchlijcke dichten […] 1600, ed. 1977, pp. 42-43:  

‘Jae zy [d.w.z. de burgers] en doen niet als den vromen, 
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Ick ben nu by eenen man geraect, 

En ic en weet niet hoe hijt met my maect, 

Hy heeft Quic in mijnen erve ghedaen, 

Op sijn behendicheyt en kan ick my niet verstaen, 

Sijn Quic en can by my niet sterven, 

Dewijl ic dat hebbe in mijnen Erven, 

De luyden segghen dat het een Woeckenaer zy’. 
220

  Tot slot wordt de moraal van het stuk uiteengezet: vreugde en vrede zijn te prijzen; een deugdzaam en 

eervol bestaan leidt tot vreugde. Daarom dient men de ‘drollige Vasten-auontsspelen’ door te brengen met een 

vrolijk (want deugdzaam) gezelschap. De boeren belichamen het tegendeel van deugdzaamheid door de normen 

te overschrijden en hebben hun droefheid dan ook aan zichzelf te danken. 
221

  Juvenal, Satires 11.10, in: Juvenal 1979, pp. 220-221; Sullivan 1999, pp. 252-253. 
222

  Voor mijns inziens te ver-gezochte interpretaties van de jongen bij de put aan de hand van 

spreekwoorden van Erasmus: Sullivan 1999, pp. 253-254. 
223

  Paneel, 60 x 101,5 cm., gemonogrammeerd en gedateerd: 1552.25.juli, Kunsthistorisches Museum, 

Wenen, inv. nr. 6927. Volgens Cat. Wenen 1963, II, nr. 7, zou aan de onderkant een strook van ca. 9 cm zijn 

afgesneden. Dit moet dan plaats hebben gehad voor 1612, omdat Jacques de Gheyns tekening uit dat jaar 

(waarover later meer) een reproductie toont van de huidige compositie. 
224

  Zie voor de beeldtraditie van het thema: Réau 1957, III, pp. 328-329; Schiller 1966, I, p. 168; ‘Christus 

bei Martha und Maria’, in Kirschbaum 1968-1976, III (1971), pp. 210-211; M. Anstett-Janssen, ‘Maria 

Magdalena’, in Kirschbaum 1968-1976, VII (1974), pp. 516-541; M. Anstett-Janssen, ‘Martha’, in Kirschbaum 

1968-1976, dl. VII (1974), pp. 565-568; V. Saxer in Florence 1986, pp. 24-28, 97-101; Pigler 1974, I, pp. 324-

327; Hammer-Tugendhat 1998. 

 Martha voert een uitgebreide patronage over allen die te maken hebben met huishouding, gastenverzorging 

of ziekenverpleging. Dit geldt ook voor koks en pasteibakkers (Wagner-Douglas 1999, pp. 51-53, 61-62). Dat laatste 

blijkt uit het gegeven dat bij de uitvoering van een altaarstuk in de kathedraal van Antwerpen in 1586 door Frans 

Francken werd besloten het Bezoek van Christus in het huis van Martha en Maria te vervangen door een passender 

onderwerp, omdat het altaar niet meer werd gedeeld met het gilde van de pasteibakkers (Buijs 1989, pp. 107-108). 
225

  Zie ook: Buijs 1989, p. 102. Het gaat in deze samenhang niet nadrukkelijk om vanitasattributen die 

onderdeel uitmaken van een vanitasstilleven, zoals o.a. Craig deze zaken en het stilleven interpreteert (Craig 1983a, 

pp. 29-30). 
226

  Voor het vlees als verwijzing naar de ‘voluptas carnis’, de vleselijke lust: Emmens 1973, p. 95-96; 

Grosjean 1974, p. 132. 
227

  Dat het motief van de boter met erotische connotaties gepaard gaat, blijkt uit de samenhang waarin het 

verschijnt op bijvoorbeeld Huybrecht Beuckelaers Verloren Zoon in het gezelschap van hoeren in Brussel en 

vele andere voorstellingen die hierna nog worden besproken. Vergelijk Grosjean 1974, p. 140, die een 

overtuigend verband legt tussen het motief van de boter op de schilderijen van Aertsen en Beuckelaer en het 

Nederlandse woord ‘mot’ (of Franse woord ‘motte’), dat in de uitdrukking ‘een mot(je) boter’ (of: ‘une motte de 

beurre’) kan verwijzen naar een vrouw van lichte zeden, zoals blijkt uit vele 16de- en 17de-eeuwse teksten (zie 

de voorbeelden in WNT, 9, cols. 1172, e.v.). Uiteraard kan men uit dit verband niet afleiden, dat het geschilderde 

motief van de boter direct verwijst naar een vrouw van lichte zeden, maar het bovenstaande ondersteunt de 

gedachte dat het motief geassocieerd werd met aardse begeerten. 
228

  Zie: Grosjean 1974, p. 132. Zoals Stridbeck aantoonde, is de symboliek van de anjer sterk afhankelijk 

van de context waarin het motief verschijnt (Stridbeck 1960, pp. 81-97). Terwijl de anjer in vroege 

devotiestukken verwijst naar de passie van Christus (zie de voorbeelden in Bergström 1958), komt de bloem ook 

voor als symbool van Venus en verwijst het motief naar de lichamelijke begeerten in bijvoorbeeld een prent met een 

liefdespaar van de Hausbuchmeister (Grosjean 1974, p. 132). Courtisanes met anjers werden afgebeeld in een 

bordeelvoorstelling in Stockholm van Jan Massys. Voor een bespreking van het motief aan de hand van dit schilderij, 

dat verderop nog wordt behandeld, zie: Renger 1985, pp. 35-36. Voorts komt de anjer voor als symbool van de 

verloving (Buchan 1975, p. 97) en huwelijk (Van Thiel 1967-68, pp. 98-99) en zoals hieronder zal blijken, zette 

Craig 1983a, p. 34, uiteen dat de anjers op Aertsens keukenstuk in Rotterdam ondermeer verwijzen naar, wat hij 

noemt, een ‘soort’ mystiek huwelijk van de maagd Maria en Christus. Prater 1980, p. 220, interpreteert de anjer op 

Aertsens schilderij in Wenen, op basis van de overeenkomst met het Engelse woord ‘carnation’ als symbool van de 

incarnatie. Vergelijk voor de symboliek van de anjer ook: Milman 1996. 
229

  Buijs 1989, pp. 109-110, afb. 12. Vergelijk voor andere voorbeelden ook afb. 7-11 en 14. Een 

uitzondering is het aan Giovanni di Corraduccio toegeschreven fresco van ongeveer 1420-1430 in de refter van 

het Monastero di Sant’ Anna in Foligno, waar Martha’s keukenwerkzaamheden een apart veld innemen. Het 

linkergedeelte werd waarschijnlijk in de 17de eeuw opnieuw geschilderd (Buijs 1989, pp. 111, 124, afb. 17, n. 

62). 
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230

  Emmens 1973, pp. 94-95. 
231

  De belangrijkste bijdragen tot de interpretatie van vooral 16de-eeuwse keukenstukken met Christus’ 

bezoek aan Martha en Maria werden geleverd door: Renckens 1949; Bergström 1956, pp. 19-22; Moxey 1971; 

Kreidl 1972, pp. 80-82, 97-98; Emmens 1973, pp. 94-95; Grosjean 1974, pp. 131-136; Buchan 1975, pp. 95-102; 

Moxey 1976, pp. 148-152; Moxey 1977, pp. 39-50, 98-99; Prater 1980; Craig 1983a; Irmscher 1986; Buijs 1989; 

Meadow 1994; Meadow 1995; Stoichita 1997, pp. 3-10, 13, 17; Hammer-Tugendhat 1998. Briels 1987, pp. 214-219 

en  Wagner-Douglas 1999 behandelen daarnaast ook 17de-eeuwse keukenstukken met dit thema. Van de genoemde 

auteurs zetten Moxey en Meadow zich het sterkst af tegen het interpretatiemodel van Emmens. 
232

  Buijs 1989, p. 94. 
233

  Craig 1983a, p. 35. Craig houdt vol dat de voorstellingen met dit thema van Aertsen een tegenstelling 

tonen, maar benadrukt dat het daarbij niet gaat om een contrast tussen compleet tegenstrijdige waarden. 

Vergelijk ook: Meadow 1994, p. 204. 
234

  Craig 1983a, pp. 29-30, interpreteert de sleutels echter als Martha’s attributen en hij meent dat deze 

zaken verwijzen naar de rijkdom van Martha: Jacobus da Voragine bericht dat zij zeer rijk was en in het bezit 

van de plaats Bethanië. 
235

  Vergelijk Huber 1992 en Hammer-Tugendhat 1998, pp. 101-102. 
236

  De verschillen tussen de "beschrijvende" voorgrond en de verhalende achtergrond worden ook door de 

toepassing van uiteenlopende stijlen benadrukt. Bij de uitvoering van de voorgrond werd gebruik gemaakt van 

een nauwkeurige penseelvoering, waarmee de textuur van een verscheidenheid aan objecten uiterst precies werd 

nagebootst, het stilleven is nagenoeg onttrokken aan de regels van het perspectief en vrij sterke contrasten in 

licht en donker overheersen. De bijbelse scène, die vanwege de donkere omkadering lijkt op een schilderij 

binnen het schilderij - een suggestie, die tegelijk wordt teniet gedaan, doordat het kader links op de voorgrond 

wordt onderbroken en de vluchtlijnen hier doorlopen naar de voorgrond -, werd daarentegen uitgevoerd met een 

lossere penseelstreek, waarbij gebruik werd gemaakt van heldere kleuren en meer licht, terwijl deze is gesitueerd 

in een overtuigend geconstrueerde ruimte waarvan de vluchtlijnen samenkomen in de figuur van Christus. 

Vergelijk ook Prater 1980, p. 222 e.v., die de uitbeeldingswijze van de voorgrond typeert als ‘Nederlands’ en die 

van de achtergrond als ‘Italiaans’. 
237

  Craig 1983a, p. 35. 
238

  Craig 1983a, p. 29. 
239

  Veelderhande geneuchlijcke dichten […] 1600, ed. 1977, p. 157. Men vergelijke het commentaar bij de 

vermakelijke spotprognosticatie Sorgheloos uit omstreeks 1540 waar een vergelijkbare uitdrukking wordt 

gebruikt, zie Kampen, Pleij, Stumpel 1980, p. 123, n. 33-7. Over de hier aangehaalde passage: ‘sexueel verkeer of 

de gevolgen daarvan [worden] blijkbaar [...] vergeleken met het omdraaien van een sleutel in een sleutelgat’. 
240

  Bredero 1619, v. 578-580. Men vergelijke voor de vele 16de-eeuwse spottraktaten en komische teksten 

in Italië en Frankrijk waarin sprake is van een dubbelzinnige betekenis van sleutels (het Italiaanse chiavare 

betekent de liefde bedrijven): Barolsky 1978, pp. 132-133. 
241

  Barolsky 1978, p. 137; Rotterdam, New York 2001, pp. 152-153. 
242

  Een vergelijkbare beurs verbeeldt overduidelijk de mannelijke genitaliën op een Gevogeltemarkt 

(paneel, 109 x 140 cm.) uit 1567 van Joachim Beuckelaer in Wenen, Kunsthistorisch Museum (Honig 1998, pp. 

58-59, afb. 13). 
243

  Dit herinnert sterk aan het gegeven dat Hendrick Goltzius in 1603 zijn schilderij van Danaë (Los 

Angeles County Museum of Art) signeerde op het juwelenkistje, gevuld met goud en geld, links op de 

voorgrond. Zoals Sluijter uiteenzette, impliceert Goltzius hiermee ondermeer dat het schilderen van deze mooie 

illusie - een vermakelijk voorstelling die gaat over seks, het opwekken van begeerten en de almacht van goud en 

geld - hemzelf rijkdom brengt. Zie: Sluijter 1999B, i.h.b. pp. 26-35. 
244

  Paneel, 126 x 200 cm., gemonogrammeerd in het ronde raam boven de deur in de achtergrond: PA, met 

de letters geplaatst aan weerszijden van een drietand en gedateerd op de rand van de rechte tafel op de 

voorgrond: 1553.27. julius, Rotterdam, Museum Boijmans-Van Beuningen, inv. nr. 1108. Voor een overzicht 

van publicaties over dit schilderij tot 1994: F. Lammertse in Rotterdam 1994, nr. 89. 
245

  Voor de symboliek van de lelies: Craig 1983a, p. 34. 
246

  Craig 1983a, pp. 32-33. 
247

  Moxey 1977, pp. 49-50; Craig 1983a, pp. 34, 37, n. 10; Buijs 1989, p. 101; Meadow 1994, p. 204. 
248

  Craig 1983a, p. 34. 
249

  Meadow 1994, pp. 203-205, en voor het citaat: p. 203. 
250

  Craig 1983a, p. 34. 
251

  Meadow 1994, p. 205. Ongefundeerd is Meadows bewering dat ook de servetten verwijzen naar de 

puurheid van de maagd Maria. 
252

  Vergelijk Buijs 1989, p. 97; Meadows interpretatie van deze figuurgroep als ‘stand-in viewers, faced 

with a dilemma of how best to behave in the face of the worldly riches spread before them’, is niet overtuigend, 
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omdat op geen enkele wijze blijkt dat deze personages zich bewust voor een dilemma zien geplaatst (Meadow 

1994, p. 206). 
253

  Petrus werd geïdentificeerd door Moxey 1971, pp. 335-336. Marcella, die niet in de bijbel wordt 

genoemd, maar wel in latere teksten, werd geïdentificeerd door Craig 1983a, pp. 30-31, mede op basis van een 

prentje uit het einde van de 15de eeuw (Craig 1983a, p. 31, afb. 3, als Meester van Mechelen uit ca. 1500; bij 

Buijs 1989, p. 108, afb. 11, als monogrammist GM, ca. 1480). Johannes werd door Grosjean 1974, pp. 133-134, 

herkend. 
254

  Paneel, 140 x 196,5 cm. , gemonogrammeerd en gedateerd: 1559, Koninklijke Musea voor Schone 

Kunsten, Brussel, inv. nr. 3754. Zie: Buchan 1975, pp. 136-137, 208-209, nr. 25; Tholen 1987, nr. 44; Buijs 

1989, pp. 96-97, afb. 4, p. 114, n. 1, nr. 3. Ook andere schilderijen van Aertsen of diens atelier verbeelden 

Christus’ bezoek aan Martha en Maria grootschalig op de voorgrond, zonder dat daarbij het kenmerkende 

compositieschema van het keukenstuk wordt toegepast. Het gaat om werken in Utrecht, Museum 

Catharijneconvent, inv. nr. RMCC.s.1 (Buijs 1989, p. 114, n. 1, nr. 5) en in Bari, part. coll. (Buijs 1989, p. 114, 

n. 1, nr. 6). 
255

  Paneel, 45 x 55 cm., gemonogrammeerd, niet gedat., Gent, Museum voor Schone Kunsten, inv. nr. 1938 

C. Zie: Gent 1986/7, p. 146, nr. 20, met afb. (als Pieter Pietersz.); NKJ 40 (1989), p. 292; Buijs 1989, pp. 96-97, 

afb. 3 (als Pieter Aertsen, ca. 1570). 
256

  Paneel, 130 x 201 cm., gemonogrammeerd en gedat.: 1565., Stockholm, Nationalmuseum, inv. nr. 323. 

Zie: Gent 1986-87, p. 136, fig. 1; Cavalli-Björkman 1986, I, pp. 36-37, nr. 8; Buijs 1989, p. 95, afb. 2, p. 114, n. 

1, nr 9. 
257

  Paneel, 171 x 250 cm., gemonogrammeerd en gedat.: 1566, Amsterdam, Rijksmuseum, inv. nr. A 1451. 

Zie: Moxey 1977, afb. 55; Buijs 1989, pp. 97, 114, n.1, nr. 10; W. Kloek in Amsterdam 2000, pp. 195-196, nr. 82, ill. 
258

  Buijs 1989, i.h.b. pp. 97-98, 106. Vergelijk Moxey 1976, p. 152, die zeer reducerend vaststelt, dat de 

aanwezigheid van dit motief dient ‘to elaborate and comment upon the nature of the foreground materialism’. 

Het artikel van Buijs vormde het uitgangspunt van Wagner-Douglas 1999, welke studie een zeer vergelijkbare 

benadering laat zien. Wagner-Douglas legt ook zeer éénzijdig de nadruk op de tegenstelling goed-slecht en 

probeert aan te tonen dat de inhoud van bepaalde typen uitbeeldingen van het thema, waarin volgens hem Martha 

in een kwaad daglicht wordt geplaatst, samenhangt met de reformatie. Deze zienswijze is ondermeer om de 

volgende redenen problematisch. Ten eerste, omdat de reformatoren Luther en Calvijn in hun commentaren op 

het bijbelverhaal weliswaar kritiek uitten op de leer van de vitae, maar de nadruk legden op Martha’s goede 

bedoelingen (zie Buijs 1989, pp. 105-106). Ten tweede, omdat meerdere kunstenaars die het thema uitbeeldden 

(op een volgens Wagner-Douglas afkeurenswaardige manier), zoals Pieter Aertsen en Cornelis Engelsz., vrijwel 

zeker katholiek waren (Ook Joachim Wtewael was aanvankelijk katholiek, maar later mogelijk calvinist). 
259

  Erasmus, ed. 1704, 696-697. Moxey 1971, legde als eerste een verband tussen de verbeelding van 

liederlijk gedrag van de apostelen in de werken van Aertsen en de passage van Erasmus. Ik citeerde de vertaling 

naar Buijs 1989, p. 96. Kritiek op de verbeelding van een dronken Petrus werd ook geuit door Molanus in 1570 

(Freedberg 1982, p. 135). 
260

  Het gaat mogelijk om een kopie. Veiling Londen (Sotheby’s), 3-2-1954, nr. 76 (als Vlaamse school); 

huidige verblijfplaats onbekend. Zie: Buijs 1989, p. 106, afb. 8 (als kopie?), n. 48, waar een verwante 

voorstelling wordt genoemd in het Bijlokemuseum in Gent (inv. nr. A 58-6.11). Ook een tekening uit omstreeks 

1525 van een kunstaar uit de Leidse school toont hoe een beschonken Petrus met een kan in de hand met de rug 

naar Christus toe is gaan zitten (Buijs 1989, pp. 106-107, afb. 9). 
261

  Moxey 1976, p. 152, n. 104; Moxey 1977, pp. 46-47, n. 3. Zie ook Cullman 1928, pp. 7 e.v. en 

‘Anlagen’ III en V. Buijs wijst erop dat apostelen vrijmoedig tafelgedrag vertonen op het middenpaneel van het 

Magdalena-altaar van de Meester van 1518 in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel (inv. nr. 

1600). Deze verbeeldt Maria Magdalena zalft Christus’ voeten en toont links in de achtergrond een 

amoureuze(?) ontmoeting van het keukenpersoneel (Buijs 1989, pp. 116-117, n. 15; Friedländer 1924-1937, XI, 

pl. XXXVII, afb. 72). Curtius 1967, p. 432, noemt een representatie van Petrus in de rol van ‘magister cocorum’ 

in een klucht uit de ‘Cambridger Lieder’. 
262

  Een uitzondering vormt vermoedelijk een Christus in het Huis van Martha en Maria uit ca. 1615-1620 

van de Zuid-Nederlandse kunstenaars Frans Francken II en Abraham Govaerts in een Duitse privé-verzameling 

(Härting 1989, nr. 139, kl.afb. 48). De bijbelse scène is hier grootschalig op de voorgrond weergegeven, terwijl 

in de achtergrond een keuken voorkomt waarin twee mannelijke figuren, waarschijnlijk apostelen, zich warmen 

bij het haardvuur. 
263

  Meadow 1994 en Meadow 1995. 
264

  Problematisch is wat dat betreft Meadows duiding van de figuurgroep links op de voorgrond. Zie mijn 

opmerking daarover in n. 252. 
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  Van Joachim Beuckelaer zijn de volgende eigenhandige uitbeeldingen van Christus’ bezoek aan Martha 

en Maria bekend (in chronologische volgorde): 

1) Paneel, 113 x 163 cm., gemonogrammeerd en gedat.: 1565, Brussel, Koninklijke Musea voor Schone 

Kunsten van België, inv. nr. 3934. Zie: Emmens 1973, pp. 94-95, afb. 4; Genaille 1989, afb. 11; Buijs 1989, 

p. 114, n.1, nr. 8. 

2) Paneel, 130 x 201 cm., gemonogrammeerd en gedat.: 1565, Stockholm, Nationalmuseum, inv. nr. 323. 

Zie: Gent 1986-87, p. 136, fig. 1; Cavalli-Björkman 1986, dl. I, pp. 36-37, nr. 8; Buijs 1989, p. 95, afb. 2, p. 

114, n. 1, nr 9. 

3) Paneel, 171 x 250 cm., gemonogrammeerd en gedat.: 1566, Amsterdam, Rijksmuseum, inv. nr. A 1451. 

Zie: Moxey 1977, afb. 55; Buijs 1989, p. 114, n.1, nr. 10; W. Kloek in Amsterdam 2000, pp. 195-196, nr. 

82, ill. 

4) Doek, 126 x 243 cm., gemonogrammeerd en gedat.: 1568, Madrid, Museo del Prado, inv. nr. 6972. Zie: 

Boletín del Museo del Prado, 5 (1984), p. 83, met afb.; Buijs 1989, p. 114, n. 1. nr. 11. 

5) Paneel, 118 x 135 cm., gemonogrammeerd en gedat.: 1568, Den Haag, Galerie Hoogsteder (1989) Zie: 

Gent 1986-87, p. 122, nr. 7, kl.afb. op p. 97; Buijs 1989, p. 114, n. 1, nr. 12. 

 6) Doek, 81  x 104 cm., gedateerd 1569, Lemgo, Weserrenaissance-Museum, Schloss Brake. 

 Zie: U. Wieczorek in Wenen, Essen 2002, p. 250, afb. 3. 

7) Doek, 157,5 x 215,5 cm., gesign. Joachim büekeer; gemon. J.B. (verbonden) en gedat.: 1570, Londen, 

National Gallery (sinds 2001) (van 1986 tot 2000 in bruikleen te Gent, Museum van Schone Kunsten, inv. 

nr. 1986-AG). 

8) Technische gegevens onbekend, niet gesigneerd, gedat: 1572., veiling Brussel (Galérie Fiévez), 8-4-

1930, nr. 4, Pl.I (als Aertsen). Zie: Buijs 1989, p. 114, n. 1, nr. 14. 

9) Paneel, 112 x 81 cm., niet gesigneerd, gedateerd: 1574, Wenen, Kunsthistorisches Museum, inv. nr. 

GG 6049. Zie: Emmens 1973, p. 96, afb. 6; Buijs 1989, p. 114, n. 1, nr. 15. 

Kopieën naar Beuckelaer zijn hier buiten beschouwing gelaten. 
266

  Sievers 1911, pp. 185, 189. 
267

  Een uitzondering is het schilderij uit 1568, dat zich in 1989 bevond in Den Haag, Galerie Hoogsteder 

(Gent 1986-87, p. 122, nr. 7, kl.afb. op p. 97; Buijs 1989, p. 114, n. 1, nr. 12): de bijbelse figuren wordt hier op 

een grotere schaal op het voorplan getoond. 
268

  Zoals de marktstukken met het thema van Christus en de Overspelige vrouw in Frankfurt, Städelsches 

Kunstinstitut, inv. nr. 1378 uit 1559 en Stockholm, Nationalmuseum, inv. nr. 2106, uit ca. 1557-1558 (Honig 

1998, p. 38, afb. 7 en kl. afb. 3).  
269

  Sullivan 1984, hoofdstuk 4 en i.h.b. pp. 33-35 en Van Nierop 1984, p. 47. 
270

  Dodoens 1554, p. 559 (artisjokken) en 784 (walnoten); vergelijk voor artisjokken: Wuyts 1986-87, p. 28 

en Vandommele 1986-87, p. 72. Een artisjok werd zondermeer vanwege deze eigenschap afgebeeld op de prent met 

de Smaak van Abraham Bosse (zie: Cremona 1996-97, p. 235, nr. VIII.8). Zie voor amandelen, walnoten en 

hazelnoten als afrodisiaca: Wuyts 1986-87, pp. 28, 30-31. 
271

  De wijze waarop Beuckelaer de dode opgehangen vogels toont, komt sterk overeen met voorbeelden 

van de Venetiaan Jacopo De’ Barbari en Cranach; deze laatste presenteert bijvoorbeeld een gelijksoortige 

opgehangen fazant in zijn geschilderde compositie met Hercules en Omphale in de Universiteit van Göttingen, 

een voorstelling waarin de zinnelijke liefde het onderwerp vormt. Zie: Friedländer, Rosenberg 1978, p. 123, cat. 

nr. 273. Voor een studieblad met de fazant naar Cranach: S.C. Martin in Venetië 1999, pp. 390-391, nr. 94, ill.. 
272

  Ripa 1644, ed. 1971, p. 144. 
273

  Geciteerd naar Porteman 1987, p. 80. Porteman wijst erop dat ‘in de officiële uitgave van Barlaeus’ brieven 

[...] de passage over het gedrag van de patrijshaan [is] vervangen door een wat deftiger symboolaanduiding: ‘‘Uiterst 

‘springlustig’ is de vogelsoort die ge mij stuurt, symbool en hiëroglifisch teken van Venus...’’ (Naar de vertaling in 

Hooft 1630-1637, ed. 1977, p. 692). Men vergelijke Barlaeus 1667, p. 627-629, waar Barlaeus schreef, dat hij liever 

een treurige doodse nachtuil had ontvangen en vervolgt: ‘Zwanen, duiven, patrijzen, mussen, dat zijn vogels voor U, 

want, zij zijn gewijd aan de echt, welks kussen, gekoos, omhelzingen en genot naar hun voorbeeld gevolgd zijn [...]’ 

(geciteerd naar De Jongh 1995, p. 28). Zie, voor de wellust van patrijzen en ook vinken: Rowland 1978, pp. 63-67; 

123-127. 
274

  Gosson 1579, r. 72, geciteerd naar Koslow 1995, p. 131. Deze laatste wijst erop dat ‘De houtsnip [...] 

gemakkelijk [was] te vangen en [...] dan ook [werd] beschouwd als een domme vogel. Het dier werd vaak 

vergeleken met een dwaas, een onnozele hals of een makkelijk te strikken slachtoffer. Het franse woord voor 

houtsnip, bécasse, werd vanaf de 16de eeuw gebruikt om er een dwaze vrouw mee aan te duiden.’ Zie de lit. over 

de snip in: Koslow 1995, pp. 131, 338, nn. 182-183. 
275

  Doek, 101,5 x 155 cm., gemerkt CE f., Uppark, National Trust (Uppark House and Garden), inv. nr. 138287 

(voorheen: verzameling Herbert Meade Fetherstonhaugh, Uppark, Sussex, 1956). Zie Ekkart 1979, pp. 25-26, n. 13; 
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Buijs 1989, pp. 111-112, n. 73. Voorbeelden waarin mannen een houtsnip aanbieden zijn: een Keukenstuk van een 

onbekende kunstenaar, waarschijnlijk uit de omgeving van Lucas van Valckenborch en Georg Flegel (koper, 35,5 

x 52 cm., veiling Luzern, Galerie Fischer, 5/7-11-1985, nr. 1446a, ill., als Duitse school, ca. 1600) en een 

Keukenstuk in een privé-collectie (zie: Gent 1986-87, p. 155, nr. 28, ill., als anoniem), dat naar mijn mening moet 

worden beschouwd als een kopie naar een onbekend vroeg 17de-eeuws origineel uit het atelier van De Saive. 
276

  In Jeroense 1698, I, p. 47, wordt bij het vers met het opschrift ‘By het eeten van een Entvogel’ gespeeld met 

de dubbelzinnigheid van de woorden ‘veugel’ en ‘veugelen’ (zie: De jongh 1995, p. 32 en voor 17de-eeuwse 

voorstellingen waarin de eend als erotische metafoor wordt toegepast: pp. 22, 32, 33, 40.). 
277

  ‘Als ’k Vinke mijn Lief alleen’, in het vers ‘aan de Dogters’, in: Starter, ed. 1786, p. 102 (geciteerd naar 

De Jongh 1995, p. 246, n. 26). 
278

  Clucht-refereynen Te vooren noyt voor desen in druck gheweest, in: Nova Poemata 1624, ed. 1972, pp. 

163-166, strofe 1-3. 
279

  Zie De Jongh 1995, pp. 32, 39; Porteman 1987, p. 137; voor de lust tot jagen als metafoor van wellust in 

onderschriften bij prenten van Actaeon, het prototype van de jager: Sluijter 1986, p. 175. 
280

  Visscher 1614, ed. 1669, 91. Zie voor dit voorbeeld: De Jongh 1995, p. 39, en voor ‘Den haas jagen’ en 

‘haasken jagen’ als metafoor van het liefdesspel: WNT, dl. V, p. 1464 e.v. 
281

  Wuyts 1986-87, pp. 33-34. Vergelijk Kavaler 1989, p. 78 en Kavaler 1986-87, p. 21, in verband met 

markttaferelen: ‘Deze erotische referenties [...] boden ook een gelegenheid om een spel te spelen of een puzzel 

op te lossen’ en Grosjean 1974, p. 139, waar de vraag wordt opgeworpen of Aertsen voedsel schilderde ‘in the 

nature of a rebus intended to tantalize the alert spectator with an assortment of pictorial homonyms and figures 

of speech [...]’. Overtuigender is de opmerking, dat ‘It is not inconceivable that the viewers of Aertsen’s pictures 

took pleasure in looking for visual puns [...]’ (Grosjean 1974, p. 137). 
282

  Beuckelaer is beter in het schilderen van handen, die overtuigender en gerichter dingen lijken vast te 

pakken en in gecompliceerdere houdingen worden getoond dan bij Aertsen, die ze vaak doelloos in de leegte laat 

hangen. Over het algemeen tonen de composities met grootschalige figuren van Beuckelaer meer samenhang en 

vormen zij duidelijker een eenheid doordat zijn figuren statischer en rustiger zijn weergegeven dan die van 

Aertsen, die doorgaans gecompliceerdere composities probeerde te maken. Vooral in de latere werken van 

Beuckelaer lijkt de onderlinge relatie tussen de figuren te zijn verbeterd, omdat zij duidelijker dan bij Aertsen op 

elkaar reageren, hoewel hun blikken elkaar vaak net niet kruisen en er ook meestal net geen direct oogcontact 

met de beschouwer plaats vindt. 
283

  Sievers 1911, p. 199. 
284

  Paneel, 127,5 x 82 cm., gesigneerd en gedat.: 1559 16 Cal. Aug. Brussel, Koninklijke Musea van 

Schone Kunsten, inv. nr. 705. Zie: Van de Velde 1967, nr. 27; Buchan 1975, pp. 146-149, 211-212, nr. 30; 

Tholen 1987, nr. 56; NKJ 40 (1989), p. 292. 
285

  Paneel, 171 x 85 cm., gemonogrammeerd en gedat.: 1559, Genua, Palazzo Bianco, inv. nr. PB 181. 

Zie: Sievers 1908, nr. 25; Hoogewerff 1936-47, IV, pp. 534, 536, V, p. 167, nr. 36; Genaille 1954, nr. 27; 

Buchan 1975, pp. 146-149, 212, nr. 31; Genaille 1977, nr. 41; Tholen 1987, nr. 55; NKJ 40 (1989), p. 292. 
286

  Paneel, 170,5 x 83,5 cm., gedateerd: 1569. Collectie Bob P. Haboldt & Co., Parijs (gesignaleerd op 

TEFAF, Maastricht, 2005). Herkomst: Veiling Londen (Sotheby's) 20-4-1988, nr. 56, als Pieter Aertsen. Zie 

Kloek 1989, pp. 17-18, 26, n. 33, afb. 24, als Aertsen. Een door E. Serre in 1758 vervaardigd tapijt in Sint 

Petersburg toont dezelfde voorstelling, maar dan meer in de breedte uitgevoerd. Zie voor een afbeelding van het 

tapijt: Apollo 29 (1939), p. 266. 
287

  Volgens documentatie van het RKD van Pieter Aertsen of Pieter Pietersz. Voor een toeschrijving aan Pieter 

Pietersz. pleit dat het gezichtstype van de meid overeenkomt met dat van diens Magdalena in Utrecht, 

Aartsbisschoppelijk Museum, inv.nr. 210 (zie voor een afbeelding: Cavalli-Björkman 1986, p. 108, ref. b.). 
288

  Moxey 1977, p. 52. Bovendien zouden zij volgens Moxey een bepaalde klasse representeren (daarbij haalt 

hij verschillende 16de-eeuwse boeken aan, waarin illustraties van beroepen voorkomen, maar laat hij het na een 

concreet voorbeeld aan te wijzen die met Aertsens enkelfigurige voorstellingen in verband kan worden gebracht). 
289

  Falkenburg 1989, p. 45, met citaten uit: Greindl 1942, pp. 150, 154; Genaille 1954, pp. 278, 280; Buchan 

1975, pp. 146-147. Zoals Falkenburg opmerkte, komen dit soort typeringen mede voort uit de gedachte dat de 

vormentaal waarin de Keukenmeid in Brussel is weergegeven, evenals die van een aantal boereninterieurs en 

markttaferelen, werd ontleend aan grote werken van Italiaanse meesters en kan worden herleid tot klassieke 

voorbeelden uit de Oudheid. Een Italiaans-klassiek idioom komt tot uitdrukking in de toepassing van architec-

tonische elementen ontleend aan de houtsneden uit Pieter Coecke van Aelsts uitgave van Serlio’s boek over de 

Generale Reglen der Architecturen (1539). Het is echter niet overtuigend dat de keukenmeiden op de 

schilderijen in Brussel en Genua teruggaan op Romeinse sculpturen met vrouwelijke gedaanten die de Overvloed 

vertegenwoordigen en Italiaanse prenten met vrouwelijke personificaties van de Overvloed en de seizoenen, 

zoals Mary Braman Buchan suggereerde (Buchan 1975, p. 147). De voorbeelden van Romeinse sculpturen die zij 
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noemt (in n. 20) tonen vrouwelijke personificaties met cornucopiae. Behalve dat zij een beeld geven van overdaad 

houdt elke overeenkomst met Aertsens keukenmeiden hier op. Dat geldt ook voor een prent met een vrouw met 

jachtbuit, die thans op naam staat van Marcantonio Raimondi, en door Buchan abusievelijk als een personificatie van 

de Winter wordt geduid (Zie voor een afbeelding: The Illustrated Bartsch, 27 (voorheen 14), p. 136, nr. 466 (347); en 

vergelijk p. 136, nr. 466C (347), waar dezelfde figuur in spiegelbeeld is afgebeeld in een landschap). 
290

  Falkenburg 1989, pp. 44 e.v. (voor de vergelijking van Aertsens keuken- en marktstukken in het 

algemeen met devotiestukken); Falkenburg 1995, p. 209 (voor de vergelijking van de Keukenmeid met 

vorstenportretten). 
291

  Falkenburg 1989; Falkenburg 1995. Een aanzet tot zijn zienswijze werd in 1966 gegeven door Colie, 

die suggereerde dat het antieke schildersspecialisme van het stilleven ‘deliberately flaunted high classical ideals 

of art’ en ‘that in this respect there was a striking parallell with the rhetorical figure of the <<paradoxal 

encomium>>’ (Colie 1966, p. 276). Falkenburgs argumentatie dat het paradoxaal encomium fungeert als ‘the 

generic principle for the still life paintings [...] by [...] Pieter Aertsen’ roept echter ook vraagtekens op 

(Falkenburg 1995, p. 197). Geforceerd zijn mijns inziens bepaalde overeenkomsten die Falkenburg signaleert 

tussen de boeren, keukenmeiden en marktlui op Aertsens schilderijen en grote voorbeelden van de Italiaanse 

Renaissance (Falkenburg 1989, pp. 45 e.v.): geen van de door hem genoemde voorbeelden van reminiscenties 

aan een Italiaans idioom in de houdingen van verschillende figuren is werkelijk overtuigend (dit geldt 

bijvoorbeeld voor de bewering dat de boeren op Aertsens schilderij in Frankfurt zouden zijn te herleiden tot de 

Ignudi van Michelangelo). Ook indien dat wel het geval zou zijn, moet men zich afvragen of men dan zou 

kunnen spreken van een paradoxale lof (eerder zou dan sprake zijn van een parodie). De dikwijls opzettelijk 

rommelige presentatie van verspreide voorwerpen en etenswaren en het tonen van slecht geproportioneerde 

figuren in onbeheerste houdingen, die we in het bijzonder in Aertsens boerenvoorstellingen tegenkomen, hoort 

bij een lage ‘modus’, die het tegendeel van verhevenheid benadrukt. Voortredenerend in de lijn van Colie en 

Falkenburg zouden de vele genrevoorstellingen en stillevens uit de 16de en de 17de-eeuw, waarin trivialiteiten 

centraal staan, moeten worden gezien als geschilderde paradoxale encomia, en dat is zeer onwaarschijnlijk. Men 

vergelijke, voor een heldere uiteenzetting rond deze problematiek met betrekking tot Adriaen van de Vennes 

grisailles met bedelaarsvoorstellingen: Van Vaeck 2001, dat verscheen in reactie op Westermann 1999 en indirect 

op de publicaties van Colie en Falkenburg. Van Vaeck benadrukt dat het paradoxale, ironische karakter van het 

genre van het paradoxale encomium wordt uitgemaakt door het gebruik van ‘de specifieke retorische strategieën 

van het verheven epideiktische genre’ (Van Vaeck 2001, p. 171). Falkenburg typeert mijns inziens ten onrechte 

de functie van het paradoxaal encomium en de schilderijen van Aertsen als ‘moraliserend’ en ‘belerend’ 

(Falkenburg 1989, p. 57). 
292

  Voor studies over de paradoxale lofrede: Van Vaeck 2001, p. 169, n. 21. 
293

  Van de Velde 1967 en Grosjean 1974, pp. 136-137. 
294

  Volgens Karel van Mander was Cornelis Cornelisz. in het bezit van ‘een Martha’ van Pieter Aertsen (Van 

Mander/ Miedema 1994-1999, fol. 244r42). Men vergelijke ook fol. 244r39, waar Van Mander zegt dat ‘eenen 

Iaques Walraven’ te Amsterdam in het bezit is van ‘een Martha, groote beelden’. 
295

  Grosjean 1974, p. 143, n. 82, verwijst naar: Verwijs, Verdam 1899, IV, cols. 1012 e.v.; WNT 9 (1913), 

col. 49. 
296

  Falkenburg 1994, p. 180. Falkenburg vergelijkt in dit artikel de rol van de keukenmeiden, boeren en 

marktverkopers op de schilderijen van Aertsen en Beuckelaer met die van de ‘sinnekens’ in het 

rederijkersdrama. Eerder wees Emmens 1973, p. 94, terloops op mogelijke overeenkomsten tussen de 

keukenmeiden en deze toneeltypen, terwijl Hummelen mede op basis van voorstellingen met sinnekens 

aantoonde dat de vergelijking onhoudbaar is, ondermeer vanwege grote verschillen in het uiterlijk (Hummelen 

1992, pp. 117-120, 136-139). 
297

  Gezien de meerduidigheid van het motief ben ik het niet eens met Tholens veronderstelling dat 

voorstellingen van keukenmeiden, die in de weer zijn met de bereiding van voedsel, altijd de Winter verbeelden. 

Haar interpretatie is vooral gebaseerd op de aanname, dat Sébastien Stoskopffs keukeninterieur in Straatsburg uit 

ongeveer 1633 de Winter voorstelt. Zie: Tholen 1987, pp. 124-131, i.h.b. 130-131. Dit keukenstuk van Stoskopff 

wordt in de kunsthistorische literatuur geduid als een allegorie van de Winter en van de Vier elementen. Het pendant 

heet de Zomer en de Vijf zintuigen voor te stellen. Zie Klemm 1979-80, pp. 152-154, n. 53-54 en Straatsburg, Aix-la 

Chapelle 1997, pp. 162-166, nrs. 16-17. 
298

  Paneel, 33 x 46 cm., Frankfurt am Main, Städelmuseum, inv. nr. 249. Zie: Renger 1970, afb. 63. 
299

  Buijs 1989, p. 117, n. 20. Bijvoorbeeld in het Duitse tapijt met de Psychomachia te Regensburg van ca. 

1400; deze toont een processie van de Zeven hoofdzonden (Von der Leyen, Spamer 1910, p. 45, afb. op p. 35; 

Blöcker 1993, p. 317, nr. 69). 
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300

  Mariken van Nieumeghen, v. 353; Bax 1949, p. 99; Grosjean 1974, p. 137. De laatste wijst op een 

mogelijk verband met een pentekening van Dürer in Rennes, waarin een duivel met een braadspit met gevogelte 

wordt getoond in de nabijheid van een engel met een kruisbeeld (Winkler 1936-37, I, nr. 181). 
301

  ‘Al hoorde ghi vanden bijslach clincken 

 al saechdi die raet camer bloot ontdecken 

 Al saechdi tspit duer die coecken trecken 

 om troost te speten wat macht v hinderen 

 Denct natuere doetser toe verwecken 

 Ende wat wilmen dan scimpen of ghecken 

tquaetst datter af coomt syn beruoete kinderen’ 

Reffereyn CCXVII: Tquaetst datter af coomt syn beruoete kinderen, v. 07-13, in: Van Styevoort 1524, ed. s.d., 

pp. 170-171. Vergelijk in dezelfde bundel ook Reffereyn CXVIII: Dees syn werdich in die gilde ghescreven, v. 4, 

waar sprake is van ‘Maekelaers die mitten ionghers thoyn speten’, hetgeen waarschijnlijk te vertalen is als: 

‘koppelaarsters die met jonge mannen de liefde bedrijven (het hoen aan het spit rijgen)’ (verg. Wuyts 1986-87, p. 

33, die de volgende vert. geeft: ‘dit zijn bordeelhouders of koppelaars die de jonge mannnen aan een deerntje 

helpen’). 
302

  Rotterdam, New York 2001, pp. 152-153, ill. Zie ook: Grosjean 1974, p. 137. 
303

  Vergelijk De Brune 1660, II, p. 360: ‘Liefde. De keucken-meyssens leeren, by ondervindinghe, dat het 

vleesch aen ’t spit ghesteken, in ’t beghin, maer een koel vuyrtjen wilt; of dat het andersins, door te veel hitte 

verkorst, en hardt wert. So gaet het, met de minne van jonghe luyden, al die, met veel vuyrs, en 

ongheduldigheyd, aenghevanghen en vervolght wert [...]’ Als de liefde te hartstochtelijk en haastig begint, houdt 

die vaak niet lang stand. Volgens Böse 1985, p. 51, vertelt ‘Focquenbroch [...] de bruid dat de bruidegom haar zo zal 

binnendringen als hij gewend is het hoen aan het spit te steken’. Böse verwijst naar Van Focquenbroch 1679, maar 

zonder de exacte bron te vermelden. Vergelijk de uitdrukking ‘Nu kunt gij weer het hoen op nieuws aan ’t spit 

gaan rijgen’, in het liedboekje Pans Fluytje z.j., p. 157. Het gaat om een vermakelijke verzameling berijmde 

anekdotes, platte grappen, opschriften en spotdichten van een anonieme auteur; de eerste druk verscheen 

waarschijnlijk in 1640. ‘Het vleesch was nogal te jong en gantsch niet bekwaam om aan ’t spit gesteken te 

konnen worden’, in Openhertige Juffrouw z.j., dl. 1, p. 28. Zie voor de uitdrukking ‘aan het spit rijgen’ ook: 

WNT, deel XIV, kol. 2856 en De Jongh 1995, p. 36. 
304

  Paneel, 83 x 111,5 cm., Karlsruhe, Kunsthalle, inv.nr. 152. Zie voor de iconografie: Renger 1970, pp. 

120-128, afb. 81 en Wallen 1983, pp. 59-63, 71, nr. 19, afb. 55-57. Wallen schrijft de achtergrondscènes toe aan Jan 

Swart van Groningen. Zoals Renger opmerkte, is de scène links in de achtergrond sterk verwant met die op een 

compositie van de Brunswijkse monogrammist (Renger 1970, p. 121, afb. 70). 
305

  Renger 1970, p. 127, meent dat het tonen van het ei mogelijk verwijst naar de zegswijze ‘een eijcken 

doppen’, dat volgens hem ‘verspillen’ betekent; het ligt meer voor de hand dat haar handeling een platte invitatie 

is: de vrouw is er immers niet bij gebaat de man duidelijk te maken dat hij zijn bezit verkwist. 
306

  Wenen, Kunsthistorisches Museum. Zie: Renger 1970, pp. 27-33, 50, 52, 63, 65 e.v., afb. 6. 
307

  Paneel, 131 x 175 cm., gemonogrammeerd en gedat.: 1563, Antwerpen, Koninklijk Museum voor 

Schone Kunsten, inv. nr. 858. Renger interpreteert de voorstelling als een bordeel en brengt de iconografie van 

het schilderij in verband met de zondentradities: het motief in de achtergrond van een oudere man die voor een 

haard zit te slapen, terwijl hij met de linkerhand zijn hoofd ondersteunt, verwijst volgens hem naar de 

Desidia/Acedia en de handelingen op de voorgrond naar de Luxuria. Zie: Renger 1970, pp. 130-133, 137, 142, 

afb. 83. De iconografie werd ook behandeld door Kreidl 1976, p. 166 e.v., afb. 3 en 3a (als ‘Vlämische 

Haushaltung’), Moxey 1976, pp. 174-175, n. 168 (zet zich af tegen interpretatie als bordeel en duidt de 

voorstelling probleemloos als ‘lighhearted enjoyment’), en Wuyts 1987C (als ‘Allegorie van de lichtzinnigheid’. 

Wuyts sluit zich aan bij Rengers duiding, maar draagt daarnaast een ver-gezochte interpretatie aan van de 

zittende man in de achtergrond aan de hand van A. Poirters embleem ‘Van kandt, ’Tis brandt’.). 
308

  De zittende vrouw rechts op de voorgrond die juist een bierkan naar de mond brengt en door haar 

drankzucht verzuimt het kind op haar schoot de gereed staande pap te geven, stelt mogelijk een baker of 

kinderverzorgster voor.  Zie: Wuyts 1987C, p. 231. Verwante typen als de man op de voorgrond, de man in de 

deuropening in achtergrond en de vrouwen aan weerszijden van de mannelijke hoofdpersoon figureren reeds in 

Beuckelaers kleinschalige Bordeelvoorstelling uit 1562 in The Walters Art Gallery, Baltimore, Maryland (Kreidl 

1976, pp. 168-170, afb. 4). Een zeer verwante iconografie toont Joachim Beuckelaers Keukeninterieur (paneel, 

111,8 x 159,4 cm., rechts boven gedat. en gemon. JB 1569), dat vrij recentelijk werd aangeboden bij Christie’s 

(New York), 25-5-2005, nr. 27, ill. 
309

  Dit blijkt duidelijk uit de verwante houding van de vrouw, en uit de manier waarop zij het braadspit 

vasthoudt en voor een haard is geplaatst; ook het krukje vóór haar neemt een eendere positie in als bij Aertsen en 

zelfs een kool en pastinaken keren hier terug. 
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  Ook Sievers 1911, p. 190, Renger 1970, p. 131, Moxey 1976, pp. 174-175, n. 168, en Wuyts 1987C 

wijzen de interpretaties (in diverse museumbestandscatalogi) als de Terugkeer van de Verloren Zoon of de 

Brassende Verloren Zoon van de hand. 
311

  Zie: Renger 1970, afb. 88, als kopie naar Frans Francken II. Een Bordeelscène met de Verloren Zoon 

van dezelfde kunstenaar uit omstreeks 1610-1615 in Bourg-en-Bresse toont ter linkerzijde een kookscène, 

waarbij een keukenmeid bij een hoog oplaaiend vuur braadwerkzaamheden verricht, terwijl zij wordt betast door 

een kok of koksknecht. Koper, 40,5 x 52,5 cm., gesigneerd: DO FFranck IN, Bourg-en-Bresse, Musée de L’Ain, 

Depot d’Etat, inv. nr. 95259 E. Zie: Härting 1989, pp. 271-272, nr. 160, afb. 160. Een keukenscène wordt ook 

getoond op een Bordeelscène met de Verloren Zoon van Frans Francken II in het Rijksmuseum; in grisailles 

rondom de centrale voorstelling zijn andere episoden uit de parabel uitgebeeld. Afgebeeld in Sluijter 1999B, p. 

29, afb. 27. 
312

  Frans Francken III naar Frans Francken II, ets, 13,4 x 17,4 cm., Io. F. Frack fe. F.v.W. (yngaerde) ex., 

zie: Hollstein VII, p. 9, afb. I. 
313

  Het betreft een dramatisering van het verhaal van de Verloren Zoon, waarin de hoofdpersoon tot zonden 

wordt verleid tijdens een banket, waarvoor de markt wordt leeggekocht en een stoet van keukenmeiden wordt 

ingehuurd. Zoals ook Buijs opmerkte, ontbreken eigenlijke keukenscènes, omdat het stuk eenheid van plaats 

kent, ‘maar er zijn komische intermezzo’s waarin bijvoorbeeld de oude kokkin Bromia zich beklaagt over haar 

harde dienst en zich door de knecht Syrus laat overhalen van de drank te stelen.’ (Gnapheus, ed. 1956, pp. 150-

153; Buijs 1989, p. 99). Dit opvoedkundig bedoelde schooldrama werd sterk gemodelleerd naar klassieke 

blijspelen van Plautus en Terentius; Gnapheus paste de vorm en de stijlmiddelen van de klassieke komedie toe 

om ook ernstige onderwerpen te behandelen. Aan het antieke toneel werden ook de komische scènes ontleend, 

waarin parasitaire veelvraten als Pamphagus (Allesvreter) en Pantolabus (Allespakker) de hele dag bezig zijn 

met het bedenken van listen om de buik te vullen. Zie: Pleij 1997, p. 417, en over de parasiet in het Latijnse 

schooldrama: Lazard 1978, pp. 278-296. 
314

  De prent geeft, verdeeld over verschillende compartimenten, een overzicht van de gevolgen van de 

drankzucht. Een ribstuk en hammen, elementen die een prominente plaats hebben op de Vleeskraam, zijn hier al 

op een kleine schaal afgebeeld. Dit vlees hangt aan de wand naast een grote open haard met een schoorsteenmantel, 

waarboven een rijke decoratie is te zien, bestaande uit een tondo waarin een demonische naakte vrouw zittend van 

voren wordt getoond, terwijl zij haar benen heeft gespreid. Boven haar hoofd zit een uil, een motief dat haar duivelse 

aard onderstreept en op de tondo bevindt zich een gevleugelde naakte vrouw. Aan weerszijden van de tondo hangen 

festoenen van vruchten en knolgewassen, motieven die we, evenals de hammen en het ribstuk, geregeld tegenkomen 

op de voorgrond van keukenstukken, waar zij net als hier verwijzen naar de zinnelijke lusten en de vruchtbaarheid. 

Ook diverse andere antieke decoraties en architectuurelementen accentueren het zinnelijke, heidense karakter van dit 

oord. De verhalende structuur vertoont enige verwantschap met veel bijbelse keukenstukken: pas bij nadere 

beschouwing herkent men, geheel linksboven in de achtergrond, de gedaante van Christus als Verlosser met het kruis 

in de hand, die de wereld de rug toekeert. Zie voor de prent: Renger 1970, pp. 90-95, 96 e.v., 105 e.v., 116, afb. 62, 

en voor de datering van de houtsnede in het bijzonder: p. 97; vergelijk ook: Amsterdam 1997, pp. 165-168, afb. 1, 

als Gevolgen van de drankzucht. 
315

  Hollstein XIII, p. 13, nr. 4, met afb.; zie voor de reeks: Veldman 1980, pp. 156-157; Buijs 1989, p. 117, 

n. 20, wijst erop dat een vrijwel identieke figuur voorkomt op een tondo in een gravure van Gula uit een serie 

hoofdzonden naar Luca Penni (geboren rond 1500). Een vergelijkbare figuur is te zien op een prent uit een reeks 

Seizoenen van Antonio Tempesta uit 1591. Zie: The Illustrated Bartsch, 36 (voorheen 17), dl. 3, p. 105, nr. 807 

(152). Het gaat hier ook om een uitbeelding van de Winter, die ditmaal wordt gerepresenteerd door een oude 

man die zijn handen warmt aan een vuur. Hij bevindt zich op een met wintergroenten omhangen triomfwagen 

die evenals in de prent van Monogrammist A.P. wordt voortgetrokken door twee uilen en twee andere vogels. De 

Winter wordt begeleid door drie mannelijke gedaanten die de wintermaanden personifiëren. In de achtergrond is 

in een optocht van armen en kreupelen de gula te zien. Het betreft hier een dikke vrouw die ook met een 

braadspit met gevogelte en een kruik is uitgerust en rijdend op een zwijn wordt weergegeven. Van de Antwerpse 

schilder en graficus Lambert van Noort (ca. 1520-1570/1) is een reeks tekeningen bewaard met maanden die op 

de voorbeelden van monogrammist A.P. lijken terug te gaan: de twaalf bladen stellen eveneens elk een 

allegorische optocht voor met een triomfwagen, mythologische figuren, personificaties en "gewone" lieden. In de 

stoet van de maand december lopen figuren met worstenslingers, hammen en een kop van een everzwijn mee 

naast kreupelen, terwijl de figuren in januari zijn voorzien van keukenattributen. Het is niet zeker of deze 

tekeningen dienden als tapijtontwerpen, omdat bijvoorbeeld ornamentranden ontbreken. Zie voor deze reeks: 

Van Ruyven-Zeman 1995, pp. 44-45, 95, 107-108, 118, 137-138, 164-165, nr. T.32.1-12. 
316

  Bewaard zijn de tapijten met de Triomf van de lente en de Triomf van de Zomer. Zie: Brugge 1987, pp. 

213-217, nr. 9, ills. 
317

  Een vergelijkbare vrouw met een braadspit en een grote drinkkan is rijdend op een zwijn weergegeven 

in Virgil Solis’ prent met een triomftocht van de winter. O’Dell-Francke 1977, p. 100, nr. e9, ill. 
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  Sachs, ed. 1893, dl. I, nr. 40, pp. 129-132. De tekst werd ook afgedrukt in Rupprecht 1992, die deze 

bespreekt in samenhang met Nicolaes Maes’ schilderij met De luie dienstmeid uit 1655 in the National Gallery, 

Londen. 
319

  Geisberg 1974, I, p. 136, nr. G. 157, ill. Vergelijk ook: Grosjean 1974, p. 137, als Bartel Beham. 
320

  Everaert, ed. 1898-1920, p. 443; WNT VII[2], p. 5066. Wuyts 1987B, pp. 227-228 legt een verband 

tussen de Middelnederlandse term ‘cokinne’ (kokkin), het franse ‘coquine’ (een schelmachtig wijf, een stoute 

meid) en het Middelnederlandse ‘cockijn’, dat echter voor mannen wordt gebruikt (een leegloper, een deugniet). 
321

  Grauls 1939-1940, p. 157; Grosjean 1974, p. 137. 
322

  Onder de stereotypen van de komedies noemt hij ook ‘rijcke borghers, ionghers, knapen’. Terentius 

1555, fol. 6v. Vergelijk Van Stipriaan 1996, pp. 43-44. 
323

  Bredero 1621, pp. 93-96. 
324

  Leuker, Roodenburg 1988, p. 69. 
325

  Zie voor opmerkingen over het beeld van de dienstmeid in de 17de eeuw: Schama 1988, hoofdstuk VI, 

i.h.b. pp. 455-461; voor voorbeelden uit de klucht- en blijspelliteratuur: Leuker, Roodenburg 1988, pp. 79-80; 

Carlson 1994, pp. 89-90. Carlson kwam op basis van notariële akten tot de conclusie dat de werkelijkheid, althans in 

Rotterdam aan het eind van de 17de en in de 18de eeuw, een heel ander beeld oplevert dan het stereotiepe beeld dat 

in de kluchttraditie wordt gegeven. Dienstmeiden waren volgens Carlson vaak geletterd, ongetrouwd en slechts een 

minderheid behoorde tot de migranten-instroom (Carlson 1994). Dekker 1994, die zich terecht afvraagt of Carlsons 

selectie representatief is, merkt op dat in dagboeken en andere egodocumenten een zeer divers beeld van het 

personeel naar voren komt: dat varieert van een diepgewortelde haat en wantrouwen jegens het personeel tot een 

innige verbondenheid en familiaire genegenheid tussen "meester" en dienster. Deze ambivalentie komt ook naar 

voren in keukenstukken en andere voorstellingen waarin diensters figureren. Een gunstig beeld van het personeel 

wordt getoond in voorstellingen waarin de meesteres de dienster instructies geeft (vb. Pieter de Hooch, Museum 

Boijmans-Van Beuningen; Dekker 1994, p. 98, ill.), ze samen boodschappen doen, of samen wassen en schrobben 

(vele voorbeelden bij Franits 1993). Genegenheid voor diensters komt tot uitdrukking in (familie)portretten, zoals het 

Portret van Catharina Hooft en haar min van Frans Hals (P. van Thiel in Amsterdam 1993-1994, p. 601, nr. 273, 

ill.). Volgens Haks 1985, pp. 167-168, maakten in de 17de eeuw bedienden ongeveer zes procent van de Hollandse 

bevolking uit, terwijl in het midden en het einde van de eeuw tussen de tien en twintig procent van alle Hollandse 

huishoudens ten minste over één bediende beschikte. De meeste waren vrouwen. Het wangedrag van dienstmeiden 

vormt het hoofdthema in Simon de Vries’ Seven Duyvelen Regeerende en Vervoerende de Hedensdaeghse Dienst-

Maeghden, Amsterdam 1682 (de eerste drukken zijn ongedateerd, de uitgave uit 1682 is de vierde druk). Naast deze 

verhandeling, die zowel vermakelijk als moralistisch van toon is, werd in 1682 door dezelfde uitgever een versie van 

het boek onder dezelfde titel gepubliceerd van een anonieme auteur, die zich ironisch een ‘Liefhebber der 

Dienstmeiden’ noemt. De strekking hiervan is, zowel in woord als in beeld, juist vrijzinnig en vermakelijk. Voor een 

vergelijking tussen de beide versies en een bespreking van hun betekenis en functie: Sarnowiec 2001. De zonde van 

de luiheid en de vraatzucht wordt in de versie van De Vries begeleid door een meid die in aanwezigheid van een 

duivel van vruchten snoept en in de variant van de Liefhebber geïllustreerd door een meid die wit brood doopt in het 

vet dat van een braadspit druipt. Zie: Sarnowiec 2001, pp. 209-210, afb. 7.7 en pp. 216-217, afb. 7.15. Voor een 

studie over Hagar en dienstmeiden in Nederlandse literatuur en kunst uit de 17
de

 eeuw: Sellin 2006. 
326

  Hondius 1610, dl. II, pl. 30 (afgebeeld in Muylle 1986-87, p. 17). Het onderschrift luidt: ‘PETRUS 

PETRI, LONGUS. AMSTELR. PICTOR. Chromata mirantur docti, ductusque virilis, Et tabulas magnas quas 

tua dextra dedit. Corpore longus eras: et formans Corpora longa, Tu, Longe, ostendis magna placere tibi.’ In 

vertaling (deels geciteerd naar Muylle 1986-87, p. 17, n. 14):‘De kenners bewonderen je kleuren, je mannelijke 

penseelvoering, de grote panelen van jouw hand. Je was lang van lijf, en de lange vorm van je figuren, Lange, 

toont je behagen in ’t grote’. Vergelijk voor de kenschetsing van Aertsens penseelvoering als ‘mannelijk’ - 

vermoedelijk een synoniem voor ‘krachtig’ - ook: Van Mander 1604, fol. 244r25 en 244r28. 
327

  Paneel, 112 x 81 cm., niet gesigneerd, gedateerd: 1574, Wenen, Kunsthistorisches Museum, inv. nr. GG 

6049. Zie: Emmens 1973, p. 96, afb. 6; Buijs 1989, p. 114, n. 1, nr. 15. 
328

  Paneel, 110 x 80 cm, gemerkt, Stockholm, Nationalmuseum, inv. nr. NM 5693. Zie voor de 

toeschrijving: Cavalli-Björkman 1986, pp. 108-109, nr. 54. 
329

  Grosjean 1974, pp. 137-138, afb. 17, als Pieter Aertsen. 
330

  Bax 1949, p. 193, n. 81; vergelijk voor een bespreking van de erotische connotaties van kersen, die 

voorkomen op een marktstuk van Beuckelaer: Wuyts 1986-87, pp. 31-32. 
331

  Men vergelijke Van den Brink 1989, p. 256, n. 21 en Van den Brink 1996, p. 17. 
332

  Doek, 130 x 186 cm., Modena, Galleria Estense, inv. nr. 4195. Het schilderij werd achtereenvolgens 

toegeschreven aan Giulio Campi, Joachim Beuckelaer en Vincenzo Campi. M. Gregori in Cremona 1985, p. 198, 

stelt dat het werk door een Vlaming is geschilderd, of door een Italiaanse kunstenaar naar een Vlaams origineel. 

Meijer 1985, p. 29, suggereert dat het schilderij is gemaakt naar een onbekende compositie van Joachim 

Beuckelaer. Zie voor meer literatuur over het schilderij: F. Paliaga in Cremona 2000-2001, pp. 56, 58, 198-199, 
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nr. 30, ill., als omgeving van Joachim Beuckelaer. Een kopie (doek, 128 x 183 cm) werd geveild in Brussel, 

Paleis voor Schone Kunsten, 19 sept. 1984, nr. 675, als atelier van Pieter Aertsen. 
333

  Drossaers 1930, p. 224, nr. 143. Het schilderij hing op de gang leidend van de ‘voorsael’ naar de ‘groote 

beneden-sael’. Zie ook Zweite 1980, p. 339. Misschien is het hier genoemde schilderij dezelfde als de 

voorstelling van een keukenmeid die in een inventaris van 1707 wordt vermeld in het Huis in het Noordeinde. 

Zie Drossaers, Lunsingh Scheurleer 1974-1976, dl. 1, p. 544, nr. 23; Zweite 1980, p. 344, noemt ook twee 

marktstukken die als werken van Maarten de Vos werden geveild in Londen, Langford, 19/21-4-1764, nr. 67: ‘A 

large Market piece with Fish, and a Water Melon’, en nr. 68: ‘Its Companion, with Birds and Aspargus’. Verder 

wordt een ‘Cooks Shop, 5 f. 8 inch.: 7 f. 20 inch. L 200.’ van Maarten de Vos vermeld in de catalogus ‘An 

Account of the Pictures purchased by the Empress of Russia being nearly the whole of the Walpole Collection at 

Houghton Hall with price fixed to each picture - according to a valuation made by Mr. West and Cypriani. 

1779’, nr. 2. De catalogus wordt bewaard in het RKD, Den Haag, onder veilingcatalogi 26-12-1798 (Zweite 

1980, p. 348). 
334

  Doek, 133,5 x 190,4 cm., veiling Christie’s, Amsterdam, 11-5-1994, nr. 158, kl. afb., als Maarten de Vos, 

met een mondelinge toeschrijving aan Maarten de Vos door Sam Segal. Segal onderbouwde zijn toeschrijving door 

te wijzen op de overeenkomsten in de behandeling van groenten in De Vos’ schilderij met Ceres in het Consejo 

de Estado te Madrid en de weergave van de krab in zijn voorstelling van Thetis in de collectie Ossuna. Voor 

afbeeldingen, zie Diaz Padrón 1982, pp. 5-6, figs. 2-3. Verder komt het gezicht van de voorste keukenmeid sterk 

overeen met het gelaat van de personificatie van Fides in Celle, Schlosskapelle uit 1569-1576 en keren 

verschillende stillevenmotieven terug in de 1584 gedateerde Ceres en de Vier elementen in Madrid, Real 

Academia de Bellas Artes de S. Fernando. Voor deze voorbeelden, zie: Zweite 1980, nrs. 21, 67. Op het 

keukenstuk in Modena keren verschillende stillevenmotieven uit het Keukenstuk met de parabel van Lazarus en 

de Rijke man terug: exact eender weergegeven, maar steeds net anders gegroepeerd, zijn ondermeer de snoek, de 

rog met de afgesneden staart en inkepingen, het ovaalvormige visje en de kom met aardbeien. Dezelfde 

zalmmoot heeft een plaats gekregen in de hand van een keukenmeid die zich direct tot de beschouwer richt en 

met haar mollige armen, de openstaande kraag, de typerende blosjes op de wangen en de dunne wenkbrauwen 

een grote gelijkenis vertoont met de meiden in het andere keukentafereel van De Vos. Voorts is het frappant dat 

beide schilderijen vrijwel even groot zijn en dat ook hier de tafel met etenswaren op de voorgrond doorloopt 

over bijna de hele breedte van de onderste beeldrand. 
335

  Voor een datering omstreeks, of mogelijk vóór 1570 van het keukenstuk in Modena pleit de opvallende 

gelijkenis van de meid op de voorgrond met de staande vrouw ter linkerzijde van het in Mousty geveilde paneel 

met Rebekka en Eliëzer bij de bron, dat De Vos rond 1562 moet hebben geschilderd. Zie: Zweite 1980, nr. 2, 

afb. 3. 
336

  Dit blijkt ook uit de sterke overeenkomsten tussen het keukentafereel in Modena en Beuckelaers 

Keukenstuk met de Maaltijd te Emmaüs uit 1565 in Brno (paneel, 66 x 87 cm, gemerkt en gedateerd: JB 1565, 

Brno, Státní Památkový ústav. Zie L. Slavíček in Wenen, Essen 2002, pp. 174-175). Een heel cluster van 

stillevenmotieven werd waarschijnlijk aan deze compositie ontleend. 
337

  Zie McTighe 2004, pp. 301-323, i.h.b. p. 305, noot 12. 
338

  Gravure, 20.3 x 28.1 cm., inscriptie links onder: M. De Vos inuen., Raphael Sadler scalp. et excud. 

Tekst onderaan: Martha,Martha Solicita es turbaris erga plurima. Porro vnum est necessarium. Maria optimam 

partem elegit, que non auferetur ab ea. Lucae X. De vertaling luidt: ‘Martha, Martha, je maakt je zorgen over 

veel dingen. Maar één ding is belangrijk. Maria heeft het beste deel gekozen, dat haar niet zal worden 

ontnomen.’ Zie Hollstein, XLIV (1995), pp. 127-128, nr. 571; XLV (I), p. 193, nr. 569, ill. 
339

  Het is daarom merkwaardig dat naar een inventie van dezelfde kunstenaar een prent werd uitgegeven 

door Philips Galle, waarin Martha juist op een eerbiedwaardige manier verschijnt en zij in het onderschrift wordt 

geprezen om haar gastvrijheid. Hollstein XLV, nr. 517/1. Het onderschrift luidt: ‘MARTHA Hospitio Christum 

MARTHA officiosa receptat; Et natum veri praedicat eße Dei.’ Deze voorstelling maakt deel uit van een reeks 

met beroemde vrouwen uit het Nieuwe Testament en toont in de achtergrond eveneens het bezoek van Christus 

aan Martha en Maria; Martha wordt hier met een schuimspaan in de hand gepresenteerd en gaat nu wèl 

fatsoenlijk gekleed. Kennelijk konden de beide beeldvormen, die een tegenstrijdige benadering laten zien, door 

dezelfde kunstenaar worden beoefend. 
340

  Wagner-Douglas 1999, p. 238, wijst eveneens op het ontbreken van Martha in de achtergrond van het 

door hem aan Vincenzo Campi toegeschreven schilderij, maar hij laat in het midden of de keukenmeid op de 

voorgrond Martha voorstelt. Mij is één andere afbeelding bekend van een keukenstuk met dit onderwerp, 

waarschijnlijk uit het begin van de 17de eeuw, waarop Christus alleen met Maria Magdalena en een apostel in de 

achtergrond wordt getoond, terwijl de voorgrond een grootschalige keukenmeid verbeeldt met een gevuld 

braadspit. De foto (een legaat van W. Stechow uit 1974) bevindt zich in de voorordening van het R.K.D., maar 

verstrekt geen duidelijke gegevens over de herkomst en het materiaal (in een onleesbaar handschrift is een 
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veiling aangeduid, die plaats had op 24-11-1933, nr. 357, als Pieter Aertsen). Het beeldtype gaat terug op het 

voorbeeld van Beuckelaer in Wenen uit 1574. 
341

  Zie Hollstein XLVI (II), p. 185, nr. 1354 en Veldman 1994, p. 61. 
342

  De Jongh 1986, pp. 295-296, afb. 73b. 
343

  E. de Jongh in Amsterdam 1997, pp. 124-128, nr. 20, ill. 
344

  De belangrijkste bijdragen tot de interpretatie van dit beeldtype zijn: Franits 1986, pp. 36-49; De Jongh 

1986, nrs. 72-77; Van Thiel 1987a; Raupp 1991, pp. 254 e.v.; E. de Jongh in Amsterdam 1997, nr. 20. Voor de 

rijke, overwegend Duitse traditie van publicaties over etiquette en tafelmanieren (Tischzuchten) vanaf de 12de 

eeuw tot en met de 16de eeuw: Vandenbroeck 1984, p. 109. Voor 17de-eeuwse Nederlandse etiquetteboeken: 

Schama 1988, p. 167. Tot deze traditie behoort een gravure uit 1589 van Crispijn de Passe de Oude naar Maarten 

de Vos waarin een deugdzame familie in het gebed aan de sobere maaltijd wordt getoond en dat blijkens het 

opschrift Concordia (Eendracht) representeert (Hollstein XLVI(II), nr. 1286). In de achtergrond wordt een blik 

geboden in een keuken, waar een keukenmeid ijverig bezig is een pan te schuren. Het pendant van deze prent, 

getiteld Discordia (Tweedracht), verbeeldt juist het tegendeel van het serene, gedisciplineerde huishouden 

(Hollstein XLVI(II), nr. 1287). Deze materialistische familie leeft in een onvoorstelbare weelde en heeft zich 

omgeven door een overdaad aan luxe voedsel en kostbaarheden, maar hier heerst chaos en agressie: het 

overladen banket mondt uit in een vechtpartij, waarbij vrijwel iedereen betrokken is, behalve het jongste kind, 

dat onbeheerst staat te schransen. Ook hier wordt een blik verschaft in de aangrenzende keuken, die in dit geval 

is gevuld met veel wild en gevogelte. Het prentenpaar bevat de boodschap dat de overdaad kan worden 

beteugeld en immorele uitspattingen kunnen worden voorkomen door een christelijke matigheid. 
345

  Het portret van een dienster met wildbraad komt voor op een schilderij met de Familie aan de tafel van 

een kunstenaar uit de school van Frans Pourbus de Oude in een Schotse particuliere collectie (De Jongh 1986, p. 

48, afb. 48). In een gravure met het Gebed voor de maaltijd van Jacques de Gheyn en een door Robbert de 

Baudous uitgegeven gravure met hetzelfde onderwerp wordt in de achtergrond een keuken getoond, terwijl een 

meid wildbraad aandraagt (De Jongh 1986, p. 49, afb. 49 en p. 295, afb. 73a). Dit laatste motief komt ook voor 

in een prent van Pieter Serwouters uit omstreeks 1610 (E. de Jongh in Amsterdam 1997, p. 126, afb. 4). Een 

geschilderd familieportret met het Gebed voor de maaltijd van Gortzius Geldorp uit 1602 (New Orleans, coll. 

Harry Latter) toont in de achtergrond een kokende meid in een keuken (E. de Jongh in Amsterdam 1997, p. 125, 

afb. 2). 
346

  Paneel, 127 x 200 cm., voorheen Kaiser Friedrich Museum, Berlijn (verloren gegaan in 1945). Zie: Pieper 

1950; Pieper 1962; Münster 1996, deel 2, nr. 140, pp. 611-612; Segal 1996, pp. 109-149; Luckhardt 2013. 
347

  Het eerste wonder dat Jezus in het openbaar verrichtte, vond plaats op een bruiloft in Kana te Galilea 

(Johannes 2:1-11). Toen Jezus met enkele van zijn discipelen aan het bruiloftsmaal verscheen, hoorde hij van 

zijn moeder, dat de gasten alle wijn al hadden opgedronken. Daarop verzocht Jezus de bedienden zes kruiken 

met water te vullen, dat hij op wonderbaarlijke wijze in wijn veranderde. In het NIKI te Florence bevindt zich een 

foto met een slechte kwaliteit van een Keukenstuk met de bruiloft te Kana, waarschijnlijk van een onbekende Zuid-

Nederlandse kunstenaar uit het laatste kwart van de 16
de

 eeuw (herkomst en materiaalgegevens ontbreken). 
348

  Dit kan men afleiden uit het bestaan van een Weens album dat zestien olieverfstudies van tom Ring bevat; 

een aantal daarvan toont motieven (dode en levende dieren, een mand met vlees en groenten) die in het keukenstuk 

terugkeren. Dit album bevat studies van verschillende Duitse en Nederlandse kunstenaars en komt uit het bezit 

van keizer Rudolf II. Het werd aan het einde van de 16de eeuw samengesteld. Zie Segal 1996, pp. 117 e.v. en 

Münster 1996, dl. 2, pp. 633-635, nrs. 178-193. 
349

  Luckhardt 2013, p. 28; Rombouts, Van Lerius 1872, p. 183, als ‘Lutgheert van Toringhe’. 
350

  Luckhardt 2013, pp. 38-40. 
351

  Pieper 1962, p. 235. 
352

  Tom Ring zal ongetwijfeld zijn geïnspireerd door de werken van Pieter Aertsen, zoals diens in 1553 

geschilderde Keukenstuk met Christus in het huis van Martha en Maria in Rotterdam. Maar het schilderij van 

tom Ring heeft een volkomen ander, en vernieuwend karakter. Het laat beeldelementen zien die we pas na 1600 

vaker in Nederlandse schilderijen met stillevens tegenkomen. Behalve dat de bruiloft te Kana nooit voorkomt in 

de keukenstukken van Aertsen en we hier voor het eerst zien dat geen typen maar werkelijk bestaande personen 

in de keuken zijn voorgesteld, is het opvallend dat de compositie nu een strakke ordening vertoont doordat deze 

is opgebouwd langs vluchtlijnen die in een centraal verdwijnpunt samenkomen. Anders dan bij Aersten neemt 

het stilleven daarin een duidelijke, gefixeerde plaats in; bij Aertsen is het stilleven, dat in de richting van de 

beschouwer is geplaatst, ontrokken aan de regels van het perspectief, zodat een rommelige indruk onstaat. 

Terwijl de keukenstillevens in de schilderijen van Aertsen overwegend ingrediënten tonen, zijn hier ook de 

voltooide gerechten afgebeeld, die keurig op een grote tafel met een damasten kleed zijn geëtaleerd, zoals we dit 

in het begin van de 17de eeuw zien in de stillevens van Nicolaas Gillis, Floris van Dijck, en Floris van Schooten. 

Ook de weergave van meerdere schilderijen in de keuken is nieuw, evenals de opstelling van verfijnd Venetiaans 

glaswerk en andere kostbaarheden op het buffet. 
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  Aan de heilige huwelijksverbintenis refereert niet alleen de bruiloft te Kana, maar ook het schilderij 

boven de haard met De Schepping van Eva, waarvan op de lijst het volgende opschrift is te lezen: ‘[Hec 

vocabitur virago]: quia de vi[ro sump]ta est. [Quam ob rem relinquet hoc] patrem et matrem suum et adhaerebit 

uxori suae, et erunt duo in carne una.Genesis Cap. 2’ (Deze zal mannin heten, omdat zij uit den man genomen 

is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees 

zijn. Gen. 2:23-24). Direct onder dit tafereel is, op de rand aan de bovenzijde van de haard, een tekst 

aangebracht, die wordt onderbroken door een kandelaar met een kaars: ‘Sed super Candelabrum ut luceat 

omnibus qui in domo sunt. Sic luceat lux vestra coram hominibus ut etc. Mat. 5’ ([Ook steekt men geen licht aan 

en zet het onder de korenmaat (d.w.z. zijn weten of vermogens voor zichzelf houden, een ander niet helpen)], 

maar op den standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen [, 

opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Mattheüs 5:15-16]). Ook het 

tafereel dat boven het dressoir hangt verwijst naar de huwelijksverbintenis; het stelt onmiskenbaar het Huwelijk 

van Tobias en Sara voor (Luckhardt 2013, p. 26-27, afb. 27). Segal 1996, pp. 110-111, duidt dit onderwerp als 

Het huwelijk van Maria en Jozef. Volgens Pieper 1962, p. 232, gaat het om de Terugkeer van Tobias met de 

engel; in noot 23 wijst hij zijn eerder naar voren gebrachte interpretatie (in Rieuwerts, Pieper 1955, p. 114) van 

het schilderij als Het huwelijk van Maria en Jozef af, omdat de aanwezigheid van een engel daar niet mee 

overeenstemt. Van de tekst die op de lijst van dit schilderij werd aangebracht, is volgens Pieper 1962, p. 237, n. 

23, alleen nog het volgende op de linkerzijde te lezen: ut par est. Reget m[...] Mab. 
354

  Luckhardt 2013, p. 35. De vrouw zou volgens Luckhardt in een ‘eheähnlichen Verhältnis zu dem Herrn’ 

staan. Niet overtuigend is Luckhardts voornaamste argument, namelijk dat Clough zich niet samen met de vrouw 

heeft laten afbeelden (maar in het aparte portretje). Zeer geforceerd is ook Luckhardts interpretatie dat de keuze 

van de bijbelse onderwerpen in het keukeninterieur een buitenechtelijk kind (het getoonde meisje) zou 

legitimeren. Het is onbekend of Clough inderdaad ook al getrouwd was voor hij in 1567 in het huwelijk trad; wél 

staat vast dat hij in 1567 meerdere kinderen had (Luckhardt 2013, p. 40).   
355

  Dit lijkt Segal 1996 te impliceren als hij het schilderij bespreekt in samenhang met andere keukens met 

bijbelse voorstellingen, waaraan hij een dialektische struktuur toekent. Segal schrijft aan verschillende motieven 

op het keukenstuk allerlei verhulde, tegenstrijdige betekenissen toe: de sprinkhaan in de handen van het kind 

(Segal 1996, p. 111), of de kreeft (Segal 1996, pp. 113-114) kunnen volgens hem zowel positief als negatief 

worden geduid. De sprinkhaan zou bijvoorbeeld als antithese van het overdadige maal kunnen worden gezien. 

Luckhardt concludeert zelfs dat het keukenstuk bewust als een geschilderd embleem of raadsel werd gemaakt 

(Luckhardt 2013). Het is zeer onwaarschijnlijk dat men in de 16de eeuw op deze manier naar schilderijen keek. 
356

  Een vergelijkbare ambiguïteit is kenmerkend voor een keukenstuk waarin de Bruiloft te Kana nu echt 

verschijnt als een schilderij binnen de voorstelling (paneel, 67,3 x 98, 2 cm, Münster, Westfälisches 

Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, inv. nr. 1695 LM). Dit keukentafereel wordt doorgaans 

toegeschreven aan een onbekende Duitse kunstenaar uit de omgeving van Ludger tom Ring de Jonge, hoewel het 

stuk geen duidelijke verwantschap vertoont met diens werk. De stijl doet denken aan stillevens die vanaf het einde 

van de zestiende eeuw in Frankfurt werden vervaardigd, maar gaat daar toch aan vooraf; de door Pieper voorgestelde 

datering, rond 1570-1580, lijkt dan ook overtuigend. Zie: Segal 1996, p. 116 en Münster 1996, deel II, pp. 438-439, 

nr. 100, ill. (als navolger van L. tom Ring d.J.); Pieper 1962, p. 238, n. 43, verwerpt de toeschrijving aan L. tom 

Ring d.J. en stelt een Nederduitse auteur, ca. 1570-80 voor. Het rijke keukenstilleven op de voorgrond ontbeert 

de voor Tom Ring kenmerkende encyclopedische benadering. Dat de uitgestalde waren bestemd zijn voor het 

bruiloftsmaal te Kana lijkt de tekst aan te duiden die in een cartouche boven het stilleven is geschreven: 

NVPTIAE . CELEBRATAE . CA/NAE . IN . GALILEA . VBI . AQVAM . IE/SVS . IN . VINVM . TRANSMVTAVIT 

(De beroemde Bruiloft te Kana in Galilea, waar Jezus water in wijn veranderde). Rechts wordt een blik geboden 

in een keukeninterieur van een paleis, waar kennelijk voorbereidingen worden getroffen voor het bruiloftsmaal. 

Boven de ingang van dit interieur is het schilderij te zien dat de Bruiloft te Kana uitbeeldt. 
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  Meertens 1942; P. Vandenbroeck in Antwerpen 1987, p. 63; Gibson 2004-2005, pp. 292-293. 
358

  Alpers 1972-73. Zij reageert ondermeer op Stridbeck 1956b, waarin de moraliserend-didactische 

benadering het sterkst naar voren komt. 
359

  Alpers 1975-76. 
360

  Zoals blijkt uit de volgende passage: ‘dat ick de sotticheden eeniger menschen met een lacchelicke 

manier beschrijf/ soetjes berisp en haer dwalingh voor de ooghen houw / straffe / en andere waarschouwinghe 

doe / om die dwaal-wegen bequamelijck te vermyden.’ Voor-reden in Bredero 1621, z.p. 
361

  Voor-reden in Bredero 1621, z.p. 
362

  Miedema 1977 (en vergelijk de reactie daarop: Alpers 1978-79) en Miedema 1981. 
363

  Raupp 1986, pp. 316-321. 
364

  Het is echter onduidelijk wat Raupp bedoelt met: ‘In dieser Grundfunktion ist zugleich auch der 

Zusammenhang [...] von didaktischem Anspruch und ästhetischem Genuss aufgehoben’. Zie: Raupp 1986, p. 

317. 
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  Vandenbroeck 1984; P. Vandenbroeck, hoofdstuk III, ‘De boer’, in Antwerpen 1987. 
366

  Vandenbroeck 1984, p. 108: ‘The ‘‘imitation of the behavior and customs of the most base and evil’’ 

should serve to ‘‘instruct people in virtue.’’ The ‘‘ludicrous paintings’’ contain a moral message, for they depict 

‘‘scenes of gluttony, drunkenness and debauchery, even if their apparant purpose is to make people laugh.’’ 

They were ‘‘a means and an aid in the practice of virtue.’’’ Vandenbroek citeert hier uit Wind 1974, pp. 27-30. 
367

  Vandenbroeck 1984, i.h.b. p. 119. Gibson 1992, wees er evenwel terecht op dat de schilderijen van 

Verbeeck helemaal geen boeren voorstellen, maar bizarre creaturen, die vermoedelijk de dwaasheid in het algemeen 

verbeelden. 
368

  Raupp 1986, p. 319. 
369

  Raupp 1986, pp. 222-223. 
370

  Voor-reden in Bredero 1621, z.p. 
371

  Paneel, 84 x 172 cm., gedat.: 1552, Rijksmuseum, Amsterdam, inv. nr. A3. Voor de restauratie in 1985 

werd het jaartal als 1557 gelezen. Zie: Bijl, Kloek, Zeldenrust 1989, pp.197-198. 
372

  Janssens 1959, p. 26; Snoep 1967, nr. 28a-b. 
373

  Bax 1949, pp. 144-146. 
374

  Het opschrift luidt: MY[N] MA[N} SYN EYE/RE[N] O[N]TLAEYT I[N] EE[N]S A[N]DERS NEST E[N] 

LAET MY O[N]TPAEYT. Zie: Grosjean 1974, p. 127; Raupp 1986, p. 211, nr. 6. 
375

  Snoep 1967, nr. 28a. 
376

  Voor de speelkaarten en de kruik met lookbladeren: Snoep 1967, nr. 28a. 
377

  Gravure, 223 x 288 mm. Inscripties: boven de schoorsteen: Hiero. Bos. Inuentor; op de zoutbak: het 

monogram PAME (Petrus a Merica = Pieter van der Heyden); onderaan: H. Cock. excudebat. 1567. Hollstein III, 

p. 140, nr. 25, ill. De compositie van de prent in zijn geheel is direct afhankelijk van een tekening in de 

Albertina, te Wenen, door Benesch rond 1560 gedateerd en op stilistische gronden vergeleken met werk van Jan 

Mandyn en Pieter Huys. Zie: Benesch 1928, nr. 75; ’s-Hertogenbosch 1967, p. 225, 228, 233, n. 7, nr. 100, ill.; s-

Hertogenbosch 1992, p. 118, nr. 55. 
378

  Links onder: ‘Masquers entrez laisses ce gras grouleur 

Bien foies venu a nostre ducaße 

Chantes, touez la vielle de bon coeur 

nous faict les gauffres allez bien grasse 

buuons de ces te maluoisi garbe 

ce pendant quau sot on faict la barbe’ 

Rechts onder: ‘Pijpt nou vrij oppe . en speelt van hertten fier 

backt wafelen / en struijuen om wel te smeeren 

tis non al keremisse / sijt nou vrolijck hier 

dus brengt malcanderen eens van den Rynschen Cleeren 

en wijlt nou wt ghenuchten de sot wel scheeren’    
379

  Zie Lyna, Van Eeghem 1932, pp. 46-47; Pikhaus 1988-89, I, p. 55, nr. 72, II, pp. 415-416, 564-565. 
380

  De schaal en het ei ontbreken echter op de grisaille in het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch, die 

wordt beschouwd als een getrouwer weergave van het origineel. Zie: Bijl, Kloek, Zeldenrust 1989, pp. 200-201. Het 

is overigens onjuist, zoals deze auteurs menen, dat de man die, als vertegenwoordiger van de vasten, links bij het 

haardvuur zit op de panelen in het Centraal Museum en Museum Mayer van den Bergh, terugkeert bij Aertsen: de 

attributen (worsten, eieren, drank) waarmee de bij de haard gezeten man op de Eierdans wordt getoond, verwijzen 

niet naar de vastentijd. 
381

  Anders dan Bijl, Kloek, Zeldenrust 1989, pp. 200-201, menen, is het motief hier niet geplaatst in de 

context van de lijdenstijd: dit blijkt ondermeer uit de aanwezigheid van een figuur met een braadspit waaraan een 

varkenskop is geregen, vlak achter de dansers. 
382

  De Guevara, ed. 1788, pp. 41 e.v.; voor Filipe de Guevara over Bosch: De Tolnay 1937, p. 75; 

Gombrich 1966, pp. 113, 151, n. 30; D. Posner in Wind 1974, p. 28, n. 26. 
383

  Pliny, ed. 1949-1952, dl. IX, Boek XXXV, 114. De naam ‘Gryllos’ verwijst naar komische typen die 

populair waren in het theater van Alexandrië. Zie: Jex-Blake, Sellers 1968, p. 146, n. 3; Wind 1974, p. 28. De 

term ‘gryllos’ werd later door verschillende kunsttheoretici gebruikt voor genrevoorstellingen en genreschilders. 

Zie: Muylle 1986 en Raupp 1986, pp. 307 e.v. 
384

  Muylle 1986, pp. 188-195, 507-516. 
385

  Snoep 1967, nr. 28b. Ook Kloek benadrukte onlangs dat het gaat om een ‘opvoedkundige boodschap 

die ook de toeschouwer geldt.’ (Kloek 2010, p. 20). Moxey 1977, pp. 22-23, n. 1, daarentegen, stelde vraagtekens 

bij de moraliserende interpretatie van Snoep en benadrukte dat het schilderij eerder een beeld geeft van ‘lighthearted 

merryment’. Cuttler 1968, p. 460, duidde de figuurgroep in de deuropening ten onrechte als de Heilige Familie. 
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  Zo meent ook Buchan 1975, p. 127. Een vergelijkbare situatie, waarbij een vrouw met een kind een 

ruimte met zotten betreden, wordt getoond op een prent van Frans Huys naar Cornelis Massys (Hollstein IX, p. 

164, nr. 31, ill.). 
387

  Gravure, 16 x 24 cm., inscriptie midden onder: Aux quatre vents, Amsterdam, Rijksprentenkabinet, 

Rijksmuseum, inv.nr. F.M. 418 V. Het begeleidende vers luidt: ‘Tis al sot soomen wel mach aenschouwen hier/ 

Duer sots bestier, broeijt jonghe sotkens dees oude sottinne / Soo doude pijpen en singhen, oock deze jonghe 

sotkens fier / Over het eijken danssen, seer licht van sinne’. Snoep 1967, nr. 28b, brengt het vers ook in verband 

met de Eierdans van Aertsen, maar citeert de tekst onvolledig en zonder bronvermelding. Zie: ’s-Hertogenbosch 

1992, p. 88, nr. 15, ill. 
388

  Hollstein IX, p. 164, nr. 32. De prent vormt een paar met de eerder genoemde kopergravure van Frans 

Huys naar Cornelis Massys uit 1558 met de Heilige familie in een boerendorp, maar het is onzeker of de prenten 

oorspronkelijk als paar waren bestemd. Zie Raupp 1986, p. 212, nr. 7b en p. 213, afb. 194b; Bijl, Kloek, 

Zeldenrust 1989, pp. 201-202. 
389

  Ets en gravure, 19,7 x 29 cm., inscripties: midden onderaan: H. COCK EXCVDE.; linksonder: Vuijl 

Sause; rechts: Lippe Loer; onderschrift: So vuylsause soo. Wilt die aeyeren plansen. In euwen pels. Mackt vuyl 

mackt vet. Lippen Loer sal va[n] blijscap over het aeij eens dansen. O[m] ee[n] liedeke[n] te pijpe[n] hebbick mij 

hier geset. daerse al vuyl sij[n] en is nijmant net. Sommige drukken bevatten een typografische tekst waarvan de 

eerste vijf regels inhoudelijk overeenstemmen met het onderschrift: So Vuylsause, soo, wilt de eyeren planssen/ 

In uwen pels, maect vuyl maect vet, / Lippen Loer sal van blyscap over dat ey eens danssen. / Om een heken te 

pijpen heb ick my hier gheset, / Darse al vuyle zijn, en is niemant net./ Die Catte, die compt hier oock by 

cruypen/ En lact de botere, en tvercken de pappe./ Vuylfatsoen, die laet synen nuese vast druypen/ In de panne, 

sulks volck compt hier ten tappe / Daer twee Sotshoyen steken in een cappe. Riggs 1977, p. 369, schrijft de prent 

toe aan Jan of Lucas van Duetecum; Gibson 1978, pp. 673, 675-676, afb. 2 (als anoniem), trekt eerdere 

toeschrijvingen aan Pieter Baltens en Jan Verbeeck in twijfel; Hollstein XXXV (1990), p. 161, nr. 2, ill., met lit., 

als anoniem naar Jan Verbeeck. 
390

  Een variant van deze onsmakelijke handeling werd door Hendrick Goltzius afgebeeld in een prent 

waarin een nar, blijkens de Duitse en Franse onderschriften genaamd ‘Heitzman’/ ‘Iannot’, de spot drijft met zijn 

echtgenote, een oude vrouw genaamd ‘Fey Sawbers’/ ‘Margot’, die met een druipneus worsten maakt. 

Kopergravure, 173 x 243 mm., r.o. in de voorstelling: HGoltzius jnue[n]t.; r.o. in de marge: Crispian de pas exc. 

Bartsch 93 (113), p. 348, als anoniem naar Goltzius; Veldman 2001, pp. 142, 144, ill. 
391

  Gibson 1978, p. 675. Zie voor een andere, mijns inziens onjuiste interpretatie: Hazelzet 2007, p. 151. 
392

  Esbatement van Hanneken Leckertant, in Van den Berghe, ed. 1950, pp. 65-88; Gibson 1978, p. 675. 
393

  Hoe Aernouts Broeder sal doen/ als de Dorpvrou Klaegt dat haer Boter ontoovert is, in Veelderhande 

geneuchlijcke dichten […] 1600, ed. 1977, p. 104; Gibson 1978, p. 675. Vergelijk ook de ‘Maerten d[i]e vuyl 

pottagie koken’ die deel uitmaken van de vracht van een ‘Langhen Waghen’ in Veelderhande geneuchlijcke 

dichten […] 1600, ed. 1977, p. 157. ‘Vrou Vuyla’ is ook de dienstmeid van ‘Vrouw Laudate’, een luie, 

waardeloze huisvrouw, in een komisch gedicht: ’t Leven van Vrou Laudate met haer suster Verlega ende oock 

van haer dienst-maeght Vrou Vuyla, in Veelderhande geneuchlijcke dichten […] 1600, ed. 1977, pp. 115-122 

(Gibson 1978, p. 674, n. 10). 
394

  Eén van deze voorstellingen bevat een tekst waarin de lelijkheid en laagheid van de deelnemers wordt 

beschreven, de tekst op een ander exemplaar roept alle ‘snottolve[n]’ (viespeuken) op het bruiloftsfeest bij te 

wonen. Zie Vandenbroeck 1984, p. 82. 
395

  Paneel, 82 x 56 cm, Itagem, privé-collectie. Zie Vandenbroeck 1981, p. 60, nr. 17, als Hekeling van de 

vraatzucht; Vandenbroeck 1984, pp. 111-112, afb. 11, als Satire op de Grobiaanse keuken. 
396

  Met vertrokken grimassen schreeuwen en lachen ze, ondertussen met de handen voedsel naar binnen 

schrokkend. Goedgevulde braadspitten worden in een hoogoplaaiend vuur gehouden, één figuur presenteert een haas 

en er wordt gezwaaid met een wafelijzer en andere keukenparafernalia. Geheel bovenin wendt een narrige figuur met 

gespreide armen zich schreeuwend tot de toeschouwer: met zijn rechterhand zwaait hij met een bel en in de 

linkerhand heeft hij een papier met een tekst die (voor mij) helaas onleesbaar is.Vandenbroeck gaat niet in op de 

tekst. Hoewel de tekst op het papier onleesbaar is, kunnen de teksten die getoond worden op twee 

Boerenbruiloften van de kunstenaars Verbeeck mogelijk een indruk kunnen geven van de inhoud van de hier 

voorkomende tekst. In de ene wordt de lelijkheid en laagheid van de deelnemers beschreven, in de andere 

worden alle ‘snottolve[n]’ (viespeuken) opgeroepen het bruiloftsfeest bij te wonen. Zie Vandenbroeck 1984, p. 

82. 
397

  Voor het motief van de bril als symbool van het bedrog, zie Gibson 1992, p. 37, n. 48, voor meer 

literatuur. Een belangrijk verschil met de meeste keukenstukken van Aertsen en Beuckelaer is dat het werk is 

uitgevoerd op een kleiner formaat (evenals de schilderijen van Van Cleve) en de nadrukkelijk voor de beschouwer 

bestemde overdaad aan voedsel hier ontbreekt, evenals hun raffinement en vakkundigheid in de behandeling van 

stillevenelementen. Behalve dat het accent nadrukkelijker ligt op het mateloze schransen - afgezien van papeters ziet 
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men zelden iemand eten in keukenstukken - , onderscheidt het schilderij zich door de aanwezigheid van kleurrijker 

gedaanten en grotesker vormen. Deze motieven brengen vooral het idioom van Jeroen Bosch in herinnering hetgeen 

overeenstemt met Van Manders opmerking dat Frans Verbeeck ‘drollige’ boerenbruiloften en ‘bootsen’, dat wil 

zeggen grappige voorstellingen, maakte in de stijl van Bosch. Van Mander 1604, fol. 228r. Van Mander noemt met 

nadruk zijn ‘drollige Boeren bruyloften en bootsen.’ 

 Vandenbroeck bracht het schilderij in zijn studie over de groteske, boerse bruiloften van Verbeeck terloops 

in verband met een voornamelijk Duitse traditie van geschreven satiren op boers (‘Grobiaans’) volk dat aan tafel 

gedrag vertoont dat lijnrecht tegen de etiquette indruist (zoals Friedrich Dedekinds in 1551 verschenen Grobianus: 

von groben Sitten und unhöflichen Geberden). In deze teksten spelen koks, keukenmeiden, keukengerei en voedsel 

eveneens een belangrijke rol. Volgens Vandenbroeck 1984, p. 119, was de voornaamste functie van de humor in de 

schilderijen en de satirische teksten vooral de afkeuring van ongemanierd, onacceptabel gedrag, zodat ze als 

waarschuwende exempla dienst deden. Dat het schilderij het tegenovergestelde toont van geciviliseerd gedrag zal 

naar mijn mening echter eerder aanleiding hebben gegeven tot een gulle, hartelijke lach, dan een afkeurende lach. 

Dat het onjuist is deze beelden te duiden als klassesatiren gericht tegen de boer, omdat de besproken scènes geen 

boeren tonen maar groteske figuren, werd zowel door Gibson 1992 als Raupp 1986, pp. 269-270 opgemerkt. In 

het hoogst vermakelijke tafelspel, Metken Bouwens en Slimmen Diel, dat verderop uitvoeriger wordt besproken, 

komt een beschrijving voor van een boerenbruiloft, die veel gemeen heeft met de boerenbruiloften van 

Verbeeck, zowel wat de kenschetsing van de personages betreft, als van hun gedrag. Gezien het louter 

vermakelijke karakter van dit tafelspel is het zeer onwaarschijnlijk dat de schilderijen ‘served as cautionary 

exempla’, zoals Vandenbroeck ze duidt (Vandenbroeck 1984, p. 119). 
398

  Moxey 1977, p. 25; Raupp 1986, pp. 216-217; vergelijk ook Koslow 1995, p. 89: ‘de boeren [zijn] 

helemaal niet karikaturaal voorgesteld, hun kalme gelaatsuitdrukking toont daarentegen aan dat ongebreidelde 

passie en allerlei verwarde gedachten hen totaal vreemd waren. Robuust en gezond als ze zijn, is ook hun 

seksualiteit een volkomen natuurlijk aspect van hun leefwereld.’ Vergelijk ook H. Buijs in tent.cat. Amsterdam 

1986, p. 344, die de houding van de boeren typeert als ‘waardig’ en Honig 1998, pp. 41-42, die spreekt van 

‘Aertsen’s dignified farmers’. Geheel misplaatst is mijns inziens ook de opmerking van Raupp 1986, p. 218, naar 

aanleiding van het Boerenfeest, dat ‘Bei Aertsen [...] der offene Spott [fehlt], die Absicht, die feiernden Bauern 

als Charaktertypen lächerlich zu machen’ (Raupp 1986, p. 218). Eerder is sprake van het tegendeel: de dwaasheid 

van de boeren, die nog eens wordt onderstreept door de aanwezigheid, uiterst rechts, van een kruik met een 

narrig gezichtje, wordt onomwonden en zeer expliciet aanschouwelijk gemaakt. 
399

  Raupp 1986, p. 216. Vergelijk in het algemeen de voorbeelden van Hans Sebald Beham met feestende, 

vechtende en losbandige boeren en boeren op weg naar de markt in Hollstein, German Engravings…, III, pp. 94-

103, 105-110 Vergelijk ook de voortbeelden genoemd in: Moxey 1976, p. 139, n. 71; Moxey 1977, pp. 16-17. 

(Hij vermeldt ook van Cornelis Massys de voorbeelden in Hollstein XI, nrs. 132-133, 138-149, maar hierbij gaat 

het om bedelaars). 
400

  Paneel, 85 x 171 cm., gedateerd (op raam in midden): 1550, Kunsthistorisches Museum, Wenen, inv. nr. 

2365. 
401

  Het interieur herinnert vooral aan de ruimten in eerdere herberg- en bordeelvoorstellingen, zoals 

verbeeld in een houtsnede van Monogrammist A.P., of van de Brunswijkse Monogrammist, op wiens 

voorstellingen, zoals aangeduid, waarschijnlijk ook het interieur in de achtergrond van de Vleeskraam teruggaat. 

Renger 1970, afb. 62, 64; deze voorbeelden worden ook genoemd door Raupp 1986, p. 217. In een tekening van 

Aertsen met een variant van het Boerenfeest wordt naast de deur van het gebouwtje in de achtergrond een 

wijnkruik met look getoond, een indicatie dat het om een herberg of bordeel gaat (zie Raupp 1986, pp. 214, 218, 

nr. 1a, afb. 197). 
402

  Raupp 1986, p. 217, merkte dit ook op bij de tafel op het Boerenfeest. 
403

  Dit thema werd afgebeeld in een Zuid-Nederlandse miniatuur in het verzamelwerk van gedenkwaardige 

daden en gezegden, getiteld Factorum ac dictorum memorabilium libri IX, fol. 137 v. (Leipzig, 

Universitätsbibliothek) samengesteld door Valerius Maximus onder keizer Tiberius. Deze fraaie miniatuur van 

de Meester van het Dresdener Getijdenboek komt voor in een Brugs of Gents handschrift van omstreeks 1470-

1480. Zie: Winkler 1921, pl. 2; Renger 1970, pp. 116-119, afb. 80; Hazelzet 2007, pp. 32, 34-35, afb. 8. Getoond 

wordt een loggia waar in de achtergrond een keurig hoofs gezelschap aan een tafel zit en zich door een page laat 

bedienen; in een schril contrast met dit gezelschap staan de tafelende lieden op de voorgrond, die behoren tot een 

lagere sociale stand. Hier heerst wanorde, losbandigheid en dronkenschap: één van de disgenoten is ten gevolge 

van overmatig drankgebruik van zijn kruk getuimeld en links bevindt zich een wellustig paar. De miniatuur 

illustreert een passage waarin het ondeugdzame tafelgedrag wordt gekapitteld, zodat het voorgrondtafereel 

duidelijk fungeert als een exempel van niet-navolgenswaardig gedrag. Zie voor de tekst, een vertaling van Simon 

de Hesdin uit 1375: Renger 1970, p. 117, n. 257. 
404

  Raupp baseert zijn betoog vooral op het Boerenfeest in Wenen, waar volgens hem ‘Der Appell des 

Bildes [...] also ein zweifacher und zwiespältiger [ist]: einerseits eine ’’Einladung’’ zur Teilname, verbunden mit 



 454 

                                                                                                                                                         
dem Vergnügen, das der Betrachter an den malerischen und deskriptiven Qualitäten des Bildes empfindet, 

andererseits eine moralische Zurückweisung, der mahnende Hinweis auf die moralischen Gefahren, denen sich 

aussetzt, wer sich mit solcher Gesellschaft gemein macht: physische Attraktion und moralische Warnung.’ (p. 

218). Er zijn doorslaggevende bezwaren aan te voeren tegen Raupps mening dat de achtergrondscène een 

moraliserend-didactisch commentaar levert op de voorgrond en dient als waarschuwing voor de gevaren die 

degenen bedreigen die zich in zulk boers gezelschap ophoudt (Raupp 1986, pp. 217-218, en, voor een 

benadering die nauw aansluit bij die van Raupp: Falkenburg 1989, p. 58). Het eerste bezwaar is dat de 

toenmalige beschouwer ongetwijfeld in één oogopslag kon zien dat de figuren op de voorgrond laakbaar gedrag 

vertonen; om dit te begrijpen en te herkennen had deze zeker geen verklarende achtergrondscène nodig. Het 

tweede bezwaar is dat de beschouwer zich zeker niet zal hebben geïdentificeerd met de figuren in de 

binnenruimte, die waarschijnlijk een bordeel voorstelt, en de figuren rechts in de achtergrond: we zien daar van 

voor naar achteren twee amoureuze, wellustige paartjes, een doedelzakspeler, die ons lachend aankijkt, en drie 

dansende paartjes. Onder hen herkent men een man met een aristocratisch voorkomen, die in het bezit is van 

kostbare kleding en een zwaard; het gaat om een type dat ook in de bordeelvoorstellingen van de Brunswijkse 

monogrammist voorkomt (verg. Renger 1970, afb. 70). Waarschijnlijk behoort ook hij, evenals de boeren, tot 

een andere maatschappelijke klasse dan de vermoedelijk burgerlijke beschouwer. Het is daarom niet overtuigend 

dat deze figuren ‘reflektieren auf den sozialen Bereich des zeitgenössischen Betrachters selbst’ (Raupp 1986, p. 

218). Bovendien sorteert de aanwezigheid van een dergelijke aristocratische figuur dansend in de nabijheid van 

boeren eerder een komisch effect. Vergelijkbare aristocratische figuren (en burgers?) zijn dansend afgebeeld en 

verrichten intieme handelingen op de voorgrond van het Dorpsfeest uit 1563 van Joachim Beuckelaer in St. 

Petersburg, inv.nr. 1827 (Sievers 1911, pp. 188, 200-201, afb. 3; Moxey 1977, p. 104 e.v.; Raupp 1986, pp. 219, 

293, afb. 199), terwijl de scène met de papkokende, feestende en dansende boeren meer naar de achtergrond 

werd verplaatst, waardoor de situatie als het ware is omgekeerd ten opzichte van Aertsens schilderij en van de 

andere kant wordt gezien. De aanwezigheid van een aalmoezenier links op de voorgrond voorziet deze 

voorstelling echter wel van een moreel commentaar: de losbandige figuren zouden zich zijn lot aan moeten 

trekken. 
405

  Lyna, Van Eeghem 1932, pp. 17 e.v.; Bostoen 2003, pp. 47-48. 
406

  Gelderblom 2002, p. 197; voor het genre: Pikhaus 1988-89, en i.h.b. hoofdstuk IV voor een verdeling van 

tafelspelen in komische en ernstige werken en een discussie rond de problemen van een dergelijke classificatie. 

Volgens Pikhaus 1988-89, II, p. 257, blijkt van 113 spelen 59% tot de ernstige en 41% tot de komische groep te 

behoren. 
407

  Gelderblom 2002, p. 197. 
408

  Zie: Pikhaus 1988-89, II, pp. 448-449; Bostoen 2003, p. 48. 
409

  Lyna, Van Eeghem 1932, pp. 46-47; Pikhaus 1988-89, I, p. 55, nr. 72, II, pp. 415-416, 564-565. 
410

  Lyna, Van Eeghem 1932, p. 52, v. 395, 402-406. 
411

  Snoep 1967, nr. 28. 
412

  Paneel, 64 x 80 cm., Cremona, Museo Civico Ala Ponzone, inv.nr. 270. Zie F. Rossi in: Cremona 1998, 

pp. 52-54, nr. 9, ill. 
413

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 261r46-261v01; vergelijk ook De Bie 1661, pp. 79-89. 
414

  Hollstein XLVI, nr. 1283/1; Bijl, Kloek, Zeldenrust 1989, p. 202, n. 17-19, afb. 10. 
415

  Cornelis Saftleven, De Eierdans, gedat. 1637, Muzeum Narodowe, Warschau. Zie: Bijl, Kloek, 

Zeldenrust 1989, p. 202, afb. 11. 
416

  Paneel, 142,3 x 198 cm., gemonogrammeerd en gedat.: 1556 [...] 17 april., Museum Mayer van den Bergh, 

Antwerpen, inv. nr. 43.  Buchan 1975, pp. 123-125, pp. 205-206, nr. 21; Raupp 1986, p. 214, nr. 4, pp. 220-223; 

Amsterdam 1986, pp. 344-345, nr. 226; NKJ, 40 (1989), p. 292. 
417

  Voor Hemessen: Renger 1970, afb. 3, en de Brunswijkse monogrammist: Renger 1970, afb. 66. Zie 

voor het motief van de ‘kannenkijker’: Van Thiel 1967-68, pp. 92-94, die het schilderij met een jonge 

kannenkijker van Frans Hals in Rotterdam, Museum Boijmans-Van Beuningen, duidt als een uitbeelding van 

gula. 
418

  De interpretatie van Hans Buijs in Amsterdam 1986, p. 344, dat het meisje de dolk van de man wil stelen, 

omdat hij een agressief, vechtlustig karakter heeft (vanwege ‘zijn rauwe, ongeschoren kop en het mes en het zwaard 

aan zijn gordel’), is mijns inziens onjuist. Zijn agressiviteit zou in dat geval op een andere manier in beeld zijn 

gebracht. 
419

  Op een vermoedelijke repliek van dit schilderij kijken het koksmaatje en de jongeman de beschouwer 

wel nadrukkelijk aan; bovendien zijn hun gelaatstrekken zo karakteristiek en herkenbaar weergegeven, dat het 

hier om portretten zou kunnen gaan. Doek, 118 x 160 cm. gedat. en gesigneerd: 1556 P. [drietand] A. IV April. 

Huidige verblijfplaats onbekend. Voorheen Verz. K.W. Nikolajewski; veiling Lepke (Berlijn) 5-2-1929, nr. 105, 

afb. 4. 
420

  Rotterdam, New York 2001, pp. 152-153, ill. 
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421

  Zie: Renger 1970, afb. 63. Vergelijk ook Renger 1970, afb. 64, waar eveneens een vergelijkbare 

hoeveelheid takken en hout bij een haard is afgebeeld. Zie ook: Raupp 1986, p. 221. 
422

  Londen, verzameling A. v. Scully (1927). Zie: Renger 1970, afb. 69, als kopie (?) naar de Brunswijkse 

monogrammist. 
423

  Zie: Renger 1970, afb. 65, 70 en 81. 
424

  Zie: Renger 1970, p. 102, n. 230, en p. 121, voor de suggestie dat de jongeman met een rechte wandelstok, 

die is afgebeeld rechts in de achtergrond van J.S. van Hemessens Bordeelscène in Karlsruhe, tot de 

Aernoutbroederschap behoort. De stok treft men ook aan links op het schilderij van de Brunswijker 

Monogrammist in Frankfurt en in een naar zijn werk gekopieerd stuk in Londen (waar het motief is te zien op 

het in het schilderij afgebeelde schilderij) (Renger 1970, afb. 63 en 66). 
425

  Zie: Renger 1970, afb. 48. Het werk van Bosch toont een dikke man met een drinkkan die is gezeten aan 

een grote ronde tafel waarop een grote ham en een ribstuk gereed staan; de man kluift aan een varkenspoot, 

terwijl een vrouw een kapoen aandraagt en bij een vuur een worst klaar ligt om te worden geroosterd. Rechts is 

een magere man te zien die gulzig drinkt uit een grote aarden kan. Boven de deurpost is een uil weergegeven, 

een motief dat de dwaasheid van dit gezelschap benadrukt. Zowel de aanwezigheid van de bedelstaf op de 

voorgrond als het gegeven dat deze figuren in lompen zijn gehuld, tonen de armoedige toestand van de brassers 

die bereid zijn al hun bezittingen op te geven voor zinnelijk genot. Een variant op dit gegeven werd verbeeld 

door Frans Hogenberg in een ets met een boers echtpaar dat zich, gezeten aan een gedekte tafel, ongans vreet en 

zuipt (Hollstein XIII, p. 34; Van Delen 1935, II, pl. XXXII, als monogrammist F.B.; Renger 1970, p. 114, n. 

249). Links in de achtergrond is een keuken te zien waar een vrouw op een stoel staat om een bord van een rek te 

pakken, vermoedelijk met de bedoeling de dikzakken op de voorgrond nog een maaltijd voor te schotelen. 

Blijkens de Nederlandse en Franse onderschriften zijn deze zuipschuiten ertoe bereid hun gehele bezit te 

verbrassen, en zelfs hun kleding naar de ‘Lombaerde’ te brengen die centraal in de achtergrond is weergegeven. 
426

  Afgebeeld in Honig 1998, kl.pl. 6 en 8. 
427

  Veelderhande geneuchlijcke dichten […] 1600, ed. 1977, p. 93. 
428

  Hans Buijs in: Amsterdam 1986, p. 226. Voor de kroon en het Driekoningenfeest: Nicolas 1982; Royalton-

Kisch 1984; Van Wagenberg-Ter Hoeven 1993-1994. 
429

  Vergelijk Raupp 1986, p. 221. Voor de worst als vastenavondkost, zie: Bax 1949, pp. 176-177. Een kind 

met een papieren koningskroon treft men ook aan in Brueghels schilderij met de zgn. Duistere dag uit 1565 in 

Wenen, dat oorspronkelijk deel uitmaakt van zijn beroemde reeks met de Twaalf Maanden. Het kind is in dit 

landschap, dat twee wintermaanden representeert, weergegeven in het gezelschap van twee volwassenen boeren, 

van wie er een bezig is wafels te verslinden. 
430

  Paneel, 86 x 170 cm., gesigneerd: P [drietand] A en gedateerd: 1560. 
431

  Zie: Briels 1980, p. 203. 
432

  Van Vloten 1878-81, I, pp. 206-207, resp. v. 1, 9-11, 37, 39-40. 
433

  Zo probeert de Vastenavond de Vasten uit het feestgezelschap te verwijderen door deze uit te schelden 

en te beschuldigen van ketterij. De Vasten wordt ook tot de broederschap van Sint Reynuut gerekend, die boete 

preekt, omdat hij zelf honger moet lijden. Van Vloten 1878-81, I, pp. 208-210. Aan het einde van het stuk worden 

de twee personages het ook niet met elkaar eens. Over het geschenk dat Vastenavond het publiek aanbiedt, 

wafelen en pannenkoeken, verklaart Vasten: ‘’tIs al hoey’, waarop hij zelf zijn ‘advis’ aanbiedt, namelijk ‘’t  

Cruys Christi’, dat ons een voorbeeld weze. Van Vloten 1878-81, I, resp. p. 213, v. 239-240, p. 214, v. 248. 
434  Vastenavond: ‘Eet en drinckt, dat is mijn fondament’ Vasten: ‘Bewaert mijn advis, ghy Heeren 

excelent!’ Van Vloten 1878-81, I, p. 215, v. 292-293. 
435

  Mr. Kackadoris spreekt in het tafelspel uit: ‘Hael ayeren hael op dat ic een Panckoekster mach crijghen 

aen boort. Of eender die daer rechtevoort struyf wilde backen. En diese by dozynen onbesiens in de pan wou 

smacken.’ (geciteerd naar Knuttel 1962, p. 73). 
436

  P.C. Sutton in Philadelphia, Berlijn, Londen 1984, p. 163. 
437

  WNT (http://gtb.inl.nl), onder het lemma ‘struif’. 
438

  WNT (http://gtb.inl.nl), onder de lemmata ‘poets’ en ‘pots’. 
439

  Gesigneerd in monogram op de schouw: MV [inéén] c en rechtsonder: B.S. FECIT. Hollstein A-III, 118, 

nr. 14, A-IV, 171, nr. 3; Raupp 1986, pp. 258-259, 264, nr. 1, fig. 245. De prent vormt een pendant met een 

voorstelling van een jaarmarkt, waar ondermeer bij een boer een kies wordt getrokken (Raupp 1986, p. 259). 
440

  Paneel, 111 x 160 cm., gedateerd: 1565, den 28. meert, York, Treasure’s House, The National Trust 

(voorheen coll. Petri). Zie: Hoogewerff 1936-47, IV, p. 538, afb. 255; V, p. 167, nr. 42; NKJ 40 (1989), p. 294. Voor 

een versie in St. Petersburg, Hermitage, inv. nr. 3056, zie: Amsterdam 1986, p. 229, afb. 228a; NKJ 40 (1989), p. 

294. 
441

  WNT XXIV, pp. 540, 542-543. Hoe het er aan toegaat in een wafelkraam wordt ondermeer beschreven 

in ‘Een ander liedeken’ in De Dene’s Testament rhetoricael van omstreeks 1561: ‘Tschilde tmeysken niet een 

hoer / knispaerts frobbeleren / Int wafelCraem ghijnghen der naer zeer vroylick Bancketeren / den wyn 

http://gtb.inl.nl/
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gheCruud// droncken zy huut / als een vrau Bruudt / zat tmeysken goederhande / An venus braem// int 

wafelCraem’ (De Dene, ca. 1561, ed. 1975-1979, dl. II, pp. 206-207). De relatie tussen wafelhuizen en bordelen 

wordt ook nog in 1682 gelegd in Jeroen Jeroense’s Koddige en Ernstige opschriften[...], dat het volgende 

glasschrift bevat over een wafelhuis in de Slijkstraat te Amsterdam: ‘Twee dozijn wafelen, geboterd, met suiker 

en kaneel / Wijn en Breddas bier, met snaare-gespeel, / Twintig ducaten, en noch na den eis, / Nevens een aardig 

diertje, zeer dertel van vleis, / Na de swier gepalleert, en ook uitgedost, / Heeft my in dit kamertje mijn eerste 

maagdom gekost.’ (Jeroense 1682, IV, p. 65). Andere voorbeelden zijn: M. Fokkens’ Klucht van Dronken 

Hansje, Amsterdam 1657, waarin Gijsbert, een eigenaar van ‘Oolykoekshuisen’, beschrijft hoe het eraan toegaat 

in dit soort gelegenheden: ‘De Vrijers, die alleen willen zijn, om in ’t heymelijk wat te schuuren/ Die konnen een 

kaamertje om een Rijxdaler huuren’. En hij concludeert: ‘Maar die Oolykoeks-huizen en Wafel-lieven/ Dat zijn 

maar Hoer-huyzen, daar menig zijn Gelt in verbruit [...]’ (Fokkens 1657, p. 9). In Een aardige en vermakelyke 

klucht van Bremer Hans, Antwerpen 1683, p. 8, wordt beschreven dat de Amsterdamse publieke dames vaak 

wonen in allerlei ‘stoffe-winckels’ en ‘Naeysters winckels’, ‘maar de voornaemste sijn de Wafel-kramen met 

zylkamertjes daer gordynen voor hangen, en die soete Uitterse Koek-kramen daar de jonge Meisjes in zitten.’ De 

nadruk op de functie van bordeel, kroeg wordt ook gelegd in het blijspel van Th. Asselijn, De Schynheilige 

Vrouw..., Amsterdam 1691, p. 17. Vergelijk voor meer 17de-eeuwse voorbeelden: Böse 1985, pp. 124-125. 
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  WNT XXIV, p. 540; een voorbeeld komt voor in J. Zoet, D’uitsteekenste Digtkunstige Werken, ca. 1665, p. 

77. 
443

  Paneel, 122 x 180 cm. Nationalmuseum, Stockholm, inv. nr. 2106. Zie: Cavalli-Björkman 1986, pp. 24-

26, nr. 2. 
444

  Paneel, 111 x 110 cm., gedat. 1567, Berlijn, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz. Zie: NKJ 40 

(1989), p. 292; Honig 1998, pp. 49-50, pl. 5. 
445

  Paneel, 112 x 173 cm., Pisa, Museo Nazionale S. Matteo (Museo Civico). Zie: Genaille 1977, nr. 60; 

Kloek 1989, p. 16, afb. 22, p. 17; NKJ 40 (1989), p. 293. 
446

  Paneel, 90,5 x 215 cm., Rijksmuseum, Amsterdam, inv. nr. A 2398. Inscriptie: op het spinrokken in de 

hand van de vrouw: Maria. Zie: Friedländer 1924-1937, XIII, p. 170, nr. 338; Hoogewerff 1936-47, IV, p. 541, 

nr. 45; Genaille 1954, nr. 49 (als ca. 1565); Genaille 1977, nr. 50; NKJ 40 (1989), p. 292. 
447

  Rabelais paste het motief van de pens en de ingewanden met een soortgelijk scala aan betekenissen in 

zijn werk toe. Zie de bespreking van ingewanden en in het bijzonder pens bij Rabelais door Bakhtin 1968, pp. 

162-164, 166, 221-225. 
448

  Terwijl Aertsen in zijn marktstukken uit de jaren vijftig de uitbeelding van marktkooplui met hun 

uitstalling van waren op de voorgrond nog combineert met een bijbels tafereel, zoals Ecce Homo of Christus en 

de Overspelige vrouw, doet hij in zijn markttaferelen uit de jaren zestig afstand van deze combinatie en 

concentreert hij zich op de profane voorgrond. De figuren worden dan op bijna ware grootte getoond en nemen 

met hun producten een steeds omvangrijker gedeelte van de compositie in beslag. Joachim Beuckelaer legt zich 

vanaf de jaren zestig ook voor een groot deel toe op de productie van dit beeldtype, maar anders dan Aertsen 

blijft hij ook markten met bijbelse onderwerpen schilderen. Zoals zijn verschillende versies van een Marktscène 

met Ecce Homo uit 1561, 1565 en 1570 (Honig 1998, kl.pl. 6-8). 
449

  Paneel, 111 x 168 cm., gedat. 1562, Bonn, Rheinisches Landesmuseum. Zie Buchan 1975, nr. 37; 

Honig 1998, pp. 45-46, afb. 9. De laatste benadrukt, mijns inziens ten onrechte, dat Aertsen deze komische 

figuren op een serieuze wijze presenteert. Hier kijkt een wellustige boer ons aan, wiens ene hand tussen zijn 

eigen benen verdwijnt (waarbij de vorm van de twee geldzakjes om zijn nek visualiseert wat hij daar betast), 

terwijl hij met de andere hand, waarin hij een dode woerd vast heeft, rust op de schoot van zijn vrouwelijke 

metgezel, die evenals de derde boerin op het schilderij passief voorover gebogen met de handen in de schoot zit 

en naar de grond staart. De kruik rechtsonder verwijst ongetwijfeld naar de drankzucht van dit gezelschap. 
450

  Van Mander, Den Grondt, Cap. I, fol. 3v29. Vergelijk ook voor ‘viswijf’: WNT dl. XXI, kol. 1079, 

110-1101. 
451

  Paneel, 85 x 128 cm., gemonogrammeerd en gedat.: 1562, Nationalmuseum, Stockholm, inv. nr. 325. 

Het stuk bevond zich in de collectie van keizer Rudolf II; het wordt in de Praagse inventaris van 1621 

beschreven onder nr. 865: ‘Zwoo Köchin in der kuchel, von Langen Peter’ en maakt deel uit van de Zweedse 

oorlogsbuit uit het jaar 1648, en wordt vermeld in de verzameling van koningin Christina van Zweden, inv. nr. 

47: ‘Zwey Köchin dorbey ein Eüll’. Zie: Buchan 1975, pp. 157-159, 214-215, nr. 35; Cavalli-Björkman 1986, I, 

pp. 22-23, nr.1; Tholen 1987, nr. 57; NKJ 40 (1989), p. 293. 
452

  Met opzet lijkt hij het gebrek aan interactie tussen de figuren onderling en met de beschouwer te hebben 

willen benadrukken: hoe kan men anders de uitdrukkingsloze blik van de voorste meid verklaren, die naar een 

links buiten het schilderij gelegen punt staart, of de vertroebelde, ongerichte blik van de vrouw die rechts met de 

hand tast naar het mes om deze in ontvangst te nemen van haar metgezellin? Of ziet de links zittende meid een 
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maken dat zij nog beschikbaar is? Het gebaar waarmee zij de grote geplukte haan bij de poten ophoudt en de 
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ostentatieve uitstalling van louter gevogelte zou deze duiding beslist ondersteunen. Hoe dan ook wordt de 

onnozelheid van deze meiden nog eens extra benadrukt door de aanwezigheid van een grote uil, een motief dat 

Aertsen, zoals werd aangeduid, ook in het keukenstuk in Kopenhagen heeft afgebeeld. Het is mijns inziens 

uitgeloten dat ‘The owl as announcer of ill-health and death and the outburned candle could [...] be attributes to 

the older woman’, en de uil en de kaars dus symbolen zijn van de vergankelijkheid, zoals Cavalli-Björkman 

1986, I, p. 22, meent. Ten eerste is de vrouw in de achtergrond niet duidelijk ouder voorgesteld en ten tweede 

komen de kaars en de uil in een andere context voor dan in het vanitas-stilleven, waarop Cavalli-Björkman deze 

duiding hoofdzakelijk baseert: daar zit de uil op een schedel, die hier niet voorkomt. Ongetwijfeld heeft de kaars 

hier, net als in vele 17de-eeuwse voorstellingen een fallische symboliek. Zie voor voorbeelden van ondermeer 

Dou, Steen, Codde en Schalcken: De Jongh 1995, p. 43. 
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  Raupp 1986, p. 41, nr. A-2, fig. 25. Voor een zeer vergelijkbare voorstelling van een Eierboer en een 

boerin met een gans van de Hausbuchmeister (ca. 1470-1475): Raupp 1986, p. 41, nr. A-1, afb. 24. 
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  Hollstein German engravings..., III, p. 100 f. Het onderschrift bij de man luidt: ‘DETEN WIR 

VERKAUFEN’; bij de vrouw: ‘ZUM WEIN WOLT WIR LAUFEN’. Zie: Raupp 1986, p. 55, afb. 49; vergelijk 

ook Grosjean 1974, p. 126, ill.; voor andere marktboerenparen van Beham: Raupp 1986, p. 55, afb. 50-51. 
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  Bartsch 89; Raupp 1986, p. 45, afb. nr. A-6, afb. 33; vergelijk ook Honig 1998, p. 46, afb. 10. 
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  Hüsken, Ramakers, Schaars 1992-1998, Boek G, dl. 7 (1997), fol. 29v-36v; Bostoen 2003, p. 47. 
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  Hüsken, Ramakers, Schaars 1992-1998, Boek I, dl. 8 (1998), fol. 92v-94v; Bostoen 2003, p. 47. 
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  Hüsken, Ramakers, Schaars 1992-1998, Boek I, dl. 8 (1998), fol. 102v-104r; Bostoen 2003, p. 47. 
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  Macropedius 1535, ed. 1995 en Daan 1971; vergelijk G. Luijten in Amsterdam 1997, p. 173. 
460

  Voor de relatie tussen Dürer en de goudsmeedkunst, zie: Kris 1926, p. 169; Kohlhaussen 1968, pp. 255 

e.v. en 351 e.v. 
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   Wenen, Kunsthistorisches Museum; zie: Raupp 1986, pp. 100-101, afb. 95. 
462

  Milaan, Biblioteca Ambrosiana; zie: Raupp 1986, pp. 101-102, afb. 96. Volgens Raupp representeert 

het paar als komisch exemplum één van de hoofdzonden, namelijk de luxuria. Het is m.i. echter onwaarschijnlijk 

dat een dergelijke komische verbeelding een exemplum-functie had. 
463

  Een dergelijke combinatie van gevogelte met drank komen we ook tegen in een tekening in Berlijn, 

Kupferstichkabinett, uit 1504 van Dürer of een kunstenaar uit diens omgeving, die vermoedelijk eveneens diende 

als ontwerp voor een tafelstuk. Deze toont een boerse potsenmaker met in de ene hand een haan, terwijl hij op de 

palm van de andere hand een groot glas bier laat balanceren. Zie: Raupp 1986, p. 102, n. 15-16, afb. 97. 
464

  Paneel, 149 x 215 cm., gesigneerd en gedateerd op de luifel in de achtergrond: ioch beuckelaer 18 nov. 

bris 1567, Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, inv. nr. 5045. Zie: Wuyts 1986-87, pp. 27-38, 

afb. 1. 
465

  Zie de voorbeelden genoemd in Renger 1970, p. 84, n. 199. 
466

  Zie: Renger 1970, pp. 83-85, 112, afb. 57, en voor de zondentraditie i.h.b. de voorbeelden en 

literatuurverwijzingen in Renger 1970, p. 84, n. 198. Vergelijk voor het motief van het spinrokken ook Renger 

1970, pp. 113-115 en E. de Jongh in Amsterdam 1997, pp. 270-271, n. 1. 
467

  Zie: Renger 1970, pp. 85, 133, afb. 58; Raupp 1986, p. 301, afb. 273. Dezelfde prent toont in een raam 

geheel links een vrouw met een haspel, die blijkens het onderschrift eveneens haar arbeid verzaakt en zich ledig 

houdt met het verjagen van vliegen. Net als een ongebruikt spinrokken kan een ongebruikte haspel verwijzen 

naar de luiheid en de wellust. 
468

  Het reeds genoemde schilderij, dat zich voorheen bevond in de verzameling Scully in Londen, verbeeldt 

een bij een haard gezeten oudere vrouw met een ongebruikt spinrokken en een haspel, terwijl in een voorstelling 

te Antwerpen een schilderij aan de wand wordt getoond van een vrouw die zich door een man van haar 

spinwerkzaamheden laat afleiden. Zie: Renger 1970, pp. 113, 115, afb. 67 en 69. Het ongebruikte spinrokken 

werd ook uitgebeeld door Pieter Pietersz in het schilderij met een Liefdespaar in de herberg in Wenen, waar hij 

een boers paar monumentaal in beeld heeft gebracht en dat eveneens de samenhang tussen ledigheid, gula en 

wellust thematiseert. (Materiaalgegevens onbekend, Wenen, Kunsthistorisches Museum, inv. nr. GG 3572. Zie: 

Renger 1970, pp. 114-115, afb. 78). De man heeft een drinkkan en kijkt ons indringend aan, terwijl hij de vrouw 

naast hem, die met een ongebruikt spinrokken wordt getoond, ter hoogte van haar borsten in de bloes betast. Een 

‘lat’ of kerfstok die op de wand achter dit tweetal is aangebracht, typeert de ruimte als een bordeel. Op een 

vergelijkbare wijze als in de prent met Negligentie et Socordie Typus zijn in de achtergrond etende en drinkende 

figuren weergegeven, die verwijzen naar de gula (anders dan in de prent, waar rijker uitgedoste personages 

voorkomen, gaat het hier om boerse types). 
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  Raupp 1986, p. 146, afb. 122. 
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  Hoofdstuk 97: ‘Von Trägheit un Faulheit’. Zie ook Raupp 1986, p. 146. Men vergelijke ook Ripa die de 

houding van de Pigritia-Luyicheyt beschrijft als: ‘...houdende beyde handen in den schoot [...] willende te 

kennen geven, dat een luy Mensch, als onbeweeghlijck en onbequaem is tot eenige goede werckingen’ (Ripa 

1644, ed. 1971, p. 310). Hij vermeldt ook in zijn beschrijving van de ‘Otio-Leedigheyt’ dat degene die door de 
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ledigheid wordt bezeten ‘sich selve aen de wellusten en zijne eygene begeerlijckheden’ overgeeft (Ripa 1644, ed. 

1971, pp. 282-283). 
471

  In: Nova Poemata 1624, ed. 1972, pp. 73 en 88-89. Zie ook Wuyts 1986-87, p. 32. 
472

  Voor een voorbeeld: Raupp 1986, p. 146, n. 15. 
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  Paneel, 163 x 106 cm., verblijfplaats onbekend. Zie W. Kloek in Amsterdam 2000, p. 197, afb. 83a, als 

omgeving van P. Aertsen. Een doek (165 x 104,5 cm.) met dezelfde compositie werd geveild bij Drouot, Richelieu, 

12-4-1995, nr. 162, ill., als Joachim Beuckelaer. 
474

  Wouter Kloek meent dat de vrouw een keuze heeft uit de drie mannen die haar verleiden tot 

drankgebruik, maar dat zij de juiste keuze heeft gemaakt door het spinrokken met de naam ‘Jhesus’ stevig vast te 

houden (W. Kloek in Amsterdam 2000, p. 197). Dit is echter zeer onwaarschijnlijk, omdat de vrouw geenszins 

laat blijken de handtastelijkheden van de mannen niet op prijs te stellen, terwijl ook de vrouw op het 

Amsterdamse stuk door haar flegmatische houding en het gezelschap waarin zij verkeert niet bepaald de indruk 

maakt de christelijke heilsboodschap ter harte te nemen. 
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  Pikhaus 1988-89, II, p. 255. 
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  Van Vloten 1878-81, dl. I, pp. 74-77 (gedeeltelijk); Pikhaus 1988-89, pp. 42, 116, nr. 14, II, p. 255. Het spel 

dateert uit het einde van de 15de of het begin van de 16de eeuw (Pikhaus 1988-89, II, p. 464). 
477

  Dat was oorspronkelijk een Franse bundel raadsels, die omstreeks 1480 in Brussel werd gedrukt onder 

de titel Les évangiles des quenouilles. Een Nederlandse vertaling verscheen rond 1520 in Antwerpen en werd tot 

aan het einde van de 17de eeuw herhaaldelijk gedrukt. Zie voor de drukgeschiedenis: Pleij 1983, p. 180, n. 179; 

Löwensteyn 1987, p. 136; Van Vaeck 1994, III, pp. 777-782; Warner 1994, pp. 26-27, 36-39, 51-52; 

Verberckmoes 1998, pp. 121-122. 
478

  Voor meerdere voorbeelden: Löwensteyn 1987, p. 136, n. 29. 
479

  Verberckmoes 1998, pp. 121-122. Pleij noemt deze tekst als voorbeeld van de vijftiende en zestiende-

eeuwse satirische standenliteratuur, die zich richt tegen een ‘samenhangende groep van oude vrijsters, weduwen, 

koppelaarsters, vroedvrouwen, (oude) hoeren en tovenaressen,’ een ‘stand’, waarvoor in de nieuwe stedelijke 

samenleving geen plaats meer zou zijn. Pleij 1983, pp. 212-213. 
480

  Löwensteyn 1987, pp. 146-147. 
481

  Deze omgekeerde huwelijksmoraal wordt verbeeld op een schilderij van Herri met de Bles van omstreeks 

1530 met een ommegangswagen die vechtende mannen en vrouwen vervoert: de vrouwen belagen de mannen met 

spinrokkens en andere weefattributen; een echtpaar komt op de wagen toegelopen, waarvan de vrouw als een 

seksbeluste kenau is getypeerd, doordat zij met een lege kruik op de schouder is weergegeven, waarvan de opening 

naar de beschouwer is toegekeerd, een bekende uitnodiging tot de liefdesdaad; de eigenschappen van haar 

scharminkelige man als pantoffelheld worden benadrukt doordat hij een spinrokken moet dragen. Afgebeeld en 

besproken in Pleij 1988, pp. 276-278. 
482

  Een Boerenkeukenstuk, dat in de jaren zestig door een kunstenaar uit de omgeving van Aertsen (of 

Beuckelaer?) zal zijn vervaardigd, toont in de achtergrond een bij een haard gezeten ouder echtpaar, waarvan de 

man in de weer is met een haspel en een spoel, terwijl de vrouw, die passief voorover zit, een spinrokken 

vasthoudt en een braadspit rondwentelt: het spinrokken en het braadspit verwijzen naar haar luie en wellustige 

aard. Prominent op de voorgrond zit een losbandige jongere boer, die het gebaar maakt van een ‘kannenkijker’, 

terwijl hij een gewillige jonge meid vrijpostig bij de heup pakt. Direct voor dit paar zijn de waren uitgestald 

waarmee zij eigenlijk op de markt zouden moeten staan: een grote vogelkooi, dode konijnen, een dode woerd en 

manden met groenten en fruit. Paneel, vermoedelijk 114,3 x 193,7 cm. (volgens veilingcat. onbekend gem. en 

gedat.), veiling Lady Vansittart e.a. (anon. ged.), Londen, Sotheby’s, 10-7-1974, nr. 70, als Pieter Aertsen (In 

Gent 1986-87, p. 139, n. 12 wordt dit exemplaar genoemd, maar de reproductie (p. 138, fig. 3, maar bedoeld 

wordt 5) toont een fragment van een andere, mij onbekende versie). Nog een andere versie  (paneel, 108,5 x 

167,3 cm.) werd in 1977 (uit de verz. van de toenmalige B.R.D.) in bruikleen gegeven aan het Gustav-Lübcke-

Museum in Hamm, als omgeving Pieter Aertsen (volgens documentatie RKD). De figuurgroep links op deze 

compositie werd met allerlei variaties herhaald op vele marktstukken van onbekende schilders (zie: Gent 1986-

87, onder cat. nr. 16). 
483

  Paneel, 125 x 81 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten  Voor de toeschrijving, 

zie: Kreidl 1976, pp. 176-177 en Wolters 1997, p. 231. 
484

  Kreidl 1976, pp. 162-183; Kreidl 1981, pp. 165-167; voor de identificatie met Huybrecht Beuckelaer, zie 

Wolters 1997, pp. 230-237; Bruyn 1999, pp. 120-136. 
485

  Wuyts 1987A, duidde zowel de oudere man op de voorgrond als de haspelende oudere man in de 

achtergrond van het schilderij als ‘hennentasters’. Of dit specifieke type hier wordt getoond, staat mijns inziens 

niet vast: het gaat echter zeker om nauw verwante typetjes. In de Brusselse kunsthandel Jan de Maere bevond 

zich een schilderij met een gerelateerd onderwerp, Een spinnende man en een kokende vrouw, die mogelijk naar 

een inventie van Pieter Pietersz. werd gemaakt (Van den Brink 1996, p. 16, afb. 4). Omdat de man hier veel 

ouder is voorgesteld dan de vrouw, verwijst de voorstelling ook hier naar het thema van de ongelijke liefde. Aan 
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de linkerzijde van de vrouw valt een tekst te lezen, waarvan de strekking vrijwel zeker erotisch is: ‘Al laet ick/ 

my seuren [schuren?]/met d’aude/Vel/Ic boter nochthans/ mijne koeken/ wel’. Rechts van haar echtgenoot staat 

de tekst: ‘Wie bracht mij/oijt aen deser vrouw/wen ick moet/ haspelen gelijk/ en [...]’ (verder onleesbaar).  
486

  Zie voor de strijd om de broek in tafelspelen: Pikhaus 1988-89, I, pp. 193-196, II, pp. 292-296. Voor 

kinderliedjes en kinderprenten: Dekker 1997, p. 109. Voorbeelden van kluchten waarin het thema wordt 

behandeld, zijn: Jan Vos, De Klucht van Oene, Amsterdam 1642 en Pieter Elzevier, De broekdragende vrouw, 

Amsterdam 1666. 
487

  In Moorskensvel, dat met de ondertitel ‘van de quade wijven’ werd uitgegeven in 1600, maar vermoedelijk 

veel eerder is ontstaan, komt een lelijke, oude feeks voor, die onbetrouwbaar en wellustig is. Zie: Dresen-Coenders 

1977; Pleij 1977; Pleij 1983, p. 213; Dresen-Coenders 1988; Pach 1989; Leuker 1991; Dekker 1997, pp. 109-110, 

114-115; Hazelzet 2007, hoofdstuk 13. 
488

  Deze zegswijze komt ondermeer voor bij Roemer Visscher, Brabbelingh, ca. 1600, ed. Johannes van 

Ravesteyn, Amsterdam 1669, p. 41, en in Samuel Costers Tiisken vander Schilden, Willem Iansz., Amsterdam 1613, 

v. 527. Zie voor deze voorbeelden: Blankert 1975/1979, p. 5. De ‘gortenteller’ wordt ook met spot opgevoerd als een 

verkeerd voorbeeld van mannelijkheid in De Geest van Jan Tamboer, dat in 1659 in Amsterdam verscheen (Peacock 

1994, p. 50). 
489

  Paneel, 98 x 68 cm., rechtsboven gedateerd door middel van het merkteken van Pietersz., een wolkam 

met een dubbele, spiegelbeeldig aan de basis geplaatste P en gedateerd 1567, Gemeentehuis van Sint-Gillis, 

Brussel. Een boerse man zit hier op de voorgrond bij een haardvuur gortdeeltjes boven een ketel te tellen, onder het 

toeziend oog van een vrouw die in de achtergrond een kool staat te snijden. Een groot vel papier of perkament, dat 

rechts aan de schouw is opgehangen, bevestigt dat de man een ‘gortenteller’ voorstelt: ‘Sal ick den huisraet / te recht 

bestellen /Soo moet ic tgort / Self inden pot tellen’. Mede door zijn krenterige aard neemt hij de rol in van de vrouw 

in het huishouden, hetgeen wordt benadrukt door de aanwezigheid onder zijn stoel van een haspel en een spoel. Zie: 

Van den Brink 1996, pp. 13-24, i.h.b. n. 1, afb. 1. Een laat-17de-eeuwse ets van Hendrick Bary (1640-1707) 

toont een vrijwel eendere voorstelling, maar deze verschilt van het schilderij doordat de man een andere houding 

aanneemt en hier meer bijwerk (ondermeer een haring met uien en brood) is weergegeven (Hollstein I, p. 107, 

nr. 9). Deze ets herhaalt de tekst die op het blad papier van het schilderij van Pieter Pietersz. is te lezen en toont 

in het midden de inscriptie: Hendrick Bary sculpsit, en linksonder: Langen Pieter Pinxit. Bary lijkt bewust in een 

historische stijl te werken, omdat hij een 16de-eeuwse compositie reproduceert en daarbij gebruik maakt van een 

etstechniek waarmee hij een 16de-eeuwse gravuretechniek nabootst (Ackermann 1993, pp. 143-144, nr. VII, ill.). 

Zoals Van den Brink 1996, pp. 15-16, overtuigend argumenteerde, is het waarschijnlijk dat Bary’s voorstelling, 

die Pieter Aertsen als inventor noemt, teruggaat op een prototype van Aertsen, dat ook als voorbeeld diende voor 

het schilderij van Pieter Pietersz. Ook een Gortenteller in het Amsterdams Historisch Museum, inv.nr. A7277, 

stemt overeen met Bary’s ets (maar toont de compositie ten opzichte daarvan spiegelbeeldig) en lijkt naar een 

prototype van Aertsen te zijn vervaardigd (Blankert 1975/1979, pp. 5-6, nr. 3; Van den Brink 1996, p. 15). 

Voorts komt dezelfde compositie voor op een schilderij in het Museum der bildenden Künste in Leipzig, dat in 

een slechte staat verkeert en in de directe omgeving van Aertsen kan zijn ontstaan (Van den Brink 1996, p. 16, 

afb. 3). 
490

  Macropedius (1486-1558) verwerkte het thema van de bazige vrouw in het vastenavondspel Andrisca 

(Hazelzet 2007, p. 253, n. 27). Een ‘hennentaster’ en een ‘gortenteller’ komen volgens Hazelzet als 

spothovelingen voor op een koningsbrief. Zie: Hazelzet 2007, p. 127. 
491

  Een uitzondering vormt een Stalinterieur (paneel, 37,5  x 49,8 cm., Londen, kunsthandel J. van Haeften, 

1992, als Pieter de Bloot) met een haspelende boer, die met zijn voet een baby wiegt, en daarom typisch 

vrouwenarbeid verricht. Jacques de Gheyn maakte in het begin van de 17de eeuw een prent met het thema van 

een bazig wijf, dat haar onnozele, bij de haard zittende, haspelende man uitscheldt; de scène is eveneens in een 

keuken gesitueerd (Hollstein VII, nr. 106). 
492

  Van den Brink 1996, pp. 14-15. 
493

  Peacock 1994, pp. 50-64. 
494

  Vergelijk bij voorbeeld de drieluiken met De Zeven vreugden van Maria (gedat. 1554) en De Zeven 

smarten van Maria in Zoutleeuw (Kloek 1989, pp. 7-8, afb. 7-10). 
495

  Zoals het marktstuk van Beuckelaer uit 1567 in Antwerpen, Rockoxhuis (Honig 1998, pp. 96-97, afb. 

37). Beuckelaer schildert profane markten met meerdere figuren in close-up, die aanvankelijk sterk aansluiten bij 

de voorbeelden van Aertsen, maar waarin steeds meer de nadruk komt te liggen op de verbeelding van de 

verleidelijk uitgestalde producten, die door Beuckelaer in een steeds grotere verscheidenheid worden 

gepresenteerd, terwijl hij een overtuigender suggestie van ruimte creëert, zoals de marktscène (paneel, 112,5  x 

162,5 cm., verblijfplaats onbekend) naar een onbekende compositie van Beuckelaer (Honig 1998, p. 97, afb. 38), 

waarvoor het marktstuk van Aertsen uit 1562 in Bonn, Rheinisches Landesmuseum, ongetwijfeld het prototype 

vormde (Honig 1998, p. 45, afb. 9). Deze ontwikkeling bespeurden wij ook in Beuckelaers bijbelse 

keukentaferelen. 
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496

  Paneel, 112,2 x 163,5 cm., gedat. 1563, Valenciennes, Musée des Beaux-Arts. Zie: Gent 1986-87, nr. 2; 

Honig 1998, p. 48, afb. 11. 
497

  Paneel, 108 x 139 cm., gemonogrammeerd en gedat.: Annodomini 1566, Parijs, Louvre, inv. nr. 

R.F.2659. 
498

  De inspiratiebron voor dit motief werd mogelijk geleverd door de genoemde prent met de Spinruimte 

van Beham, welke op de voorgrond een sterk verwante scène toont, waarbij een boerin van achteren wordt 

benaderd door een boer, terwijl zij zich, net als de vrouw op het marktstuk, voorover bukt om kolen en andere 

knolgewassen te pakken. 
499

  De erotische connotaties van de vuurpot komen ook expliciet naar voren in diverse markttaferelen, zoals 

een aan Beuckelaer toegeschreven vismarkt uit 1568 te Dieppe, waar een visverkoopster door een man bij de 

borst en buik wordt betast, terwijl zij wordt getoond met in één hand een vuurpot. Paneel, 101 x 138,5 cm., 

gedateerd 1568, Dieppe, Chateau-Musée. Voorheen Schloss Schleissheim, kgl. Galerie; veiling prinses Gisela 

von Bayern, München, 28-9-1932, nr. 304, ill. Zie Sievers 1911, p. 198, afb. 14; Gent 1986-87, p. 141, fig. 5, als 

niet originele versie naar Beuckelaer; De Jongh 2004, pp. 109-110. Het is denkbaar dat een marktvrouw op een 

aan Pieter Pietersz. toegeschreven markttafereel in de Hermitage zich warmt aan een vergelijkbare vuurpot, die 

voor ons niet zichtbaar is, maar die zij vermoedelijk verborgen houdt onder een over haar schoot gedrapeerd 

doek (paneel, 137 x 95 cm, Sint Petersburg, Hermitage, inv. nr. 2789; zie Van den Brink 1996, p. 17). In dit 

schilderij wordt waarschijnlijk gezinspeeld op een relatie tussen de jonge meid en de oude boer. Voor meerdere 

schilderijen waarop visverkoopster met een vuurpot voorkomen, zie Gent 1986-87, pp. 140-141, nr. 17, figs. 1, 

3-5. De erotische implicaties zijn daarin niet altijd met nadruk verbeeld. Zie voor de pot of kan als 

uterussymbool: Vinken 1958, pp. 149-174; De Jongh 1995, pp. 40-41. 
500

  Doek, 112 x 160 cm., huidige verblijfplaats onbekend, veiling Dr. L. v. Bürkel, München, 3-5-1926, nr. 

293, als Pieter Aertsen; veiling Amsterdam (Mak van Waay), 8-2-1966, nr. 48, met afb., als J. Beuckelaer. Zie: 

Die Weltkunst, 36, 3, febr. (1966), p. 97, met afb., als Joachim Beuckelaer. Dat het schilderij in of omstreeks 1564 zal 

zijn gemaakt (mogelijk door een ateliermedewerker van Beuckelaer), blijkt uit het bestaan van een replica in 

Antwerpen, Museum voor Schone Kunsten, gemon. en gedat. 1564. Het betreft een fragment waarop de 

linkerhelft van de compositie grotendeels wordt herhaald. Zie: Gent 1986-87, p. 174, fig. 1. In de achtergrond 

komt net als in het Parijse exemplaar een amoureuze scène voor waarbij een kokende meid van achteren wordt 

benaderd door een (oudere?) man. Beuckelaers compositie van omstreeks 1564 vormde zeer waarschijnlijk een 

directe bron van inspiratie voor een aan Frans Snyders toegeschreven voorraadkamer van ca. 1612-1615 met 

figuren die door een kunstenaar uit de naaste omgeving van Rubens werden geschilderd, waar eveneens wordt 

gezinspeeld op een ongelijke liefde tussen een jonge meid en een oude poelier. Doek, 182,8 x 147,3 cm., Engels 

privé-bezit. Zie: Robels 1989, p. 177, nr. 10, ill. 
501

  Zie voor het motief van de kool: Grosjean 1974, pp. 129, 138 (waar ook de prent naar Beham wordt 

genoemd); voor een interpretatie van kolen als ‘uteraal symbool’: Wuyts 1986-87, p. 29. Zie Sullivan 1999, pp. 241-

242, voor een opsomming van schilderijen van Aertsen en Beuckelaer waarop kolen voorkomen, die zij m.i. 

eenzijdig interpreteert als ‘a sign of opulence, the cabbage acquired a moral meaning and could serve as an 

appropriate warning about the dangers of profligacy and high living’. Dat de kool immers ook dienst kon doen als 

eenvoudig boerenvoedsel blijkt ondermeer uit de aanwezigheid op de prent van Beham, waar het motief zeker niet 

fungeert als waarschuwing tegen de gevaren van ‘high living’. Overtuigender is het algemene verband dat Sullivan 

legt met vooral satirische teksten van auteurs uit de klassieke oudheid waarin de kool als seksuele metafoor dienst 

doet (Sullivan 1999, pp. 258-259). 
502

  Paneel, 114,8 x 170,5 cm., 1564, Staatliche Museen Kassel, Gemäldegalerie Alte Meister. Zie: Honig 

1998, p. 49, afb. 12. De compositie en de getoonde groenten en fruit van dit laatste schilderij komen in hoge 

mate overeen met het stuk in Valenciennes, maar de amoureuze scène in de achtergrond werd nu weggelaten. 
503

  Ria Valk uit 1975, De liefde van de man gaat door de maag, waarvan het refrein luidt: 

‘Dus heb ik worstjes op mijn borstjes 

Preitjes op m´n dijtjes 

Karbonades en salades op m´n bil 

Ja worstjes op m´n borstjes 

Bietjes op m´n knietjes 

En op mijn hoofd een haantje uit de gril’ Tekst: W. Gnossen; muziek: M. Philips 

(http://www.musicfrom.nl/songteksten/valk,_ria). 
504

  Honig 1998, p. 47. Ik ben het echter niet eens met Honigs zienswijze, dat het uitgestalde voedsel in dit 

type voorstellingen primair bedoeld is voor de verkoop: niets wijst erop, dat in een dergelijke landelijke 

omgeving gesitueerde schilderijen gaan over commerciële transacties; de opgetaste goederen zijn gewoon 

kosteloos beschikbaar. Zoals Honig zelf ook opmerkt (p. 48), verbeelden Aertsen en Beuckelaer immers nooit 

klanten in dit type voorstellingen. 
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505

  De komedies zijn: De pot met goud (Aulularia), De koopman (Mercátor), Een ezelverhaal (Asinária) en 

Casína. Zie: Stewart 1977, p. 13. 
506

  Stewart 1977. 
507

  Stewart 1977, i.h.b. pp. 34, 108. Voor 16de en 17de-eeuwse Nederlandse uitbeeldingen: Renger 1985; 

Pigler 1974, II, pp. 568-570; Becker 1991, pp. 144-146. Voorbeelden van 17de-eeuwse Nederlandse emblemata, 

geïllustreerde liedboeken en prenten met het thema, met name van kunstenaars uit de omgeving van Hendrick 

Goltzius, worden genoemd door G. Luijten in Amsterdam 1997, pp. 80-84, onder nr. 9. Voor een bespreking van 

Jan Steens uitbeelding van het onderwerp op een schilderij in Warschau, waarvoor twee gedichten van Bredero 

het uitgangspunt lijken te hebben gevormd: Westermann 1997, pp. 218-220, afb. 126, en voor een selectief 

overzicht van komische literatuur waarin het thema wordt behandeld: p. 247, n. 71. Voor een latere uitbeelding door 

Steen, de Bestolen Vioolspeler in een privé-verzameling: H.P. Chapman in Amsterdam, Washington 1996-97, p. 237; 

voor grappen over ongelijke liefdes: Dekker 1997, pp. 113-114 en Verberckmoes 1998, p. 234. 
508

  Een markttafereel met vis, gevogelte, groenten en fruit van Aertsen in het Keulse Wallraf-Richartz 

Museum (inv.nr. 1002) toont hoe de begeerte van een oudere poelier wordt opgewekt door de aanblik van een 

jongere visverkoopster: dit wordt duidelijk gemaakt door de manier waarop de man een dode woerd betast, 

terwijl hij zijn blik heeft gefixeerd op de schoot van de vrouw. Waarschijnlijk wordt door blikrichtingen en 

gebaren ook gezinspeeld op een seksuele relatie tussen de jonge meid en de oude boer in het aan Pieter Pietersz. 

toegeschreven markttafereel in de Hermitage (paneel, 137 x 95 cm, Sint Petersburg, Hermitage, inv. nr. 2789; zie 

voor de toeschrijving: Van den Brink 1996, p. 17) en de zeer vergelijkbare compositie van Aertsen in Boedapest 

uit 1561 (Paneel, 172 x 82 cm, gemerkt met de wolkam en gedateerd 1561, Boedapest, Szépmüvészeti Múzeum, 

inv. nr. 1337. Zie: Sievers 1908, p. 93; Genaille 1954, nr. 48; Buchan 1975, nr. 24; Genaille 1977, nr. 59;  NKJ 

40 (1989), p. 292). Dezelfde typen komen voor op een compositie (paneel, 168 x 75 cm.), vermoedelijk van een 

kunstenaar uit de omgeving van Aertsen, die in Londen ter veiling werd aangeboden, en zij vormen nu duidelijk 

een ongelijk liefdespaar, omdat de oude man de jonge visverkoopster gretig bij de arm en hand vast houdt 

(veiling Dowager Marchioness of Tweeddale e.a. (anon. ged.), Londen (Sotheby’s), 13-12-1978, nr. 69, ill., als 

Pieter Aertsen). 
509

  Paneel, 108 x 119 cm., Nationalmuseet, inv. nr. NM 258. Zie: Stewart 1977, pp. 79, 81, afb. 82. De man 

en de vrouw bevinden zich aan een tafel waarop geldstukken, drank, een broodje, druiven, een granaatappel en 

verschillende andere vruchten voorkomen. Het grote, afgeschaafde voorwerp rechts op tafel stelt een kaas voor, 

een motief dat in deze samenhang ongetwijfeld verwijst naar de dwaasheid en de vraatzucht van deze personages 

(vergelijk ook: Stewart 1977, p. 81). Op de wand direct boven de oude man hangen verschillende dode patrijzen 

en een eend naast een geweer, een hertengewei en een jachthoren (en boven de oude man een horloge als 

vanitas-attribuut). Het gevogelte en de jachtattributen verwijzen hier niet alleen naar de jacht, maar gaan in deze 

context ook met erotische connotaties gepaard (vergelijk Grosjean 1974, p. 126 en De Jongh 1995, pp. 21-58). 
510

  Paneel, 50 x 66 cm., gesigneerd en gedateerd op de achterkant van het paneel: Merten van Klef 1565, 

Verona, Museo di Castelvecchio, inv. nr. 1786/ 1B1058. Zie Collobi Ragghianti 1990, p. 291, nr. 491; F. Rossi in 

Verona 1997, pp. 36-37; F. Rossi in Cremona 2000-2001, pp. 194-195, nr. 28, ill. 
511

  Zie voor de genretaferelen van Van Cleve het inmiddels sterk verouderde artikel van Faggin 1965. 
512

  Inhoudelijk en compositorisch sterk verwant met de prent is Van Cleve’s carnavaleske voorstelling met 

De Koning drinkt. Het origineel van Van Cleve is tegenwoordig niet bekend, maar er bestaan verschillende 

kopieën uit ongeveer 1610-20 van Pieter Brueghel de Jongere (Brussel 1564-1638 Antwerpen) of diens 

omgeving. Een paneel (74 x 92 cm.), dat zich in 1938 in de kunsthandel Abels in Keulen bevond, wordt door 

Faggin genoemd als het mogelijke origineel van Van Cleve (Faggin 1965, p. 41, n. 22, afb. 7); zie voor een 

versie (paneel, 72,5 x 106 cm.) in Utrecht, Centraal Museum, inv. 2557: ’s-Hertogenbosch 1992, p. 121, nr. 59, 

ill., als omgeving van P. Brueghel de Jongere; voor een variant in Dresden, Staatliche Kunstsammlungen: Van 

Wagenberg-Ter Hoeven 1993-1994, pp. 70, 72, afb. 9 en Westermann 1997, pp. 147-148, afb. 72, als P. Brueghel 

de Jongere, ca. 1610-20. Dit interieur toont een grote menigte dansende, zuipende en schransende boerse typen 

rondom een tafel, waaraan de koning met zijn kroon op zit te drinken. Overeenkomsten met de ets met 

vastenavondvierders van Balthasar van den Bos naar Van Cleve zijn ondermeer het motief van de 

pannenkoekenbakster, die in beide voorstellingen ter rechterzijde werd afgebeeld, de doedelzakspeler en de 

combinatie van eieren, knollen en wortelgewassen. 
513

  Een soortgelijke doedelzakspeler met zijn vrouw werd getoond op de bordeelvoorstelling in Londen 

naar de Brunswijkse monogrammist, waar de vrouw bij binnenkomst een glas in ontvangst neemt (Renger 1970, 

afb. 66). 
514

  Zoals aangeduid, zijn koks en keukengerei herhaaldelijk voorkomende motieven in uitbeeldingen van 

de vastenavond, als Pieter Brueghels Strijd tussen vastenavond en vasten uit 1559 in Wenen en voorstellingen 

met een aan de vastenavond gerelateerde iconografie, zoals het Boerenkeukeninterieur van Pieter Aertsen uit 

1556 te Antwerpen. De vroegste afbeeldingen van koks, evenals die van poeliers, marktvrouwen en boeren, treft 

men vooral aan in de Duitse grafiek. Een dikke boerse kok en een waardin staan ten voeten uit te poseren in een 
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zelfstandige kopergravure met een onduidelijke gebruiksfunctie van Dürer uit ongeveer 1495-97. Bartsch, nr. 84; 

Raupp 1986, p. 61, afb. 55. Voor een overzicht van interpretaties: Schoch, Mende, Scherbaum 2001-2004, I, nr. 

13. Ongetwijfeld is de vogel, die op de schouder van de kok wordt getoond, een dubbelzinnige verwijzing naar 

zijn wellustige aard. Een vergelijkbare grappige kok is bij zijn comfoor weergegeven, met een pollepel en 

braadpan in de hand, op een speelkaart, uitgevoerd in de houtsnede-techniek, van Peter Flötner uit omstreeks 

1538-1540; de kok is omgeven door rijke bladornamenten en sierlijke guirlandes (Raupp 1986, p. 113, afb. 110). 

Een vers dat in 1557 door Hans Sachs bij de speelkaart met de kok werd gemaakt, luidt: ‘Ich pin der suedelkoch 

Plas mir ins offenloch’ (geciteerd naar Raupp 1986, p. 115). Ook de overige speelkaarten uit dit spel combineren 

een zeer fraaie vormgeving met een uiterst banale en obscene onderwerpskeuze: zij tonen lachwekkende 

voorstellingen met ondermeer kakkende en dansende boeren. De speelkaarten waren niettemin bestemd voor een 

rijke élite: een afzonderlijke, met goud gehoogde en ingekleurde editie werd speciaal voor Francesco d’Este 

vervaardigd (Raupp 1986, p. 110). Zoals ook Raupp beklemtoonde, had het kaartspel waarschijnlijk net als de 

gelegenheid van de vastenavond een ventielfunctie en leverde het spel de legitimatie om gewoonlijk onderdrukte 

passies en behoeften op een speelse wijze de vrije loop te laten (Raupp 1986, p. 115). Daarnaast benadrukt 

Raupp dat het kaartspel een didactische functie had. 
515

  Paneel, 161 x 79 cm, gesigneerd: Hb buekeler, Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van 

België. Zie Wolters 1997, p. 232. Het schilderij staat bekend als De huishoudster en haar helpers. Sullivan 1999, 

pp. 241-243, publiceerde het schilderij ten onrechte als werk van Pieter Aertsen uit 1559. 
516

  Het is dan ook zeer onwaarschijnlijk dat het gebaar dat de jongen met de rechterhand naar het meisje maakt, 

moet worden geduid als een variant op het zogeheten cunus-gebaar, zoals werd voorgesteld in Wuyts 1987B, p. 222. 

In eerdere publicaties werd het schilderij vooral geïnterpreteerd als een verheerlijking van de zorgzame huishoudster. 

Voor een overzicht van deze literatuur, zie: Wuyts 1987B, pp. 219-221, n.1. Hoewel Wuyts zeer interessante 

komische teksten noemt waarin op het schilderij voorkomende motieven zijn terug te vinden, komt hij bij zijn 

interpretatie van het schilderij tot verkeerde conclusies doordat hij de specifieke betekenissen van motieven in teksten 

direct van toepassing acht voor de in beeld gebrachte motieven. Zo stelt hij dat het ‘gespeten hoen’ een symbool is 

van overspel, terwijl overspel hier niet in het geding is en het motief meer algemene seksuele connotaties heeft. Maar 

vooral zijn conclusie dat de voorstelling op een ‘gekunstelde woordspeling gesteund werd[...] ’ (p. 228, n. 27), omdat 

‘het duidelijk [is] dat de pointe van de voorstelling ligt in de vermenging en het dubbelzinnig gebruik van de termen 

cokinne en coquine [=o.a. een dubbelhartige, lichtzinnige en overspelige vrouw]’  (p. 228) is niet overtuigend. 
517

  Zie voor deze motieven ook Wuyts 1987B, pp. 221-222, 225, 227. 
518

  Kreidl concludeerde op basis van overeenkomsten met het werk van Aertsen en Beuckelaer dat hij als 

medeleerling van Joachim een leertijd in het atelier van Aertsen had genoten. Wolters 1997, p. 233, veronderstelt 

dat hij in het atelier van Joachim Beuckelaer werkte en zo nu en dan schilderijen van eigen hand produceerde. 
519

  Kreidl 1976, pp. 174, 180; Kreidl 1981; Bruyn 1999, p. 124. 
520

  Bruyn 1999, pp. 121, 125. Bruyn 1999, pp. 125-126, veronderstelt, gezien het ontbreken van een 

overtuigende weergave van geweven stoffen bij Joachim Beuckelaer, dat Van Mander zich moet hebben vergist 

toen hij schreef dat Joachim voor Anthonis Mor de kleding in portretten schilderde. Hij denkt dat Van Mander de 

levens van Huybrecht en Joachim door elkaar heeft laten lopen. 
521

  Kreidl 1976, p. 180; zie ook Bruyn 1999, p. 121. Evenmin overtuigend is de overeenkomst die Kreidl 

1976, p. 182, nr. 4, bespeurt met een jongen met een hond op de voorgrond van Titiaans Ecce Homo in Wenen, 

Kunsthistorisches Museum. 
522

  Gezien de aanwezigheid van dit motief op het genoemde schilderij van Aertsen en het voorkomen ervan 

in andere keukeninterieurs, denk ik dat het ook hier een koksmaat betreft, en niet een student, zoals Kreidl 1976, 

p. 180 en Wuyts 1987B menen. Aan zijn gordel hangt dan ook geen foedraal met schrijfpennen, maar een mes. 

Wat zij aanzien voor een inktkoker, kan ik helaas niet thuisbrengen. 
523

  Zie Bruyn 1999, p. 129. Bruyn stelt terecht dat men uit de vermelding vermoedelijk kan afleiden dat hij toen 

al connecties had met een Engelse clientèle en mogelijk Engeland had bezocht. Overigens is het denkbaar dat de 

graaf van Leicester connecties onderhield met Chiappino Vitelli, de opdrachtgever van Joachim Beuckelaer. 

Chiappino Vitelli had de schilder Federico Zuccaro in 1575 aanbevolen bij een Engelsman van adel, die 

waarschijnlijk dezelfde is als de graaf van Leicester. Zie: Strong 1959. 
524

  Carroll 1987, pp. 300, 312, n. 95: 

‘Een sledde dienende tot den voors. vii. poincte. 

Met diuersche personagien/ soo boeren als 

boerinnen/ houerende/ etende/ ende drinckende 

na boeren sede/ voerende voer haren tijtele/ al 

vette kuekene.’ (‘Hoveren’ betekent genieten). 
525

  Ordinantie van den Besnijdenis Ommeganck van desen tegenwoordighen jare. M.D. ende L.I.X., 

Antwerpen 1559; Carroll 1987, p. 300, n. 96; Gibson 2004-2005, pp. 308-309 (abusievelijk als processie van 

1564). 
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526

  Ordinantie inhoudende die oude en nieuwe poincten, van onser Vrouwen Ommeganck, der Stadt van 

Antwerpen, gheschiet inden iare 1564, Antwerpen 1564, A3r; Carroll 1987, p. 314, n. 96; Gibson 2004-2005, p. 

305. 
527

  Gibson 2004-2005, p. 305. 
528

  Dat een relatie bestaat tussen de tableaux en komische gedichten werd ook geopperd door Gibson 2004-

2005, p. 309, n. 64; voor refreinen in het zotte, die o.a. over eten en drinken gaan en werden voorgedragen tijdens 

bruiloftsbanketten en andere feestelijkheden: Coigneau 1980-83, II, pp. 297-305. 
529

  Bruyn 1951a, p. 46-47; Sullivan 1984, p. 9; Van Thiel 1999, pp. 126-127; W. Kloek in Amsterdam 1993-

1994, p. 603. 
530

  Rond 1570 schilderde ook de, mogelijk Hollandse of West-Friese, kunstenaar J. (van) Horst 

markttaferelen in de stijl van Aertsen. Een marktstuk met een oude boer en een jonge boerin, de laatste 

gepresenteerd in West-Fries kostuum, (paneel, 82 x 109 cm., gesigneerd en gedateerd op een ton: Horst me fecit A° 

D 1569) is in Boedapest, Museum voor Schone Kunsten, inv. nr. 88.2. Zie: Ember 1989, pp. 20, 38, n. 18, fig. 3; 

Ember, Urbach 2000, p. 87, ill. Een vrijwel eendere variant in particulier bezit (paneel, 81 x 107 cm.) is 

gesigneerd op de messchede HORST.ME.FECIT en gedateerd 1572 (Van Gelder 1960B, pp. 51-52, afb. 1).  

Een door Van Gelder overtuigend aan Horst toegeschreven serie van twaalf schilderijen (43,5 x 31,5, voorheen 

in het Rijksmuseum), die in 1944 verloren ging, toonde "portretten" van typen vrouwen, mogelijk boerinnen, uit 

verschillende plaatsen in Holland, West-Friesland en Zeeland (o.a. Benningbroek, Edam, Hensbroek, Goeree (?)) 

in de voor de plaats van herkomst karakteristieke klederdrachten, attributen en producten (Van Gelder 1960B, 

pp. 51-53, afb. 2-10). Het is opvallend dat twee van deze welvarend uitziende vrouwen worden gepresenteerd 

met gevogelte in de schoot en een derde een braadspit vasthoudt waaraan een vogel, vermoedelijk een gans, is 

gestoken (andere presenteren koeken, pasteien en een kookpot). Terwijl deze uitbeeldingswijze in een andere 

samenhang de wellust en vulgariteit van de personages onderstreept, speelt dat in deze "documenterende" 

context duidelijk geen rol: hier verwijzen deze motieven in gunstige zin naar de vruchtbaarheid van de vrouwen 

en de streken waarin zij leven. 
531

  Klemm 1979-80, pp. 140-218, i.h.b. pp. 142-170. 
532

  Een goed inzicht in de kosmische correspondenties verschaffen: Tillyard 1963; Seznec 1972, i.h.b. pp. 37-

83; Heninger 1977; Porteman 1987, i.h.b. pp. 46-50; men vergelijke ook: De Jongh 1995, pp. 142-143. 
533

  Hope Nicolson 1961, p. 19. Men vergelijke ook de algemene opmerkingen in Goedde 1989, pp. 37-38, 

met betrekking tot stillevens, die ‘Like man [...] seem[...] to figure in small the great world’. 
534

  Groentenmarkt, doek, 157,3 x 214,2 cm., gesign. Joahim buekeleer; gemon. J.B. (verbonden) en gedat. 

1569; Vismarkt, doek, 158,5 x 215 cm., gesign. Joahim buekeleer; gemon. J.B. (verbonden), gedat. 1569; 

Vogelmarkt, doek, 157,3 x 215 cm., gesign. Joahim Buekeleer; gedat. 1570; Keuken, doek, 157,5 x 215,5 cm., 

gesign. Joachim büekeer; gemon. J.B. (verbonden); gedat. 1570. Van 1986 tot 2000 was de reeks in bruikleen te 

Gent, Museum van Schone Kunsten. De reeks werd in 2001 aangekocht door de National Gallery, Londen. Zie voor 

argumenten dat de schilderijen een reeks vormen: Van Looveren 1986-1987, pp. 79-86; Gent 1986-1987, cat. nrs. 8-

11, pp. 124-130. 
535

  Popitz 1965, p. 9 e.v. 
536

  In Duitsland schilderde Melchior Bocksberger in 1559/1560 een voorstelling van de Vier elementen op een 

plafond van het Lusthaus van de Münchener Residenz en in 1568 werd Wentzel Jamnitzers boek, Perspectiva 

corporum regularium, uitgegeven met vier door Jost Amman gestoken prenten met de Vier elementen. In Italië werd 

het thema uitgebeeld door ondermeer Vasari in 1555 in de Sala degli Elementi in de Palazzo Vecchio te Florence en 

door Bonasone in het eveneens in 1555 verschenen embleemboek van Achill Bocchius. Zie: Popitz 1965, p. 21. 
537

  Popitz 1965 en Veldman 1991-1992, p. 319 e.v. 
538

  Een heel andere, minstens zo vernieuwende behandeling van het thema werd geleverd door de Milanese 

schilder Giuseppe Arcimboldo, die in 1566 vier schilderijen met de elementen vervaardigde voor de keizer van 

het Habsburgse rijk, Maximiliaan II (DaCosta Kaufmann 1976; Klemm 1979-80, p. 154). De schilderijen van 

Arcimboldo tonen "menselijke" gedaanten die zijn samengesteld uit de producten van het element dat zij 

representeren. Daardoor lijken ze een letterlijke verbeelding van de gedachte, dat niet alleen de macrokosmos uit 

de vier elementen was opgebouwd, maar ook de microkosmos, de mens (Zie voor deze opvatting bijvoorbeeld 

Van Beverwijck ed. 1992, pp. 12-13). Evenals Beuckelaer toont Arcimboldo een breed assortiment aan 

natuurgetrouw geschilderde soorten en materialen, maar hun benadering is zo verschillend, dat we de reeks van 

Arcimboldo verder buiten beschouwing laten. 
539

  De vier schilderijen worden samen met een vijfde aan Beuckelaer toegeschreven en niet nader 

geïdentificeerd werk genoemd in zaal 12 van de galerij in het Palazzo Panciatichi door Ostoya 1884, p. 298: ‘12e 

salle, 254, 255, 267, 269 et 270. BEUCKELAER JAN, d’Anvers, cinq grands et beaux tableaux, de 1566, 

représentant les marchés, de la volaille, de poissons, de légumes et de fruits, avec les vendeuses, cuisinières et 

servantes’. Het paleis en de collectie waren eigendom van Ferdinando Panciatichi Ximenes d’Aragona (1813-1897), 
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Marchese di Saturnia e d’Esche. Zie voor de herkomst van de reeks en informatie over Ferdinando Panciatichi 

Ximenes: Campbell 2002, p. 46, n. 1. 
540

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 238v33-35. Zie voor Chiappino Vitelli: Campbell 2002, pp. 43-

44. 
541

  Ook het gegeven dat voor deze schilderijen linnen dragers in plaats van de gebruikelijke panelen werden ge-

bruikt, zou kunnen duiden op een buitenlandse bestemming; behalve dat het werken op doek nieuwe schildertech-

nische mogelijkheden biedt, wordt dankzij een linnen drager het vervoer over grotere afstanden aanzienlijk 

vergemakkelijkt. Zie: P. Verbraken in: Gent 1986-1987, p. 11 en Canta 1989, pp. 161-164. Illustratief is in dit 

verband dat de meeste aan Beuckelaer toegeschreven werken in het Museo Capodimonte te Napels een linnen drager 

hebben. Zie: Canta 1989, pp. 161-164, n. 9. Maar ook Pieter Brueghels Misantroop en de Parabel van de blinden, die 

evenals de Beuckelaers deel uitmaakten van de Farnesiaanse collectie, zijn geschilderd op doek en daarin vormen ze 

binnen zijn oeuvre een uitzondering. Zie: Canta 1989, p. 164, n. 12. Overigens is het niet juist, dat Beuckelaer pas 

vanaf 1566 op doek schilderde, zoals Canta meent. Bijvoorbeeld zijn op doek geschilderde Groentenverkoopster in 

de Musée des Beaux-Arts te Valenciennes, inv. nr. P.65.5.1. is 1563 gedateerd. Afgebeeld in: Gent 1986-1987, p. 

116, cat. nr. 2. Zie voor de hypothese dat de schilderijen deel uitmaakten van de collectie van Alessandro Farnese in 

Parma, die in 1612 werd uitgebreid met ondermeer Zuid-Nederlandse schilderijen van Cosimo Masi, waaronder 

enige werken van Beuckelaer: P. Verbraeken in: Gent 1986-87, p. 10. Zie voor Italiaanse verzamelaars van 

Beuckelaers werken: Meijer 1988A, p. 111 en Paliaga 2000-01, pp. 51-56. De inventaris van de collectie Farnese uit 

1587 vermeldt: ‘Cinque quadri grandi con diversi animali, vivi e morti, frutti e altre cose simili con huomini e 

donne’. Het is mogelijk dat hier vijf van de zeven werken van Beuckelaer worden beschreven, die van de collectie 

Farnese werden overgebracht naar het Museo Capodimonte (Meijer 1988A, p. 111). 
542

  Zie Gent 1986-87, p. 10; Meijer 1988A, pp. 97-112; Canta 1989. 
543

  Guicciardini 1567, p. 144; Vasari 1568, ed. 1878-1885, dl. 7, p. 586; Lomazzo 1584, p. 396; Van Mander/ 

Miedema 1994-1999, I, fol. 243v13-15. 
544

  Zie McTighe 2004 en Boudier 2010. 
545

  Zie: Honig 1998, p. 88. 
546

  Campbell 2002, p. 45. 
547

  Van Mander, Den Grondt, Cap. XIII, fol. 50v. 4a-h. 
548

  Men vergelijke tevens de door Hendrick Goltzius uitgegeven prentenreeks uit 1586 (B. 18-21), die op de 

voorgrond personificaties van de Vier elementen toont en in de achtergrond taferelen uit de Heilsgeschiedenis. Zie 

voor deze reeks: Veldman 1991-1992, pp. 319-320. Daarbij gaat het echter om hele andere onderwerpen. 
549

  Honig 1998, pp. 88-90. 
550

  Volgens Honig 1998, pp. 88-90 moet dit worden verklaard doordat van de hoender- en zuivelmarkten geen 

traditionele combinatie met een bijbels onderwerp bestond, maar dit lijkt mij niet juist: Beuckelaer had ook kunnen 

kiezen voor een uitbeelding van Christus en de overspelige vrouw, een thema dat immers wel degelijk voorkomt in 

combinatie met een vogelmarkt. Ik ben het ook niet eens met Honigs opmerking dat ‘This kind of random associa-

tion characterizes Beuckelaer’s other markets from his later years. It seems that the patron for whom he produced this 

series saw the market or other genre element of the images as being of the greatest, indeed almost the sole interest, 

and that Beuckelaer thereafter assumed that the buyers of his ready-made pictures would feel the same way.’ Juist 

omdat het kennelijk nogal nauw luistert met de keuze van een door de traditie bepaald religieus motief bij een voor-

grondtafereel en de voor en achtergrond blijkbaar bij elkaar moeten passen (zoals Honig zelf benadrukt), kan men 

zich afvragen of hierbij sprake is van ‘random association’. Campbells interpretatie van de Vogelmarkt als een 

uitbeelding van de Verloren Zoon is stellig onjuist (Campbell 2002, pp. 41, 43). 
551

  Tholen 1987, pp. 124-131. droeg de suggestie aan dat de reeks niet alleen de Vier elementen representeert, 

maar ook verwijzingen naar de Vier jaargetijden bevat. Tegen deze interpretatie spreekt het gegeven dat op de 

Keuken met Christus in het huis van Martha en Maria, die volgens deze duiding de Winter zou moeten verte-

genwoordigen, zowel vanuit het raam links als de openstaande deur rechts een blik wordt geboden op struiken of 

bomen die duidelijk groene blaadjes dragen. Bovendien tonen de voorstellingen uit de reeks beslist niet de klimato-

logische verschillen die men bij een uitbeelding van de jaargetijden mag verwachten. Ook Verbraekens duiding van 

de reeks als een programmatische uitbeelding van de Vier temperamenten (naast de Vier elementen) is niet 

overtuigend, ondermeer omdat in de afzonderlijke schilderijen geen duidelijke verschillen tot uitdrukking komen in 

de eigenschappen van de figuren. Zie: P. Verbraeken in: Gent 1986-1987, cat. nrs. 8-11, pp. 124-130. Het is mijns 

inziens zeer onwaarschijnlijk dat de boer die in de achtergrond van de Groentenmarkt (Aarde) zit, het 

melancholische temperament vertegenwoordigt, of dat het flegmatische temperament wordt verbeeld door de man 

die op de Vismarkt (Water) een woning verlaat en die volgens Verbraeken een langslaper is; evenmin steekhoudend 

is dat het keukenstuk verwijst naar het cholerische temperament, omdat Martha door haar ambitieuze en opvliegende 

karakter behoort tot de cholerici; ook de keukenmeiden op de voorgrond, of de figuren bij het vuur in de achtergrond, 

zijn bepaald niet duidelijk getypeerd als cholerici. 
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552

  Bijvoorbeeld Honig 1998, p. 147, schrijft dat, met uitzondering van de reeks van Joachim Beuckelaer in 

Londen, geen geschilderde voortstellingen bekend zijn van markttaferelen die de Elementen verbeelden uit de 

periode vóór Sebastiaan Vrancx in ca. 1630-1632 een reeks markten vervaardigde die de Elementen representeren. 

Voor de reeks van Vrancx, zie: Honig 1998, p. 144 e.v. (figs. 64-66 en kleurenafb. 15). 
553

  Von Einem 1968, p. 279; Schipper 2000, p. 316 en de aldaar genoemde lit. Volgens Marsilio Ficino staat 

het Gezicht in verbinding met het Vuur, het Gehoor met de Lucht, de Reuk met dampen, de Smaak met het Water, en 

het Gevoel met de Aarde (Zie Vinge 1975, p. 72). 
554

  Zeer inspirerend is in dat op opzicht Hans Kauffmanns in 1943 publiceerde studie over de uitbeelding 

van de Vijf zintuigen in de Nederlandse schilderkunst van de 17de eeuw (Kauffmann 1943). Kenmerkend voor 

zijn studie is dat hij zich niet beperkt tot een tracering en een in kaart brengen van programmatische 

uitbeeldingen van het thema, maar dat hij op basis van zijn bevindingen vergaande conclusies trekt over de 

preoccupatie van de 17de-eeuwer met de "zintuigelijkheid", een preoccupatie die haar neerslag niet alleen vond 

in de beeldende kunst, maar ook in de literatuur. 
555

  Zie voor deze prent: Veldman 1994, p. 61 en Honig 1998, p. 147. 
556

  Hollstein XLVI (II), pp. 185-186, nrs. 1353-1356. Popitz 1965, p. 97. De reeks wordt ook door Tholen 

1987, pp. 125-128, in verband gebracht met de serie van Beuckelaer. 
557

  ‘Non putres tantum sordes liquida abluit unda, 

Aptaque navigiis eadem est, pluviasque ministrat: 

Sed varijs foecunda bonis, queis uncta culina 

Indiget, ac mensae quibus exornantur abunde. 

Squamigerae viden’ ut per stagna liquentia gentes 

Exsultent; tot monstra ingentia et horrida visu 

Veliferas circum nent puppes; grandia cete 

Effingant molles vitreo sub marmore lusus.’ 
558

  ‘Aer 

En vagus in tenues descendit Spiritus auras, 

Aëraque extendit medium per inania Mundi; 

Atque ut nulla suis regio est animalibus orba, 

(Cesserunt nitidis habitandae piscibus undae, 

Terra feras producit) habet sic nubilus Aer 

Omne genus volucrum, argutis quae cantibus aethra 

Concelebrant, mulcent vagis loca sola querelis: 

Hinc veniunt nostris esca acceptissima mensis.’ 
559

  Ik geef hier de volledige Latijnse tekst en de vertaling: 

‘Terra 

Humorum guttas mater cum Terra recepit; 

Foeta parit nitidas fruges, arbustaque laeta, 

Et genus hominum, parit omnia secla ferarum: 

Pabula dum praebet, quibus omnes corpora pascunt, 

Et dulcem ducunt vitam, sobolemque propagent: 

Unde etiam merito maternum nomen adepta est. 

Luxuriem ergo caue partis quae parcere nescit, 

Donorumque Dei, quae Terra haec gignit, abusum.’ 

Aarde 

Toen moeder Aarde de druppels van vocht ontving; 

Baarde zij prachtige vruchten, en uitbundige bomen, 

En het geslacht der mensen baarde zij, en alle diersoorten. 

Tegelijk biedt ze hun voedsel, waardoor ieder zijn lichaam te goed doet 

Een goed leven leidt, en zich een nageslacht creëert. 

En daarom heeft zij met recht de naam moeder gekregen. 

Hoedt u dus voor overmaat, want overmaat spaart niemand die eraan toegeeft. 

En hoedt u voor misbruik van Gods geschenken, die deze aarde ons geeft. 
560

  De volledige Latijnse tekst en de vertaling luiden als volgt: 

‘Ignis 

Igne quid utilius, modo non sit et eius abusus, 

(Nam focus a flammis, et quod fovet omnia, dictus) 

Frigida membra levat, sensus quoque nutrit et escas 

Extorret, rebusque addit, res mira, saporem. 

At tu divitias, multo et quae parta labore 
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Pondera sunt auri, per flammas perdere pergis? 

Imponit multis Ars Alcumistica fallax; 

Autoremque suum tandem execratur et ipsa.’ 

Vuur 

Wat is er nuttiger dan vuur, als het tenminste niet misbruikt wordt, 

(Want het woord vuur (focus) komt van vlammen, en van dat het alles verwarmt (fovet)) 

Het verkwikt een koud lichaam, voedt de zinnen en verhit 

Het eten, en geeft, wonderlijk genoeg, aan dingen een smaak. 

Maar zul jij de rijkdommen en de moeizaam gewonnen stoffen 

Met het gewicht van goud, in de vlammen vernietigen? 

De bedrieglijke alchemisterij houdt velen in haar greep 

En offert uiteindelijk zelfs haar uitvinder. 
561

  Van Beverwijck, ed. 1992, p. 13. 
562

  Zie voor de ontwikkeling van medicinale handboeken naar kookboeken: Jansen-Sieben 1994 en Van der 

Molen-Willebrands 1996, pp. 200-203. Deze nauwe samenhang tussen kookkunst en geneeskunst komt kernachtig 

tot uitdrukking in de volgende dichtregels uit de Tachtighjarige bedenckingen (1657) van Jacob Cats: ‘Ja, siet, een 

keuckenmeyt die maer en weet te lesen,/ Die sal uw medicijn, uw doctor konnen wesen.’ (Cats, ed. 1880, p. 796). 
563

  Elk van de vier elementen had zijn specifieke eigenschappen: water was koud en nat, lucht heet en nat, vuur 

heet en droog en aarde koud en droog. De lucht komt overeen met het bloed, het vuur met de gal, het water met het 

flegma en de aarde met de melancholie of zwarte gal. 
564

  Van Beverwijck, ed. 1992, pp. 12-13. De onderlinge verhouding van de lichaamsvochten maakte voor een 

belangrijk deel de fysieke en geestelijke conditie van de patiënt uit. Al naar gelang het overheersende humeur werd 

iemand flegmatisch (slijm), sanguinisch (bloed), cholerisch (gele gal) of melancholisch (zwarte gal) genoemd. L. van 

Gemert in het Nawoord van Van Beverwijck, ed. 1992, pp. 165-166. 
565

  Hollstein VII, nrs. 47-50; afgebeeld in Braunschweig 1978, pp. 58-59, nrs. 5e-h, pp. 82-83, nrs. 12i-l; Gent 

1986-87, pp. 194-195, nrs. 81-84; voor De Gheyns ontwerptekening voor de Aarde, zie: Van Regteren Altena 1983, 

II, nr. 175, III, afb. 47. 
566

  Bartsch (Goltzius) 22-25. 
567

  Zie: Veldman 1991-1992, pp. 321-323. 
568

  Hollstein VII, p. 188, nrs. 423-426; Veldman 1991-92, p. 321. 
569

  Het is opmerkelijk dat het motief van de kok werd gekopieerd en ingevoegd in een prent, die wordt 

toegeschreven aan de Venetiaanse graveur Francesco Valegio (1560 - na 1643). Het betreft een spiegelbeeldige kopie 

naar het door Boetius à Bolswert en Joos Goeimare gegraveerde Keukenstuk met Christus in het huis van Martha en 

Maria. Zie voor een bespreking van deze prenten: Hoofdstuk IV. 
570

  De onderschriften bij de overige prenten uit de reeks luiden: 

Aarde: ‘T ghevangen wilt, mijn claghen stilt/ D’aerd is tot voetsel der menschen milt.’ 

Water: ‘Op twater den zin, is na ghewin/ T’aes om den visch worpicker in.’ 

Lucht: ‘Wat schaedt verzocht, of ick crijghen mocht/ Van duysent voghels, een wt der locht.’ 
571

  Zie: Hollstein XXIII, 200-201, nrs. 1-4. Veldman 1991-92, p. 334, n. 56. 
572

  In 1585, het jaar dat Savery schilderwerkzaamheden uitvoerde in de St. Bavo-kerk, woonde hij al in 

Haarlem. Zie voor biografische gegevens: Briels 1997, pp. 376-377. 
573

  Zeer vergelijkbaar is de voorstelling van een kok op een speelkaart van Peter Flötner uit ca. 1538-40. Zie 

hoofdstuk II. 
574

  Hollstein IV, p. 172. nrs. 12-15; Braunschweig 1978, pp. 56-57; Veldman 1991-92, p. 321. 
575

  Het volledige onderschrift luidt: ‘Al heb ick wel gevist-valter dickwils noch twist/ teghen t’wijf, die mijn 

gaet met opset quellen/ Al coom ick moe en mat-vut het t’water seer nat/ soo wil sij noch dat ic t’voghel net sal 

stellen’. Zoals De Jongh opmerkte, werd een verwante seksuele metafoor ondermeer in beeld gebracht op een 

gravure uit de jaren negentig van de zestiende eeuw met Een vrouw die haar netten droogt door Pieter de Jode 

(1570-1634): deze komische prent toont een vrouw, die, na een hele nacht te hebben gevist, het tussen haar gespreide 

benen hangende net laat drogen (De Jongh in Amsterdam 1997, pp. 85-89, nr. 10). 
576

  De Jongh in Amsterdam 1997, p. 89, n. 7. 
577

  ‘Daer is menigh loer - die heet ons Kinckel boer/ Door haer onverstant siet/ Seght sonder vresen - wat sou 

de burgher wesen/ Waer de huijsman opt Lant niet’. 
578

  The Illustrated Bartsch 4 (voorheen 3), p. 367, nr. 51, ill.; Hollstein XXIII, p. 57, nr. 74. 
579

  Zie: Sluijter 1991-92, pp. 361, 388, n. 122. 
580

  ‘Quid non designat munita Cupidine Cypris/ Cui coeli virtus, elementaque cuncta mistrant’. (Wat 

bewerkstelligt al niet de Cyprische [Venus] versterkt met Cupido. Zij die de macht heeft over de hemel en aan wie 

alle elementen dienstbaar zijn.)  
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581

  Kopergravure, 173 x 241 mm., inscr. onderaan: IOHAN WIRICX. IN. ET EXCVD. 1601, Londen, British 

Museum. Zie: Mauquoy-Hendrickx 1978-83, II, nr. 1700. 
582

  Het Franse onderschrift luidt: ‘En vain charches en terre eau flamme / car cest a faire au seul trou de 

madame’. 
583

  Pugillus Facetarum iconographicarum in studiosorum [...] editarum 1608. Allerhand kurzweilige Stücklein 

[...], in: Hollstein German Engravings..., XIIIA, p. 71, nr. 186. Het betreft het negende blad uit een reeks van 36 

prenten met uitbeeldingen van uiteenlopende populaire thema’s, deels ontleend aan het leven van studenten en veelal 

voorzien van wijsheden rondom het thema van de liefde. De reeks is vermoedelijk bedoeld als album amicorum. De 

serie werd in 1996 aangekocht door het Rijksprentenkabinet. Een in Amsterdam 1997, p. 178, n. 6 aangekondigde 

publicatie is nooit verschenen. Het blad toont de volgende insripties (achtereenvolgens bij Vuur, Aarde, Water en 

Lucht): ‘Ich suchs inn fewr’, ‘Ich suchs inn der Erden’, ‘Ich suchs in Wasser’, Ich suchs inn der Luft’. Linksonder: 

‘Aera perlustrant et aquas, et viscera terrae / Et flammas, fatuï o coram quam quaeritis adsum’. Rechtsonder: ‘O ihr 

narren alle vier / Was ihr sucht das fint ihr hier’. Daaronder: ‘Angel, P’; rechtsonder: ‘9’. 
584

  Den nieuwen ieucht spieghel, Arnhem 1617, pp. 36-37. De Nederlandse en de Latijnse onderschriften, 

evenals de inscripties in de afbeelding zijn gelijk aan die van de door Van der Heyden uitgegeven prent. Kort 

besproken door E. de Jongh in Amsterdam 1997, pp. 176-178, afb. 1. De uitbeelding van de alchemist als Vuur 

herinnert aan de hierboven genoemde prent van De Vos, waar de oude alchemist eveneens wordt getoond in 

combinatie met een verleidelijke jonge vrouw die met een ontblote borst is weergegeven. De Vos beeldt de alchemist 

af met een bril in de hand, daarmee benadrukkend dat de dwaze oude man is verblind door begeerte naar goud en 

kostbaarheden, en misleid door de wellustige schoonheid die met hem flirt, maar uiteindelijk slechts geïnteresseerd is 

in zijn kostbare bezittingen. 
585

  Bredero 1619, v. 253-255; 258-261. 
586

  Popitz 1965, p. 2. 
587

  E. de Jongh in Amsterdam 1997, pp. 174-178. 
588

  Ook Claus Grimm merkte op - zonder dit nader toe te lichten - dat Bloemaerts schilderij toont ‘wie 

durchaus gleichartig die Elementkräfte und der Sinnendrang (das Feuer rechts unten nicht zu vergessen!) begriffen 

wurden’ (Grimm 1979-1980, p. 362, met afb. als navolger van Pieter Aertsen, ca. 1580). 
589

  Dit vermoeden wordt tevens geuit door Hessel Miedema, in: Van Mander/ Miedema 1994-1999, IV, p. 15. 

De drie door Tholen voorgestelde reconstrucies van Joachim Beuckelaers reeksen zijn geheel niet overtuigend, alleen 

al omdat de afmetingen en dateringen van de schilderijen, die volgens haar de series vormden, wel zeer sterk uiteen-

lopen. Zie: Tholen 1987, pp. 132-135. In een inventaris van de schilderijenverzameling van aartshertogin Isabella, 

die vermoedelijk tussen eind 1633 en 1650 werd opgemaakt, worden ‘4 kueckens’ vermeld. Zie: Maeyer 1955, p. 

417 [nrs. 30-33]. Aangezien voor de vier werken eenzelfde formaat wordt opgegeven (‘hooch 6 9/II duym, breet 8 

4/II duym’), is het aannemelijk dat we hier met een reeks te maken hebben, waarbij de combinatie van een keuken-

tafereel en drie markten het meest voor de hand ligt. Ik heb echter geen aanwijzing kunnen vinden voor Honigs 

bewering dat deze ‘4 kueckens’ ooit deel uitmaakten van de collectie van keizer Rudolf II. Zie: Honig 1998, p. 148, 

n. 75. Werken waarvan met zekerheid kan worden vastgesteld dat zij uit de verzameling van Rudolf II komen, 

worden vermeld in de in 1615 opgemaakte inventaris van de schilderijen uit het sterfhuis van keizer Rudolf II, die 

werden toegewezen aan aartshertog Albrecht (zie: Maeyer 1955, pp. 53-54 en doc. 104, pp. 316-319). De drie hier 

genoemde keukenstukken en twee markten lijken oorspronkelijk geen reeks van vier werken te hebben gevormd, 

omdat verschillende makers en prijzen worden genoemd: nr. 36: ‘Ein grosn Kuchel von Petro von Rueb  150 

[Thaler]’; nr. 46: ‘Eine Kuchel 25 [Thaler]’; nr. 67: ‘Ein Kuchl mit allerlei Gefligel 25 [Thaler]’; nr. 89: ‘Ein 

Obstmarckl, vom Langenbeer [Pieter Aertsen] 30 [Thaler]’; nr. 114: ‘Ein hollendisch Stuck, ist ein Marckt 60 

[Thaler]’. 
590

  Alle vier op doek, 113 x 148 cm., veiling Neuilly, Aguttes, 6-12-2013, nr. 12, met toeschrijving aan 

Jeremias van Winghe. Volgens de veilingcatalogus bevond de reeks zich sinds de 17
de

 eeuw in Château de 

Bagnols. Met dank aan Fred G. Meijer, die mij wees op het bestaan van de reeks. 
591

  Dit marktstuk (doek, 154 x 227 cm., verblijfplaats onbekend) werd door Honig (Honig 1998, p. 127, fig. 

50) aan De Saive I toegeschreven op grond van een markttafereel uit de verzameling Roger Souvereyns (dk, 

173,2 x 227,8 cm., l.o. onduidelijk gesigneerd …SAIVE [V en E inéén]; Gent 1986-87, pp. 153-154, nr. 27, ill.; 

Honig 1998, p. 127, fig. 49). Dat laatste stuk werd bij Christie’s, Londen, 7-7-2000, nr. 6323 echter verkocht met 

een toeschrijving aan de zoon van De Saive I: J.B. de Saive II (Mechelen 1597-1641 of later). Deze laatste 

schilderde vele markt- en keukenstukken, die moeilijk van het werk van na ongeveer 1615 van zijn vader zijn te 

onderscheiden, temeer omdat waarschijnlijk ook andere kunstenaars bij de productie waren betrokken (Van der 

Willigen, Meijer 2003, pp. 175-176). Voor een situering van de reeks met Vier elementen in de omgeving van 

De Saive I pleiten ook de volgende gegevens: het Keukentafereel (Vuur) is verwant met een tekening (rood krijt, 

150 x 243 mm.) in Berlijn, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, Kupferstichkabinett (zie Gent 1986-87, 

p. 185, nr. 54, ill., als navolger van Pieter Aertsen) en een tekening (pen in bruin, blauw gewassen, 204 x 276 

mm.) in Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv. nr. 3129 (Zie Gent 1986-87, p. 184, nr. 53, ill., als anoniem). 



 468 

                                                                                                                                                         
Beide tekeningen werden door Boon (Boon 1978, I, p. 209, nr. 551) in verband gebracht met een geschilderd 

keukenstuk  (paneel, 138 x 170 cm.) in een privé-collectie (zie Gent 1986-87, p. 155, nr. 28, ill., als anoniem), 

dat naar mijn mening moet worden beschouwd als een kopie naar een onbekend vroeg 17de-eeuws origineel uit 

het atelier van De Saive I of De Saive II (verschillende motieven uit dit stuk herinneren aan de geschilderde 

reeks met de Twaalf maanden van De Saive I uit 1590: bijvoorbeeld het links met de appel in de hand afgebeelde 

kind treft men op vergelijkbare wijze aan in diens Interieur met een gezelschap bij een haardvuur (januari en 

februari) en het rechts weergegeven meisje met de mand en het gevogelte lijkt op de figuur van een meisje in de 

Groenten- en fruitmarkt (juli en augustus). De overeenkomsten tussen het Keukentafereel (Vuur) en het 

hierboven genoemde schilderij zijn o.a.: de man die het interieur betreedt met een pauwenpastei, het 

vruchtenstilleven op de fruitschaal links, de kat en het stuk vlees in de voorgrond. En tot slot gaat de uitbeelding 

van het gezicht van de jongen met de kersen terug op die van de jongen met de krab. 
592

  Zoals zijn marktstuk uit 1567 in het Antwerpse Rockoxhuis. Zie Honig 1998, pp. 96, 126. 
593

  Groenten- en fruitmarkt, zwart en rood krijt (sporen), pen en penseel in bruine inkt, bruin gewassen, wit 

gehoogd, olieverf in oker, wit en zwart, kaderlijnen met de penseel in bruine inkt (origineel) en in zwarte inkt 

(later), 203 x 288 mm., Rotterdam, Museum Boijmans-Van Beuningen, inv. nr. N 168 (PK); Vismarkt, zwart krijt 

(sporen), pen en penseel in bruine inkt, bruin gewassen, olieverf in oker, zwart, rood en wit, kaderlijnen met 

penseel in bruine inkt (origineel) en met pen in zwarte inkt (later), 209 x 304 mm. (op de achterzijde een 

onuitgewerkte contourschets van een keukenstilleven), inv. nr. N 167 (PK); Hoendermarkt, pen en penseel in bruine 

inkt, bruin gewassen, olieverf in oker, wit en zwart, kaderlijnen met de pen in bruine inkt (origineel) en in zwarte 

inkt (later), 198 x 286 mm., inv. nr. N 166 (PK); Keukeninterieur, zwart en rood krijt (sporen), pen en penseel in 

bruine inkt, bruin gewassen, olieverf in oker, wit en zwart, kaderlijnen met de pen in bruine inkt (origineel) en in 

zwarte inkt (later), 195 x 289 mm., inv. nr. N 169 (PK). De reeks is afgebeeld in Gent 1986-87, pp. 186-187, nrs. 55-

58. De tekeningen worden genoemd in Honig 1992, p. 263-264, n. 142 en Honig 1998, p. 147, n. 65. Zie, voor 

nadere informatie, o.a over materiaal-technische gegevens: J. Niessen in: Bleyerveld, Elen, Niessen 2012 

(Bezocht 19 februari 2013: http://collectie.boijmans.nl/nl/work/N%20168%20(PK)?research=1, 

http://collectie.boijmans.nl/nl/work/N%20169%20recto%20(PK)?research=1, 

http://collectie.boijmans.nl/nl/work/N%20166%20(PK)?research=1, 

http://collectie.boijmans.nl/nl/work/N%20167%20recto%20(PK)?research=1, steeds als anoniem naar J. 

Beuckelaer, ca. 1600-1625. 
594

  In 1990 bevonden zich bij Kunsthandel Ramon in Barcelona een Keukentafereel en een Hoendermarkt 

(beide: doek, 111 x 156 cm.), die bijna identiek zijn met de exemplaren behorend tot de reeks die in 2013 in Neuilly 

werd geveild; deze twee werken moeten in hetzelfde atelier zijn ontstaan en oorspronkelijk ook een ensemble van 

Vier elementen hebben gevormd (RKD neg. nr. Keuken: L 41635; Hoendermarkt: L 29376; beide verschenen op de 

veiling J. Herbrand, sept. 1941). Zie tevens: Lowenthal 1986, cat. nrs. C-107 (als keukenscène, terwijl het hier 

onmiskenbaar gaat om een markt) en C-108. Lowenthal wijst een toeschrijving aan Joachim Wtewael terecht van de 

hand. Zeer verwant met de Groenten- en fruitmarkt is een paneel, dat een vrij nauwkeurige reproductie geeft van de 

theatraal-uitgedoste potsenmaker die een kruik ophoudt, terwijl hij zeer intiem is met een marktkoopvrouw op zijn 

schoot. Zie: Gent 1986-87, p. 138, fig. 2. Zie voor de verschillende versies van deze voorstelling: Gent 1986-87, pp. 

137-139. Dat deze en andere voorstellingen spiegelbeeldig zijn ten opzichte van de tekening in Rotterdam en het in 

Neuilly geveilde stuk levert wellicht een indicatie dat zij op basis van een prent zijn vervaardigd. Zie: Honig 1992, p. 

264, n. 142. In de collectie D’Arco in Mantua (inv.nr. 1370) bevindt zich een verwante geschilderde hoendermarkt. 

Zie: Paliaga 1997, p. 192, onder nr. 61, als onbekend Nederlands naar Beuckelaer. Een kopie van de keuken werd 

geveild in Rome (Christie’s), 4 dec. 1991, als omgeving van Pieter Aertsen. 
595

  Zie voor deze tendens naar een toenemende profanering die zich overigens ook aftekent in het oeuvre van 

Beuckelaer zelf: Honig 1998, pp. 88-90. 
596

  Joachim Beuckelaer, Vogelmarkt, paneel, 108 x 136 cm., gedat. 1568, gemon. IB (particuliere verz. 

Yorkshire). (foto R.K.D.) en Joachim Beuckelaer, Vogelmarkt, paneel, 108 x 137 cm., The Toledo Museum of Art, 

Toledo, inv. nr. 7857. Het motief komt ook in verschillende varianten voor: op de Groentenmarkt van Beuckelaer uit 

1567 in Antwerpen (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten) wordt een poelier getoond die twee vogels achter 

zijn rug verbergt, terwijl de Vogelmarkt van Beuckelaer in Braunschweig (Gemäldegalerie) een poelier verbeeldt met 

een hand achter zijn rug op de hals van een kruik. Daarnaast komt dit gebaar voor in de achtergrond van Beuckelaers 

Bordeel met vleeswaren (Slagerij) uit 1568 in Napels: een slager - herkenbaar aan zijn schort en mes - omarmt daar 

een vrouw, die consumpties op een lei aanstreept; in het trapgat staat een tweede vrouw die nadrukkelijk kijkt naar 

zijn achter de rug verborgen hand. 
597

  Met uitzondering van bepaalde details, zoals de grotere kraag, of de kleur van het bovenste kledingstuk, is 

zij nagegenoeg identiek: zij vertoont een vrijwel eendere houding, heeft bijna eenzelfde profiel, en de manier waarop 

zij het braadspit in haar beide handen heeft gevat, komt volledig overeen. Ofschoon de lamsbout, die op het schilderij 

in Genua voorkomt, hier is weggelaten, zijn zowel de beide kalkoenen aan het spit en de geplukte kalkoen die de 

http://collectie.boijmans.nl/nl/work/N%20168%20(PK)?research=1
http://collectie.boijmans.nl/nl/work/N%20169%20recto%20(PK)?research=1
http://collectie.boijmans.nl/nl/work/N%20166%20(PK)?research=1
http://collectie.boijmans.nl/nl/work/N%20167%20recto%20(PK)?research=1
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jonge vrouw in de hand houdt, tot in de kleinste details gelijk. Ook de opgestroopte mouw en het kleine krukje rechts 

op de voorgrond zijn eender. 
598

  Groenten- en fruitverkoopster, doek, 145 x 215 cm., Milaan, Pinacoteca di Brera (inv. nr. 333); Visverko-

pers, doek, 145 x 215 cm., Milaan, Pinacoteca di Brera (inv. nr. 334); Keuken, doek, 145 x 220 cm., Milaan, 

Accademia di Brera (inv. onbekend); Hoenderverkoopster, doek, 145 x 220 cm., Milaan Accademia di Brera (inv. 

onbekend). De interpretatie van de reeks als een uitbeelding van de Vier elementen werd voorgesteld door Spike 

1983, p. 26. 
599

  Dat Campi’s reeks een samenhang verbeeldt tussen de elementen en de zintuigen werd gesuggereerd 

door A. Wied in Cremona 1996-97, p. 72. Vrij recentelijk werd door Paliaga voorgesteld dat ook een vijfde, 

verloren gewaand schilderij van Campi, de zogeheten Verhuizing (Sint Maarten), dat in 1997 werd 

teruggevonden en opnieuw herkend, deel uitmaakte van deze serie. De vijf schilderijen, die na de dood van 

Campi in zijn atelier bleven en in het bezit kwamen van zijn echtgenote Elena Luciani, worden samen genoemd 

in het testament dat Luciani op 10 september 1621 liet opmaken; het is denkbaar dat de vijf schilderijen al kort 

na Luciani’s dood in 1623 in de collectie van het klooster van San Sigismondo terechtkwamen (Paliaga 1997, p. 

180, onder nr. 36). Het vijfde schilderij verbeeldt de verhuizing van een groep boeren die hun huisraad op een 

ezel laden; het huis dat zij verlaten toont - en dit herinnert aan de Vleeskraam van Aertsen - een bordje met het 

opschrift ‘casa da vender o fitar’ (huis te koop of te huur) en zou het moment verbeelden waarop de 

huurcontracten werden beëindigd, namelijk op 11 november, de feestdag van Sint Maarten, zoals dat 

gebruikelijk was (Paliaga 1997, p. 55). In een notariële akte van 1 augustus 1621 wordt deze voorstelling 

aangeduid als ‘S.to Martino vulgo gente che mudano di casa’ (Paliaga 1997, p. 180). Of het schilderij 

daadwerkelijk van oorsprong bedoeld was als onderdeel van dezelfde serie is echter zeer de vraag: hoewel de 

afmetingen van de schilderijen overeen stemmen, lijkt de voorstelling geen sterke eenheid met de overige 

taferelen te vormen, ondermeer omdat de schaal van de figuren sterk afwijkt. Hoe dit schilderij zich precies 

verhoudt tot de vier overige composities is nog geen uitgemaakte zaak. F. Paliaga in Cremona 2000-01, pp. 152-

155, sluit niet uit dat de reeks zowel verwijst naar de elementen als de seizoenen of maanden en dat de 

Verhuizing de afronding van de cyclus toont (het verband tussen het keukenstuk en de winter, waarvan in dat 

geval volgens Paliaga sprake zou zijn, lijkt mij echter problematisch, vanwege de verbeelding in de achtergrond 

van een gedekte tafel in een prieel, bestemd voor een feestmaal in de buitenlucht). Men vergelijke ook de 

opmerkingen van De Klerck 2000-2001, pp. 41-42. 
600

  Zie voor afbeeldingen: Aikema 1996, p. 138, afb. 115-116. Uit omstreeks 1584-1585 dateert een aan 

Bassano toegeschreven reeks elementen, waarvan alleen het Vuur en het Water zijn bewaard (Aikema 1996, pp. 140-

141, afb. 117 en 118). 
601

  Ruzante, ed. 1967, p. 1019; zie ook: Paliaga 1997, p. 149, n. 15. 
602

  Zie: De Klerck 1993; De Klerck 2000-2001, pp. 44-45 en Paliaga 1997, pp. 138-139. De Klercks religieus-

moraliserende interpretatie van het motief van het jongetje dat wordt gebeten door een schaaldier is naar mijn mening 

niet overtuigend. Hij bracht het motief in verband met een tekst en een prent uit een fabelboek van de Cremonese 

humanist Gabriele Faerno. De prent toont een jongetje dat tijdens zijn zoektocht naar sprinkhanen bedreigd wordt 

door een schorpioen, terwijl in de achtergrond de ruïnes van een stad zichtbaar zijn. Een commentaar dat het prentje 

begeleid, maakt duidelijk dat ‘het een allegorie betreft van de steden die ten onder plegen te gaan als ze ‘‘de 

goeden’’, gerepresenteerd door de sprinkhanen, niet kunnen onderscheiden van ‘‘de kwade’’, de schorpioen.’ 

Volgens De Klerck komt de illustratie van Faerno’s fabel dicht bij het motief van het gebeten jongetje in Vincenzo 

Campi’s Visverkopers en zou het motief de beschouwer hebben herinnerd aan de keuze tussen goed en kwaad. Het 

voornaamste bezwaar tegen deze duiding is dat hier een geschilderd motief wordt geïnterpreteerd aan de hand van 

een medium, dat volkomen anders functioneert en waarbij bovendien sprake is van een heel andere context. Het 

motief op het schilderij geeft eerder een beeld van het gevoel en onderstreept de preoccupatie van de hoofdrolspelers 

met zinnelijk genot. Het motief fungeert niet wezenlijk anders dan het motief van het (zelfde) jongetje dat wordt 

gekrabd door een kat in plaats van door een schaaldier op Vincenzo Campi’s Boneneters. Dit schilderij is te zien in 

Willem van Haechts omstreeks 1630 geschilderde Atelier van Apelles in het Mauritshuis. Het origineel van Campi is 

niet meer bekend, maar er bestaan minstens vijf kopieën van wisselende kwaliteit. Zie Cremona 2000-2001, pp. 24-

25. 
603

  Tekening, zwart krijt en houtskool op bruin papier, 322 x 375 mm., Napels, Museo di Capodimonte. Zie 

voor besprekingen van Anguissola’s uitbeelding van dit motief: Wind 1977, p. 112, n. 15; Meijer 1985, pp. 28-29; 

Cremona 1985, p. 301. Reznicek suggereerde dat het motief wellicht een oorsprong in de Vlaamse schilderkunst 

heeft. Reeds in 1492 wordt in een inventaris van de Medici-villa te Careggi melding gemaakt van een thans 

onbekend Vlaams schilderij waarop een vergelijkbaar motief werd uitgebeeld. Volgens de beschrijving van het 

schilderij gaat het om een ten halven lijve weergegeven jongen die door een snoek in zijn vinger wordt gebeten. Zie: 

Reznicek 1968, I, p. 88. Zie ook: Meijer 1985, pp. 28, 32, n. 39 en De Klerck 1993, pp. 296-297. Ook een schilderij 

met Visventers van Joachim Beuckelaer (dat deel uitmaakte van de collectie Farnese in Parma) toont een variant op 
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het onderwerp waarbij een verkoopster wordt gebeten door een kreeft, terwijl zij nogal opdringerig wordt betast door 

een man (Museo di Capodimonte, Napels, inv.nr. IG.636). Zie voor een afbeelding: Collobi Ragghianti 1990, p. 241, 

nr. 484, en voor een bespreking van deze voorstelling in relatie tot Vincenzo Campi: Paliaga 1997, pp. 135 en 139. 
604

  Op deze compositie zijn zeker twee schilderijen gebaseerd (doek, 25 x 47, Milaan, veiling Flavio Caroli 

en doek, 68,5 x 87 cm. in Dijon, Musée Magnin) van anonieme Noord-Italiaanse kunstenaars uit ca. 1600, en er 

bestaat een getekende versie in Berlijns privé-bezit. Zie Schipper 2000, p. 452, nrs. 323a en 323G 1-2, met lit. 

Voor vele varianten op het motief: Schipper 2000, pp. 153-155; pp. 452-453, nrs. 323V1-9. 
605

  Annibale Carracci, Twee kinderen die een kat plagen, ca. 1584, doek, 66 x 89 cm, Metropolitan Museum of 

Art, New York. Zie: De Klerck 1993, p. 297 en 299, afb. 2; L. Konecny, in: Cremona 1996-97, pp. 37, 39, afb. 14. 

Zie voor een bespreking van dit schilderij en de relatie met werken van Sofonisba Anguissola en Vincenzo Campi: 

Paliaga 1997, p. 156. 
606

  Zie voor voorbeelden van uitbeeldingen van Adam en Eva waarop de kat op vergelijkbare wijze verwijst 

naar de zinnelijke verleiding: Sluijter 1991-1992, p. 359, n. 118, met literatuurverwijzing. Zie voor de kat als 

attribuut van de prostituee: Renger 1970, p. 130; zie ook: De Jongh 1995, pp. 40, 43, 76, 211. 
607

  Zie voor Visus-voorstellingen, waarin de kat als attribuut voorkomt: Sluijter 1991/1992, pp. 341-344, 359. 
608

  Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, München: Aarde, doek, 125 x 210 cm., inv. nr. 2979 (RKD neg. 

54/569); Water, doek, 124 x 158 cm., inv. nr. 2981 (RKD neg. 54/509); Lucht, doek, 123 x 214 cm., inv. nr. 2978 

(RKD neg. 54/136b); Vuur, doek, 124 x 158 cm., inv. nr. 2980 (RKD neg. 54/510). In het RKD als Johan 

Hogenberg, maar volgens Fred G. Meijer als omgeving Lodewijck Toeput. De reeks wordt niet vermeld in de 

catalogi van de Staatsgemäldesammlungen. 
609

  Bij Water, Aarde en Lucht lijkt steeds één figuur zich te onderscheiden van de overige figuren als de 

hoofdpersonificatie. Vermoedelijk is dat bij Vuur de keukenmeid. 
610

  Dat Campi’s reeks echter geen programmatische uitbeelding is van de seizoenen, kan men afleiden uit 

de weergave van de fruitmarkt, waar producten zijn te zien van zowel het voorjaar (asperges en kersen) en het 

najaar (druiven en andere vruchten). Zoals ik hierboven in een noot opmerkte lijkt de aanwezigheid van een 

prieel in de buitenlucht in het keukenstuk van Campi te pleiten tegen een associatie met de winter. 
611

  Voor een bespreking van dit thema: Kolfin 2005, p. 39. 
612

  Welgestelde lieden zijn flanerend of verpozend op een afstand van feestende boeren weergegeven op 

bijvoorbeeld Gillis Mostaerts Dorpskermis uit ca. 1580 in Gent, Museum voor Schone Kunsten , of Jacob Grimmers 

Dorpslandschap in een privé collectie uit 1586 (zie Kolfin 2005, p. 61, afb. 20). 
613

  Van Beverwijck, ed. 1992, p. 12. Men vergelijke tevens het musicerende paar dat in de hierboven 

besproken reeks van Crispijn de Passe naar Maarten de Vos op de voorgrond van Terra is uitgebeeld (Hollstein 

XLVI (II), 1353). Naast figuren die elkaar het hof maken, komen hier in de achtergrond eveneens musicerende 

personages voor. 
614

  Van Mander, Den Grondt, Cap. V, f.16v19-20. 
615

  Paneel, volgens het RKD: 115 x 126 cm., maar dit kan niet juist zijn. In 1935 bevond het schilderij zich in 

de verzameling F. Puissant-Bayens, Brussel. De verwantschap met het schilderij van L. tom Ring werd ook 

opgemerkt door Segal 1996, p. 117, n. 44. Mijns inziens van dezelfde hand is een keukenstuk in het Westfälisches 

Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster, inv.nr. 649 LM. Zie: Münster 1996, pp. 440-441, nr. 101, 

ill., als navolger van L. tom Ring de Jongere en in de traditie van Goeimare; Segal 1996, p. 116. 
616

  Het beroemde vier-delige natuurwetenschappelijke compendium, dat Joris Hoefnagel samenstelde in de 

jaren 1575-1582, is eveneens ingedeeld op basis van de Vier elementen. Dit manuscript bevat duizenden miniaturen 

met flora en fauna. Doordat de voorstellingen zijn voorzien van Latijnse motto’s, epigrammen en bijbelse verzen lijkt 

het werk op een embleemboek. Volgens Van Mander kocht Rudolf II het manuscript van Hoefnagel voor 1000 

gouden kronen. Zie: Hendrix 1984, i.h.b. hoofdstuk III en IV, voor de relatie met het hof van Rudolf II. 
617

  Vrijwel identiek in beide voorstellingen zijn ondermeer: de opgehangen dode haas, de papegaai, de met 

water gevulde koperen emmer en een vogel die op de rand daarvan is weergeven. Vergelijkbaar is de mand op de 

voorgrond met de kop van een schaap. Overigens werden deze motieven waarschijnlijk niet ontleend aan de zestien 

olieverfschetsen van Tom Ring in de bundel uit het bezit van Rudolf II (Münster 1996, dl. 2, pp. 633-635, nrs. 178-

193). Hier zien we bijvoorbeeld wel een vergelijkbare haas, maar de papegaai komt hier niet in voor. 
618

  Hollstein VI, p. 255, nrs. 70-74. 
619

  Hollstein IV, p. 23, nrs. 194-198; XLIV, p. 293; XLVI (II), p. 234, nrs. 1486-1490, ills.; Schipper 2000, pp. 

34, 448-449, nr. 316. 
620

  Een kat als symbool van het Gezicht werd geïntroduceerd door Abraham de Bruyn in zijn reeks zintuigen 

die vermoedelijk ontstond tussen 1561 en 1569. Zie: Schipper 2000, p. 32, p. 362, nr. 64. 
621

  Zie voor correspondenties tussen de Vijf zintuigen en de Vier elementen: Vinge 1975, p. 72. De vroegst 

bekende Zuid-Nederlandse schilderijen met de Vijf zintuigen en de Vier elementen werden door Paolo Fiammingo 

tussen 1581 en 1584 gemaakt voor Hans Fuggers kasteel in Kirchheim, maar daar worden deze thema’s niet in één 

voorstelling getoond, maar komen ze verspreid over afzonderlijke reeksen voor (Schipper 2000, p. 317). Dat geldt 
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ook voor Jost Ammans uitbeelding van de Elementen op een titelblad van een prentenreeks met de zintuigen uit 1586 

(Schipper 2000, pp. 317, 335, nr. 6, ill.) en voor de reeks van acht prenten die Jacob Matham graveerde naar 

Hendrick Goltzius in 1588 waar de Vijf zintuigen en de Vier elementen voorkomen met de Zeven Ondeugden en 

mythologische figuren (Veldman 1991-1992, pp. 310 en 320; Schipper 2000, pp. 317, 388-389, nr. 138, met lit.). Het 

vroegste voorbeeld in de 16de eeuw waarbij de elementen en de zintuigen in één voorstelling verschijnen, is een 

prent van Adriaen Collaert naar Adam van Noort uit ongeveer 1590, met op de voorgrond personificaties van de 

zintuigen en in de achtergrond de elementen, die zijn weergegeven als spelende putti (Schipper 2000, pp. 317, 413, 

nr. 213, ill.). 
622

  Hollstein XLVI (II), p. 236, nr. 1493/II, ill. 
623

  Schipper 2000, p. 38. 
624

  Dezelfde taferelen keren terug in drie andere bekende inventies van De Vos die de Smaak verbeelden en 

later zijn ontstaan: Hollstein XLVI (II), p. 234, nr. 1488, ill.; Hollstein XLVI (II), p. 238, nr. 1498, ill.; nr. 1505/I, ill. 
625

  ‘GVSTVS 

Simius eximio gnarus discernere GVSTV, 

Reijcit ingrata, et grata sapore tenet. 

Quàm suauis Dominus sit, quàm cœlestia dulci 

Delectent gustu, res manifesta pijs.’ 

(De aap, uitgerust met een uitstekend vermogen om smaak te onderscheiden, weigert datgene wat hem niet smaakt. 

Hoe zoet is de heer, hoe weldadig de hemelse dingen vanwege hun zoete smaak; dit is de gelovigen bekend). 

De verzen die voor de onderschriften van deze reeks werden gebruikt, zijn van de Antwerpse humanist Cornelis 

Kiliaan (1528/29-1607). Zie Schipper 2000, p. 34, n. 93. 
626

   Zie voor de symboliek van de distelvink: Hall 1979, pp. 330-331. 
627

  Zie: Van Vaeck 1994, II, pp. 308-309, r. 130-138. Ook in zijn voorwoord tot het Sinne-mal schrijft Van de 

Venne ‘hoe de vier onderscheydelijcke Elementen [...] nochtans de gantsche vverelt by een binden.’ Van de Venne 

1623, *ijv, r.29-30). Zie: Van Vaeck 1994, I, p. 56. In de bundel de Uytertse Hylickmaeckers presenteert Van de 

Venne het eigen literaire werk eveneens als voedsel (cf. dl.III, B, Hoofdstuk 3, paragraaf 3). 
628

  Van Vaeck 1994, II, pp. 308-309, r. 139-148. 
629

  Madrid, Museo del Prado, inv. nrs. 1394-1398. Van de vijf schilderijen zijn er drie gesigneerd door Jan 

Brueghel de Oude en zijn er twee gedateerd: het Gezicht in 1617 en de Smaak in 1618. Rubens schilderde de 

vrouwelijke personificaties. Zie voor lit.: Schipper 2000, p. 206, i.h.b. n. 63.  
630

  Zie voor de ontstaansgeschiedenis van de reeks: Schipper 2000, pp. 203 e.v. 
631

  Den Haag, Mauritshuis, inv.nr. 233. Zie: Ertz 1979, pp. 313, 323, 614, nr. 340; Schipper 2000, p. 213, n. 87. 
632

  Dit werd uitgevoerd in de stijl van Frans Francken II. Zie voor een zeer vergelijkbare compositie van 

Francken uit 1610-15 in de kathedraal van Sevilla: Schipper 2000, p. 213, n. 88. 
633

  Zie voor lit. over de identificatie van het slot: Schipper 2000, p. 213, n. 90. 
634

  Zie voor lit.: Schipper 2000, p. 232, n. 45. 
635

  E. Mai in Keulen, Antwerpen, Wenen 1992, p. 39; Schipper 2000, p. 235. Vergelijk voor andere 

voorbeelden: Muylle 1992. 
636

  Schipper 2000, pp. 223-240. Eerder werd deze samenhang verbeeld door Hendrick Goltzius in zijn 

gravure met Venus, Visus en Pictura (B. 100) uit omstreeks 1600-1601. Deze werd door Jan Saenredam 

gegraveerd en door Robert de Baudous in 1616 uitgegeven. Zie Sluijter 1991-1992. 
637

  Paneel, 53 x 88 cm. Het schilderij maakt deel uit van een reeks, waarvan drie werken bekend zijn; de 

overige twee verbeelden de Reuk en het Gehoor. Dit laatste schilderij is gesigneerd: Jan Brueghel. Veiling Parijs, 

Charpentier 2-12-1955, nrs. 1-3 (voorheen in verzameling Quiñones de León).  Zie Ertz 1984, pp. 350-351, nr. 185, 

ill.; Schipper 2000, pp. 219, 358-359, nr. 60V1, met lit., afb. 26. 
638

  De voorstelling links van het keukentafereel toont misschien Ceres die wordt benaderd door een sater; 

aan de rechtzijde hangt een landschap met een melkende meid. Het schilderij daaronder verbeeldt mogelijk de 

(Terugkeer van de?) Verloren Zoon. Zie: Schipper 2000, p. 219, n. 123. In The John Herron Museum of Art, 

Indianapolis en het Isaac Delgado Museum, New Orleans bevindt zich een variant (paneel, 23 3/4 x 35 1/4 inch.), of 

mogelijk een 17de-eeuwse kopie naar een variant, op het hier besproken schilderij met de Smaak. Deze compositie 

toont eveneens een schilderij met de Zondeval, dat hier echter prominenter in het centrum van de compositie is 

geplaatst. Het aantal schilderijen in dit interieur is sterk gereduceerd: geheel rechts is gedeeltelijk een geschilderd 

tafereel te zien waarbij een sater een vrouw (Ceres?) benadert - het betreft een variant op de compositie in het stuk 

van Jan Brueghel de Jonge. Verder is het gezelschap aan tafel uitgebreid met twee dikke bacchanten die elkaar 

omhelzen en zich te goed doen aan een overladen dis, terwijl het keukeninterieur in de achtergrond veel ruimer is en 

een mannelijke kok een groot gezelschap van spijzen voorziet. Zie: Li 1955, p. 115, n. 68, als kopie naar het 

schilderij met de Smaak, dat te Parijs in 1955 ter veiling werd aangeboden; afgebeeld in The Connaisseur, maart 

(1963), p. 208, als Hendrik van Balen en Jan Brueghel de Oude; Schipper 2000, p. 359, nr. 60V2, als variant van nr. 

60V1 (als Jan Brueghel de Jonge en met toeschrijving aan Hendrick van Balen). 
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639

  Brief van 2 september 1631. Zie Denucé 1934, p. 71; tevens aangehaald in De Jongh 1995, p. 142 en 

Schipper 2000, p. 1. 
640

  Van Mander, Den Grondt, Cap. XIII, fol. 50v. 8a-h. Een opmerkelijk voorbeeld van een keukenstuk 

met een plaats in een cosmologische samenhang, bevindt zich in de ‘Galerij van de Prelaat’ in het 

aartsbisschoppelijk paleis te Sevilla (Jordan, Cherry 1995, pp. 19-20, fig. 10). Het betreft een op doek 

geschilderd keukentafereel uit omstreeks 1600 van een onbekende, vermoedelijk Zuid-Nederlandse kunstenaar, 

dat hier het plafond decoreert. Het maakt deel uit van een programma met schilderingen van een onbekende 

kunstenaar, die eveneens op het plafond zijn aangebracht; deze tonen de Vier elementen, de Vier seizoenen, en 

vier scènes uit het leven van Noach, die door het werk van één van de Bassano’s werden geïnspireerd. Het 

keukentafereel verbeeldt prominent op de voorgrond een meid, die de beschouwer aankijkt en aanstalten maakt 

een vogel aan een braadspit te rijgen. Deze compositie lijkt vooral te zijn geïnspireerd door voorbeelden van 

Beuckelaer, zoals het exemplaar in Wenen. Anders dan het stuk van Beuckelaer toont de achtergrond geen 

bijbels onderwerp, maar een ruimte waar nog twee meiden met voedsel en vaatwerk in de weer zijn; één van hen 

is in gesprek met een jonge knecht weergegeven. Zoals Jordan en Cherry opmerkten, is het waarschijnlijk dat het 

in het keukenstuk getoonde voedsel in deze samenhang verwijst naar Gods tot Noach gerichte woorden, dat alles 

wat leeft de mens ‘tot spijze zal zijn’ (Genesis 9:3). 
641

  Smeyers 2002-2003, p. 38. 
642

  Smeyers 2002-2003, p. 49. 
643

  Bruijnen 2002-2003, pp. 50-51, ill.; V. Vandekerchove in ’s-Hertogenbosch, Leuven 2002-2003, pp. 104-

107, nr. 1, ill. 
644

  Craig 1983b. Eerder werd Rembrandts uitbeelding van het motief kort behandeld door Emmens 1981 

(voor het eerst verschenen in Museumjournaal, 12 (1967), p. 81). 
645

  Craig 1983b, pp. 235-236. 
646

  Kopergravure, 214 x 302 mm., Rotterdam, Museum Boijmans-Van Beuningen, inv. nr. BdH 15042. 

Linksonder de prent komt het uitgeversadres voor van Hiëronymus Cock, in het midden de titel PRVDENTIA, 

rechtsonder de signatuur Bruegel Inventor. Het onderschrift luidt: SI PRVDENS ESSE CVPIS, IN FVTVRVM 

PROSPECTVM OSTENDE, ET QUAE POSSVNT CONTINGERE, ANIMO TVO CVNCTA PROPONE (Wil je 

wijs zijn, denk dan steeds aan de toekomst en wees erop bedacht wat er allemaal kan gebeuren). 
647

  Het is mede daarom, zoals ook Raupp betoogde, uitgesloten dat Brueghel de uitbeelding van materiële 

zaken ironisch bedoeld heeft, zoals vaker werd beweerd. Zie Raupp 2002, pp. 237-245, ook voor een uitvoerige 

bespreking van eerdere publicaties over de prent. 
648

  Hollstein XLVI (II), p. 219, nr. 1452, ill. 
649

  ‘Prospicio vacuae pulchra ornamenta culinae/ Omnigena pecudum laniata carne november’. 
650

  Hollstein XLVI (II), p. 219, nr. 1453, ill. ‘Macto sues: boreae nil frigura curo december/ Dum modo 

ligna, focus, toga, sunt et aromata praesto’. 
651

  Sullivan 1999, pp. 252-253, wijst erop dat dergelijk gedrag wordt bespot in de satiren van Horatius, 

Persius en Juvenalis (Sullivan 1999, p. 253, n. 167). Voorts noemt zij Erasmus’ Adages, waar de zegswijze 

‘Immolare boves’ (ossen slachten) verwijst naar degenen die zulke uitzonderlijke uitgaven doen die niet passen bij 

hun status, maar alleen bij die van rijken en koningen. Zie: Sullivan 1999, p. 253, n. 168; Erasmus, ed. 1992, 244, nr. 

50. Men vergelijke de zegswijze waarbij een varken aan Venus wordt geofferd (Sullivan 1999, p. 253, n. 168; 

Erasmus, ed. 1992, 192-193, nr. 30). 
652

  Paneel, 123 x 144 cm., Wenen, Kunsthistorisches Museum, inv. nr. 969; Faggin 1965, p. 35, afb. 1; 

Craig 1983b, p. 236, vraagt zich geheel ten onrechte af of het schilderij de Verloren Zoon in een bordeel 

voorstelt en hij geeft een ver-gezochte interpretatie van de geslachte os als een verwijzing naar de kruisdood van 

Christus. Gibsons twijfel omtrent de identificatie van het onderwerp als het bezoek aan de min is mijns inziens 

ongegrond (Gibson 2004-2005, p. 307, n. 51). Van Cleve’s voorstellingen met dit onderwerp refereren aan het 

gebruik van vooral de welgestelde stedelingen een pasgeboren kind toe te vertrouwen aan een ‘voester’ (min, 

zoogster), die dan bij voorkeur woonde op het platteland, omdat het platteland gezonder zou zijn voor het kind dan 

de stad. De gewoonte een pasgeboren kind niet door de eigen moeder te laten voeden - en opvoeden - , werd scherp 

bekritiseerd door ondermeer Erasmus, Juan Luis Vives en Henri Estienne. Zie Gibson 2004-2005, pp. 306-307, en 

de aldaar in n. 307 genoemde literatuur. Ongetwijfeld deelde Van Cleve hun kritiek en maakte hij met deze 

schilderijen vooral de gewoonte om de voeding - en de opvoeding - van het kind over te laten aan een boerenmin tot 

het mikpunt van spot. Dit komt ondermeer tot uitdrukking in de wijze waarop Van Cleve een armoedige typering 

geeft van het vertrek waarin het gezelschap zich bevindt, en doordat hij toont dat de boeren in de directe omgeving 

van het kind - die letterlijk leven temidden van beesten - zich ondeugdzaam en beestachtig gedragen. Dat ook 

welgestelde lieden zich in deze omgeving tot de drankzucht laten verleiden, wordt ondermeer ter linkerzijde van het 

Weense schilderij getoond, waar een stedeling brassend is weergegeven te midden van slempende boeren, terwijl hij 

een vrouw lastigvalt. Ook de stedeling die met zijn vrouw bij de zoogster zit, heeft een grote drinkkan in de hand. De 
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schilderijen ridiculiseren het gedrag van zowel boeren als stedelingen en aan de basis van deze vermakelijke 

voorstellingen ligt een krachtige moraal. 
653

  Een ander grappig motief is dat van een kind, dat op een po wordt gezet tussen de varkens; op een variant, 

die in 1921 in München werd geveild, is te zien dat een varken uit de po vreet, een motief dat ook voorkomt in 

uitbeeldingen van de gula. Paneel, 78 x 158 cm., München, veiling Helbing, 1/2-7-1921, nr. 508, ill. (als in de 

stijl van Pieter Bruegel). Zie Faggin 1965, pp. 36, 39, n. 14, afb. 2. Een kopie (paneel, 34.5 x 63 cm., gedat. op 

de toonbank: 1594) met dezelfde compositie bevindt zich in de Lakenhal, Leiden. Zie Hoogewerff 1936-47, IV, 

p. 615, als Leidse school. Een uitwerpselen-etend zwijn is te zien in de prent met Gula van Georg Pencz (Renger 

1970, afb. 44). 
654

  Schneider 1994, p. 36. 
655

  Doek, 145 x 202 cm., gesigneerd en gedat.: 1568. Napels, Museo di Capodimonte, inv. nr. Q 618. 
656

  Paneel, 94 x 69 cm., gesigneerd: Rembrandt f. 1655, Parijs, Musée du Louvre. 
657

  Paneel, 68 x 53,5 cm., boven de deur gemon. MC F.I.V. [fecit, invenit] en gedateerd 1566, Wenen, 

Kunsthistorisches Museum, inv.nr. 1970-1566. Faggin 1965, p. 36, afb. 3; Cat. Wenen 1991, afb. 337; S. Mason 

in Venetië 1999, pp. 578-579. 
658

  Hollstein XLVI (II), nrs. 1406/1 en 1414. S. Mason in Venetië 1999, p. 578, wijst ook op de 

aanwezigheid van het motief op een prent met een voorstelling van de Herft uit een serie jaargetijden van 

Hiëronymus Cock naar Hans Bol. 
659

  Ondermeer door Craig 1983b, p. 237 en P.C. Sutton in Boston 1993, pp. 423-426. Dat het helemaal niet 

vanzelfsprekend is het motief van kinderen met een blaas van een geslacht dier te associëren met vergankelijkheid, 

blijkt bijvoorbeeld uit Barthélemy Aneau’s Imagination poétique, Parijs 1552, waarin het embleem La mort du 

dommageable est à tous agréable (de dood van de schadelijke is voor iedereen aanvaardbaar) een keuken toont met 

een gezin dat zich bij een haardvuur schaart rondom een zojuist geslacht varken; de man roert in een kookpot, de 

vrouw maakt worsten en een jongen speelt met de blaas (Henkel, Schöne 1996, col. 553). De tekst beschrijft dat het 

varken zich het hele jaar beestachtig heeft kunnen gedragen, waarbij het varken wordt vergeleken met een epicurist 

(d.w.z. genotzuchtig persoon) die van zijn buik een god heeft gemaakt. Maar in december profiteert iedereen van zijn 

dood en schenkt hij het gezin heerlijke spijzen en kunnen de kinderen zich vermaken met zijn blaas. Dit embleem 

werd door Irmscher 1986, p. 224 en Sullivan 1999, p. 253, ill. geïnterpreteerd als een scherpe kritiek ‘on those who 

fail to live within their means, the Christians who refuse to share their wealth, the profligates who spend recklessly 

and make a god of their belly.’ (Sullivan 1999, p. 253). Dat lijkt echter niet de kern van de betekenis: de strekking is 

nu juist dat het gezin van het varken profiteert (verwant zijn de verschillende voorbeelden in vooral de 17de-

eeuwse emblematiek die een vergelijking maken tussen een varken en een rijke gierigaard. Zie Amsterdam 1976, 

pp. 118-119, n. 9). 
660

  Paneel, 73,3 x 51,7 cm., gesigneerd: Rembrandt f. 16[...], Glasgow, Art Gallery and Museum. 
661

  Interieur met geslachte os, paneel, 68,4 x 98 cm., gedateerd 1642 op prent rechts, Boston, Museum of 

Fine Arts, inv.nr. 89.500; Interieur met geslacht varken, paneel, 46 x 67,5 cm., gesigneerd en gedat. 1646. 

Veiling Londen, (Christie’s), 14 mei 1965, nr. 117. Zie voor deze en andere voorbeelden: P.C. Sutton in Boston 

1993, pp. 423-426. 
662

  Bij voorbeeld zijn Stalinterieur met Geslachte os, doek, 91 x 120 cm, links onduidelijk monogram, 

privé-verzameling (foto Archief M.J. Friedländer). 
663

  Doek, 135 x 210 cm, Moskou, Poesjkin Museum, inv. nr. 349. Koslow 1995, pp. 73, 168, 172-173, 

waar een absurde interpretatie wordt gegeven (die nauw aansluit bij Craigs zienswijze), door een vergelijking te 

maken met voorstellingen van terechtstellingen en martelingen. 
664

  Het varken op de leer, doek, 101 x 79.5 cm. Gesigneerd en gedateerd 165(2?), Rotterdam, Boijmans-

Van Beuningen. Zie Amsterdam 1976, pp. 116-119.   
665

  Geslachte os, doek, 114 x 98 cm., Amsterdam, Rijksmuseum, inv.nr. A 1305. Craig 1983b, p. 238, afb. 

39a. Meerdere schilderijen met geslachte ossen en varkens worden genoemd in: Parijs 1970, nr. 179 en in Van der 

Willigen, Meijer 2003, p. 232, Appendix F. Zie ook: Chong 1988. 
666

  Paneel, 66 x 59 cm., voorheen r.o. gesign. en gedat., verblijfplaats onbekend. Zie: Krempel 2000, p. 

366, onder nr. F3, afb. 427. 
667

 Voor een aan Hendrick ten Oever toegeschreven schilderij met een opgespalkt varken in een stedelijke 

omgeving, zie: Verbeeck, Schotman 1957, pp. 29-30, afb. 17. 
668

  Amsterdam 1976, pp. 116-119, nr. 24. 
669

  Amsterdam 1976, p. 117. 
670

  Cats 1656, pp. 16-17, nr. XXXIV, ill.; Luiken 1712, pp. 46-47; Amsterdam 1976, p. 118. 
671

  Beurs 1692, pp. 130, 149. 
672

  Beurs 1692, pp. 179-180. 
673

  Beurs 1692, p. 180. 
674

  Zie voor markten: Honig 1998, p. 95. 
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675

  Zie Coremans 1847, p. 94; De Maeyer 1955, p. 90, ook voor de betaling door het Brussels hof aan De 

Saive voor vier markttaferelen in 1597. Zie tevens de tekst van Alexander Wied in de catalogus van kunsthandel 

Johnny van Haeften, Londen, december 1997, nr. 33 en Honig 1998, pp. 126-135. 
676

  Drie schilderijen uit de reeks bevinden zich in Wenen, Kunsthistorisches Museum: het Interieur met 

slagerij (november en december), doek, 111 x 213,5 cm., inv. nr. 7628, de Groenten- en fruitmarkt (juli en 

augustus), doek, 108,5 x 220 cm., inv. nr. 7626, en de Fruitmarkt (september en oktober), doek, 108 x 220 cm., 

gedat. 1590, inv. nr. 2204. Het Interieur met een gezelschap bij een haardvuur (januari en februari) en de 

Vismarkt (maart en april), (beide op doek, 108,5 x 219,5 cm., één van beide werken gesigneerd met een initiaal 

volgens A. Wied in de catalogus van kunsthandel Johnny van Haeften, Londen december 1997, nr. 33). Huidige 

verblijfplaats onbekend. (Verkocht bij Sotheby’s, Londen, 3-7-1997, nrs. 17 en 18; kunsthandel Johnny van 

Haeften, Londen december 1997, nr. 33). De Weense schilderijen werden in 1968 aan Lucas van Valckenborch en 

Georg Flegel samen toegeschreven (volgens A. Wied in de genoemde catalogus uit 1997, nr. 33), aan 

Valckenborch door Grimm 1979-1980, pp. 355-356, en met twijfel aan Valckenborch in Gent 1986-87, pp. 139, 149 

en Koslow 1995, pp. 124-125; verg. ook Wied 1990, 37-38, als anoniem. Honig schreef ze in haar dissertatie uit 

1992 toe aan De Saive (Honig 1998, p. 264, n. 24). De suggestie van Wied (in de genoemde  catalogus uit 1997, nr. 

33) dat De Saive mogelijk samenwerkte met een stillevenspecialist is niet overtuigend, gezien de consistente stijl 

waarin het ensemble werd uitgevoerd. Volgens Wied in de genoemde catalogus (nr. 33, n. 3), is een schilderij met 

een vrouw met bloemen, dat werd verkocht op de Wiener Kunstauktionen, 15-4-1997, nr. 3, mogelijk te 

identificeren als het zesde exemplaar uit de reeks. Gezien de slechte staat waarin het schilderij verkeert is dat 

moeilijk te beoordelen. Zie ook Honig 1998, p. 265, n. 24.  
677

  Lhotsky 1941-45, p. 215; A. Wied in de catalogus van kunsthandel Johnny van Haeften, Londen 

december 1997, nr. 33 en A. Wied in Wenen, Essen 2002, nr. 57. 
678

  A. Wied in de catalogus van kunsthandel Johnny van Haeften, Londen december 1997, nr. 33 en Honig 

1998, p. 126. 
679

  Volgens Honig 1998, pp. 130-133, is sprake van een sterke samenhang tussen de markten uit de reeks 

en de traditie van almanak-illustraties: haar suggestie dat een houtsnede met een marktscène uit de Scaepherders 

kalengier een antecedent vormt van De Saive’s ‘strategies’ is echter maar ten dele overtuigend. Dit voorbeeld 

toont volgens Honig op een vergelijkbare wijze dat een marktscène geïsoleerd op de voorgrond is geplaatst 

terwijl in de achtergrond stedelijke drukte is weergegeven (Honig 1998, p. 130, fig. 53). De linkerscène op de 

prent stelt echter een seizoengebonden feest voor (en geen markt) en werd nauwelijks op een kleinere schaal dan 

de marktscène op de rechterzijde voorgesteld. 
680

  A. Wied in de catalogus van kunsthandel Johnny van Haeften, Londen december 1997, nr. 33 en Honig 

1998, p. 264, n. 24. 
681

  A. Wied opperde (in de catalogus van kunsthandel Johnny van Haeften, Londen december 1997, nr. 33) 

dat De Saive mogelijk bij Aartshertog Ernst werd geïntroduceerd door Alessandro Farnese, die landvoogd was 

over de Nederlanden. De Saive wordt inderdaad genoemd als ‘schilder van den prins van Parma’ (De Maeyer 

1955, p. 90, n. 6). Bovendien schilderde De Saive in 1590 een portret van de in 1589 overleden Alessandro 

Farnese, dat thans in Parma, Galleria Nazionale wordt bewaard. 
682

  Zoals het door De Saive gesigneerd markttafereel uit de verzameling Roger Souvereyns. Zie: Gent 

1986-87, pp. 153-154, nr. 27; Honig 1998, p. 127, fig. 49 en voor een marktstuk van dezelfde maker: Honig 

1998, pp. 126-127, fig. 50, als De Saive I, ca. 1595-1600. Het stuk uit de verzameling Souvereyns werd bij 

Christie’s, Londen, 7-7-2000, nr. 6323 echter verkocht met een toeschrijving aan de zoon van De Saive I: J.B. de 

Saive II. 
683

  Zie voor amandelen, walnoten, hazelnoten als afrodisiaca: Wuyts 1986-87, pp. 28, 30-31. 
684

  Het is opvallend dat de houding van de man (spiegelbeeldig gezien) volledig overeenkomt met één van 

de vrouwen op de prent, en dat deze op exact dezelfde wijze met de ene hand tast in een, eveneens identieke, 

vierkante bak met zout, terwijl haar andere hand ook rustend op een stuk vlees is weergegeven; ook de grote 

ronde tafel, de grote houten kuip en zelfs de samenstelling van het vlees komen in beide voorstellingen vrij 

nauwkeurig overeen. Zeer verwant aan het Interieur met slagerij (november en december) is een compositie die 

is te zien op een tekening (pen en bister, 29 x 41 cm., ex. verz. James J. Kaiser, Kopenhagen), die mijns inziens 

eveneens door Jean Baptiste De Saive de Oude werd gemaakt. Daarin keren verschillende elementen van het 

schilderij terug, zoals de knecht met de mand, de geslachte os met de daarnaast opgehangen runderkop en het 

kind met de blaas. De slager zit echter na de gedane arbeid ontspannen aan een vrij eenvoudige dis en kijkt de 

beschouwer aan, terwijl hij met zijn glas een toastend gebaar maakt. Zie, ook voor verdere literatuur: Gent 1986-

87, p. 185, fig. 1, als anoniem. 
685

  Zoals de prent met de Winter uit een reeks van Philips Galle naar Maarten van Heemskerck uit 1563, 

waar een oude man met een vuurpot wordt getoond, terwijl in de achtergrond figuren zich warmen bij een haard 

(Veldman 1980, p. 151, afb. 4). December en januari worden al sinds de negende eeuw als een man bij een vuur 

voorgesteld (Veldman 1980, p. 152, n. 16). 
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686

  De januari toont ondermeer schaatsrijders op een kanaal en een scène waarbij een man en een vrouw 

een krakeling (?) geven aan een kind; de tondo met februari verbeeldt een rondom een ton geschaard kou-

kleumend gezelschap en een optocht van kreupelen. Dit laatste motief kwamen we ondermeer tegen in de prent 

met de Winter van meester A.P. en op Brueghels Strijd tussen vastenavond en vasten. 
687

  Het is goed mogelijk dat Aertsen bij het schilderen van dit motief werd geïnspireerd door een passage 

bij Plinius waarin deze verhaalt dat Antiphilus lof ontving voor zijn vermaarde schilderij met een jongen die in 

een vuur blaast. Pliny, ed. 1949-1952, dl. IX, Boek XXXV, 138. Er werd reeds geopperd dat verschillende 

schilderijen van de Bassano’s en een schilderij van El Greco (New York, coll. Moss) werden geïnspireerd door 

deze beschrijving. Zie Wind 1974, p. 28, n. 26 en Paliaga 1997, pp. 143-144, n. 3. 
688

  Wied 1990, pp. 13-16; K. Wettengl in Frankfurt 1993-94, ed. 1999, pp. 16-18; Honig 1998, p. 133. 
689

  De belangrijkste Frankfurtse kunstenaar in het begin van de jaren negentig was Phillip Uffenbach 

(1566-1636), wiens panelen met bijbelse onderwerpen staan in een traditie van Duitse schilderkunst uit de eerste 

decennia van de 16de eeuw. Zie K. Wettengl in Frankfurt 1993-94, ed. 1999, pp. 22, 28, n. 16; Honig 1998, p. 

133. De levendige handel in Nederlandse schilderijen en sculpturen op de beurs van Frankfurt wordt al in 1574 

beschreven in een lofdicht van Henri Estienne. Hij schrijft dat de hoge kwaliteit van deze kunstwerken uitnodigt 

tot een vergelijking met beroemde schilders en beeldhouwers uit de oudheid (Apelles, Protogenes, Zeuxis, 

Phidias, Praxiteles, Skopas). Zie K. Wettengl in Frankfurt 1993-94, ed. 1999, p. 21. 
690

  Tegenwoordig zijn negen seizoenvoorstellingen van Valckenborch bekend, die oorspronkelijk met de 

ontbrekende taferelen vermoedelijk vier verschillende reeksen van elk vier schilderijen vormden. Zie: Seifertová, 

1974, p. 326; Wied 1990, p. 35 e.v.; A. Wied in Frankfurt 1993-94, ed. 1999, p. 32. 
691

  A. Wied in Frankfurt 1993-94, ed. 1999, pp. 29-36; H. Seifertová in Frankfurt 1993-94, ed. 1999, pp. 

48-57; Ketelsen-Volkhardt 2003, pp. 33 e.v., pp. 165-169. 
692

  Zie K. Wettengl in Frankfurt 1993-94, ed. 1999, p. 17. 
693

  Voorjaar, doek, 123,2 x 186,5 cm., gesigneerd en gedateerd: 1595/L/VV, Zweden, privé-coll. Tomas 

Fischer;  Zomer, doek, 117, 1 x 190, 6 cm. (na rest. 120 x 195 cm.), rechts onder rest van monogram: LVV, 

Bratislava, Slovenská Národná Galéria, inv. nr. O 5457; Herfst, doek, 117,8 x 187 cm. (na rest. 122,8 x 192,5 

cm.), Bratislava, Slovenská Národná Galéria, inv. nr. O 5458; Winter, doek, 123 x 191 cm., gesigneerd in 

monogram en gedat. op visbak links: 1595/ L/VV, Zweden, privé-coll. Tomas Fischer. Zie: H. Seifertová in 

Frankfurt 1993-94, ed. 1999, pp. 52-53, nrs. 4-7; Ketelsen-Volkhardt 2003, pp. 165-168, nrs. VII-X. 
694

  De voorstelling herinnert sterk aan een tekening met een Bloemenverkoopster (het Voorjaar of één van 

de lentemaanden: de mei?) van Pietersz.
 
 Pen in bruin, gewassen in bruin, 304 x 209 mm. Keulen, Wallraf-

Richartz-Museum, inv.nr. Z1360 (Robels 1983, nr. 46, ill.). 
695

  Zie bijvoorbeeld Petrus Hondius’ Moufe-schans uit 1621 waarin de derde tot en met vijfde ‘gang’ zijn 

gewijd aan resp. de ‘Bloem-hof’, ‘Moes-cruyden’ en ‘Genees-cruyden’. Voor vele andere voorbeelden: Van 

Veen 1985 en De Vries 1998. 
696

  De Vries 1998, i.h.b. p. 70. 
697

  Wuyts 1986-87, p. 28. Voor bonen als zotheidssymbool en als opwekkers van zotte amoureusheid, zie: 

Coigneau 1980-83, II, p. 432. 
698

  Van Beverwijck, ed. 1992, p. 55. Zie voor de signaturenleer, waarbij artsen de verborgen eigenschappen 

van kruiden en voedsel afleidden uit hun uiterlijke kenmerken: Van Gemert in het Nawoord, p. 177. 
699

  Anoniem, Deurne-Antwerpen, Provinciaal Museum voor Kunstambachten Sterckshof, inv.nr. S. 65/30. 

Zie Wuyts 1986-87, p. 28, fig. 2. De voorstelling op de keerzijde, een rijke man die in een haven zit en een kaak 

bespeelt, komt overeen met een prent van Johannes Wierix naar Pieter Brueghel de Oude (Orenstein 2006, pp. 

167, 171, nr. A10, ill. 
700

  Beurs 1692, pp. 153-154. 
701

  Van Borsselen 1613, p. 19. Van Borsselen vermeldt in deze passage hoe vermakelijk het is de meiden 

met hun minnaars te zien dansen. 
702

  H. Seifertová in Frankfurt 1993-94, ed. 1999, p. 48. 
703

  Doek, 108,5 x 165 cm., Bratislava, Slovenská Narodná Galéria, inv.nr. O 5608. Bij Wied 1990, p. 194, 

nr. 103, als atelier of omgeving van L. van Valckenborch en ten onrechte als marktscène. Ik ben het niet eens 

met Wied dat achter de voorstelling misschien een verborgen moraliserende inhoud schuilgaat. Zie ook 

Bratislava 1997, z.p., als Nederlands kunstenaar uit L. van Valckenborchs omgeving. Sterk verwant met het 

keukenstuk in Bratislava is een keukenstuk (paneel, 86 x 150 cm., voorheen collectie P. Regan), aangeboden bij 

Sotheby’s, Londen, 30-11-1983, nr. 66, als Vlaams, ca. 1600. Hier ontbreekt de oudere boer met het gevogelte 

en kijkt de meid de beschouwer aan. De toeschrijving van dit stuk, zoals voorgesteld in Gent 1986-87, p. 161, 

aan dezelfde anonieme maker als de aldaar genoemde werken in Leipzig en Luzern is niet overtuigend. 

Waarschijnlijk wel afkomstig uit hetzelfde atelier als dit schilderij en het exemplaar in Bratislava zijn twee 

keukenstukken van gelijke afmetingen (126 x 195,5 cm.), die elkaars pendant vormen, en ter veiling werden 

aangeboden bij Sotheby’s, Londen, 9-3-1983, nr. 11, als omgeving van Aertsen (fototheek NIKI, Florence). In 
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beide laatstgenoemde werken staat de ontmoeting tussen een oudere poelier en een jonge keukenmeid centraal; 

de indruk wordt gewekt dat zij weldra een ongelijk liefdespaar zullen vormen. Mede omdat één van deze werken 

in de achtergrond een page met een dienblad toont, wordt gesuggereerd dat dit keukeninterieur, waarin meer 

keukenpersoneel werkzaam is, behoort tot een zeer welvarend huishouden. 
704

  Bredero 1619, v. 280. In v. 414 wordt de molenaar aangeduid als een vogelaar. 
705

  Zoals in Joachim Oudaens gedichtje Hof-zang over de Hofs-tede [sic] aan ’t Spare, aan myn Heer 

Geerard Bas (1650), waarin Bas de winter in Amsterdam doorbrengt. Zie: De Vries 1998, p. 131. 
706

  K. Wettengl in Frankfurt 1993-94, ed. 1999, p. 53. 
707

  Doek, 165 x 235 cm., gesigneerd en gedat. rechts onder: 1592 L/ VV, Častolovice, verzameling Leopold 

von Sternberg, inv. nr. 560/ 220. H. Seifertová in Frankfurt 1993-94, ed. 1999, pp. 48, 50, nr. 2, ill. Volgens 

Wied 1990, pp. 34-35, 165-167, werd dit stuk geschilderd in Linz en maakte het oorspronkelijk deel uit van 

dezelfde serie als de Herfst uit 1594 in een privé-collectie (A. Wied in Frankfurt 1993-94, ed. 1999, p. 32). 

Honig benadrukt ten onrechte dat Valckenborchs schilderijen iconografisch een sterke verandering laten zien die 

nauw samengaat met zijn verhuizing naar Frankfurt: in plaats van een traditionele seizoen-iconografie met 

werkende boeren en genietende adel in een landelijke omgeving zou hij de activiteiten van burgers in een 

stedelijke setting verbeelden (Honig 1998, p. 134). Dat is zondermeer een te eenzijdige voorstelling van zaken, 

omdat hierboven is gebleken dat Van Valckenborchs reeks van 1595 ook voornamelijk beelden toont van het 

ideale landleven. 
708

  Aartshertog Ernst van Oostenrijk betaalde Lucas op 3 januari 1594 voor het Gezicht op Linz, waarvan 

het jaartal vermoedelijk als 1593 moet worden gelezen en ook zorgde aartshertog Ernst ervoor dat hij het 

burgerrecht van Frankfurt verwierf. Zie Wied 1990, pp. 15, 165-166 en Honig 1998, p. 134. Daarnaast bestaat 

een zekere verwantschap tussen de markttaferelen van Lucas van Valckenborch en de twee marktstukken uit 

ongeveer 1590-93 in Napels, Museo Capodimonte, van de vrij onbekende Vlaamse schilder Arnout de Muyser. 

Deze tonen eveneens seizoengebonden producten in een stedelijke setting. Zie Wied 1990, pp. 39-40 en voor een 

bespreking van deze markten in samenhang met de marktstukken van Lucas van Valckenburch: Honig 1998, pp. 

134-135. 
709

  Dit laatste wordt ook nadrukkelijk vermeld in de onderschriften bij twee prenten met markttaferelen die 

de in Anwerpen werkzame Pieter van der Borcht aan het einde van de 16de eeuw ontwierp. De beide 

voorstellingen, die een stedelijke omgeving tonen en een ouderwetse, hoge horizon laten zien, registreren met 

een zekere distantie de transacties op de markt en het gewoel waarmee dat gepaard gaat. De tekst bij de 

Vleesmarkt luidt: ‘Om een lecker beetken int vleeschuys te cryghen, sietmen dese vroukens neerstelyck spoyen 

[hun best doen] / Want het maeckt goet sop [soep], ende verblyt den gheest, soo elck can bevroyen [bevroeden]’ 

en bij de Groentenmarkt: ‘De merckten syn seer gherieflyck ende nootlyck voir alle soorten van menschen,/ 

Want soo wel de coopers als de vercoopers hier vinden daer sy naer wenschen’ (E. de Jongh in Amsterdam 1997, 

pp. 149-151, n. 4, afb. 1-2). Dat deze laatste zinsnede waarschijnlijk ironisch is bedoeld, wordt duidelijk bij het 

zien van de amoureuze ontmoeting tussen een boer en een verkoopster links op de voorgrond van de 

Groentenmarkt, een motief dat we ook op vele geschilderde markttaferelen aantreffen. Het motief van een vrouw 

gekleed in een huik die bij een vleeskraam inkopen doet, is ook voorgesteld in de achtergrond van de eerder 

genoemde prent met het Vuur van Savery, waar het accent eveneens ligt op het materieel nut van de natuur. 
710

  Zogeheten Bloemenmarkt (Voorjaar), doek, 120 x 210 cm.; zogeheten Groenten- en fruitmarkt (Zomer), 

123,5 x 208,5 cm.; Hoender- en fruitmarkt (Herfst), 119 x 208,5 cm.; Vlees- en vismarkt (Winter), doek, 120 x 

208 cm., Wenen, Kunsthistorisches Museum, inv.nrs. 2197, 2198, 2202, 2203. Zie Seifertová 1974, p. 333, als 

atelier van F. van Valckenborch en Georg Flegel; Cat. Wenen 1991, p. 126, als atelier van F. van Valckenborch, 

ca. 1590; A. Wied in Frankfurt 1993-94, ed. 1999, p. 33, als atelier van F. van Valckenborch (wijst toeschrijving 

aan Flegel af); Honig 1998, pp. 138-140, met toegeschrijving aan F. van Valckenborch. 
711

  Doek, 97 x 196,5 cm., Wenen, Kunsthistorisches Museum, inv.nr. 2219. Zie: Cat. Wenen 1991, p. 126, 

pl. 373, als atelier van Frederick van Valckenborch (voorheen als Nederlands, ca. 1590). 
712

  Moxey 1976, pp. 185-186 en Moxey 1977, pp. 119-120. 
713

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 244v01, in verband met Aertsen: ‘Sijn dingen gaf hy veel voor 

slechten prijs [...]’. 
714

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 238v35-36. Onjuist is echter Miedema’s opmerking dat volgens 

Van Mander ook Aertsen zou hebben geklaagd dat hij werd onderbetaald. Zie Van Mander/ Miedema 1994-1999, 

IV, p. 50. 
715

  Hondius 1610, dl. II, pl. 29. Het onderschrift luidt: 

IOCHIMUS BUECKELAER ANTVerp./ PICTOR. 

Hic tenui pinxit pretio dum vita manebat: 

Ast Tabulis pictis gloria non tenuis. 

Cujus post mortem colimus Tabulasque culinas. 

Nec mirum, multis docta Culina placet. 
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De vertaling luidt: ‘Tijdens zijn leven schilderde hij voor weinig geld. Maar zijn schilderijen oogsten niet weinig 

roem. Na zijn dood vereren we zijn keukenstukken. Geen wonder: de geleerde keuken behaagt velen.’  

De aanduiding docta wil zeggen dat Beuckelaer zich rekenschap geeft van een culturele traditie of intellectuele 

bagage. Tegelijk verwijst de term naar de inventiviteit en kundigheid. Met dank aan Frans Blom voor de 

vertaling. Zie voor de prent: Muylle 1986-87, pp. 14-17, fig. 1. 
716

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fols. 238r42-46, 238v01. 
717

  Meijer 1988A, pp. 111, 114, n. 46; Honig 1998, p. 88. 
718

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, IV, p. 14. Wel toont onderzoek naar de ondertekening van Beuckelaers 

Keukenstuk met Christus in het huis van Martha en Maria in het Rijksmuseum (inv. nr. SK-A-1451), uitgevoerd 

door Margreet Wolters en Arie Wallert, aan dat, zowel tijdens het schilderen, als na voltooiing daarvan, vrij 

ingrijpende wijzigingen konden worden aangebracht en motieven worden toegevoegd. Zie Amsterdam 1999, pp. 40-

43. Het is echter niet aannemelijk dat Beuckelaer de compositie voor de muntmeester compleet veranderde, zoals 

Van Manders tekst impliceert. Bovendien zou Beuckelaer in dat geval zeker de hoogte van het afgesproken bedrag 

ter discussie hebben kunnen stellen. 
719

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 238v20-23. Bruyn 1999, pp. 125-126, opperde dat Van Mander 

het leven van Joachim hier verwarde met dat van Huybrecht Beuckelaer. 
720

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, IV, p. 17. Zie ook Bruyn 1999, p. 125 
721

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 238v22-23; IV, p. 18. 
722

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 238r34-41. 
723

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 238v33-35. 
724

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 238v03-07. Zie voor Luz: Bok 1993-1994, i.h.b. p. 157.  
725

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 238v07-09. Zie voor Wyntgis: Bok 1993-1994, i.h.b. p. 162. 
726

  Volgens Van Mander was Jacques Walraven in Amsterdam in het bezit van een schilderij met ‘Martha’ 

van Aertsen waarop grote figuren waren voorgesteld. Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 244r38-39. Indien 

het hier gaat om een keukenstuk dan betreft het in ieder geval niet een schilderij met een klein weergegeven 

scène in de achtergrond, maar een keukentafereel met grootschalige figuren op de voorgrond, zoals is te zien op 

een schilderij van Aertsen uit 1559 in Brussel. Paneel, 140 x 196.5 cm, gemonogrammeerd en gedat. 1559, 

Brussel, Museum van Schone Kunsten, inv. no. 3754. Zie Van Mander/ Miedema 1994-1999, IV, p. 61, n. 93. In 

de herberg ‘’t Hof van Hollandt’ in Amsterdam bij meester Claes Anthonisz. is een voorstelling met ‘Emaus’ 

met grote figuren te zien van Aertsen, maar het stelt waarschijnlijk geen keukenstuk voor. Van Mander/ Miedema 

1994-1999, I, fol. 244r39-40. Zie voor de eigenaars van deze bekende herberg: Van Mander/ Miedema 1994-1999, 

IV, p. 61. Arnoldus Buchelius vermeldt in zijn ,,Res Pictoriae...’’, onder ‘Pictorum Catalogus, 1585-1590’ bij 

Johannes Splinter in Utrecht een schilderij van de rustieke Lange Pier te hebben gezien met een vrouw en een 

kind en keukengerei: ‘Apud Johannem Splinterum picturam Pirrhi Longi rustici cum femina et puero ac 

instrumentis culinariis’ (Hoogewerff, Van Regteren Altena 1928, p. 31). Zie voor verzamelaars van werken van 

Pieter Aertsen en Joachim Beuckelaer en vermeldingen in inventarissen: Moxey 1976, pp. 180-186 en Moxey 

1977, pp. 109-121; i.h.b. pp. 117-119, n. 1. 
727

  In de ‘twee Cameren die den Overledene in huren hadde op ’t Oosterhuys’ worden ondermeer genoemd: 

‘Een Koeckenmaert van Joachim in hoochde’, ‘Noch een Koekenmaert van Langhen Peer in hoochde’, ‘Een 

groote kueken’, ‘Een guldensmate Boer ende Boerinne met fruyten van Joachim’, ‘Een Boerenkermisse van 

denselven’, ‘Een Groenmerct gedaen by oft na Joachim’. Zie Duverger 1984-1997, deel 1 (1984), nr. 182. Ook in 

de collectie van Nicolas Rockox bevond zich in 1640 ‘een groote schilderije van oliwerve, doeck op pannel 

geplackt, in een swerte lyste, beteeckenende eene keucken soo men seyt van Langen Peer’ (Denucé 1932, p. 90). 
728

  Honig 1998, pp. 85, 88. Ook het gegeven dat Aertsen in Antwerpen op 20 december 1547 het op de 

Ossenmarkt gelegen huis de Vlaanderen kocht en op 30 januari 1550 het daarnaast gelegen huis de Brabant is geheel 

in strijd met het beeld van een onderbetaalde kunstenaar. Zie Van den Branden 1883, p. 171. En ook bij zijn 

terugkeer in Amsterdam moet hij een kostbaar huis hebben gekocht, aangezien hij daarvoor in 1557 een hoge 

belasting betaalde, terwijl verschillende bronnen bevestigen dat hij een vermogend man moet zijn geweest. Zie 

Buchan 1975, pp. 32-34, 156. Bovendien had Aertsen waarschijnlijk een goed georganiseerd atelier met meerdere 

medewerkers. Zie Kloek 1989. 
729

  Moxey erkent dat Junius’ bewering tegengesteld is aan de uitlatingen van Van Mander, maar verklaart dit 

mijns inziens ten onrechte ‘in the light of the hyperbole that characterizes the rest of his [Junius’] description of 

Aertsen’s achievements’. Moxey 1977, p. 119, n. 1. 
730

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 244v01-02. 
731

  De collectie bevond zich in Claus Rauwerts woning de ‘Sevenstarre’ aan de Warmoesstraat en de veiling 

vond plaats van 28 tot en met 31 augustus 1612. Zie: Bredius 1915-1922, V, pp. 1734-1750; Montias Database, inv. 

nr. 605, d.d. 28-8-1612. 
732

  Bredius 1915-1922, V, p. 1735, nr. 7; voor Van Conincxloo, zie: Montias 2002, p. 116. 
733

  Bredius 1915-1922, V, p. 1739, nr. 5. 
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734

  Bredius 1915-1922, V, p. 1740, nr. 4. Ook ‘1 ossenhooft’ dat waarschijnlijk eveneens door Pieter 

Aertsen werd geschilderd, werd verkocht voor f 33.- aan Jan Claesz. De schilder is steeds aangeduid als ‘P’. Zie: 

Bredius 1915-1922, V, p. 1740, nr. 14. Hoge prijzen worden ook genoemd voor ‘1 stuck varcken’ (nr. 6): f 70.- 

en een ‘vismarckt’ (nr. 36): f 65.-, terwijl bescheidener bedragen worden vermeld voor een ‘vismart’ (nr. 94): f 

22,10.- en een ‘stuck van visschen’ (nr. 61): f 4,50.-. 
735

  ‘Van hem [Aertsen] was ghedaen een keucken/ die naemaels ghecocht wierdt van Ravart te Amsterdam/ 

waer in quam nae t’leven zijnen tweeden soon/ doe een cleen kindt wesende/ te weten/ Aert Pietersz. noch 

teghenwoordich levende. In dees keucken comt onder ander een Ossen-hooft/ soo ghevilt/ ghelijck in ’t slachten 

geschiet.’ Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 343v42-46. Het gaat hier om dezelfde keuken die Van Mander 

noemt in zijn Grondt, waar in de marge wordt vermeld, dat deze nog ‘is te sien by den Kinderen van wijlen 

Constliefdighen Iacob Ravaert.’ Zie: Van Mander, Den Grondt, VII, 54. Deze passages worden vaak in verband 

gebracht met de Vleeskraam van Aertsen uit 1551, omdat een gevilde ossenkop daarin een prominente plaats 

heeft. Zie: Van Mander/ Miedema 1994-1999, IV, p. 56, n. 56. Het is mijns inziens niet aannemelijk dat het hier 

om dezelfde voorstelling gaat, omdat de figuren in de Vleeskraam zeer genrematig zijn, en er bovendien geen 

klein kind op het schilderij voorkomt, dat als Aertsens tweede zoon zou kunnen worden geïdentificeerd. 
736

  Een doek met ‘Hercules’ van Cornelis Cornelisz. ging voor f 103.-. De hoogste prijzen worden vermeld 

voor een ‘Creupele Bisschop’, waarschijnlijk eveneens van Aertsen, f 360.- en enkele werken van niet genoemde 

meesters: een ‘Geboorte’ voor f 325.-, een ‘Avontmael’ f 225.- en een schilderij met de Zeven werken van 

barmhartigheid: f 505.-. 
737

  Hymans 1889, p. 270. Het is echter denkbaar dat Wyntgis, die de lijst enkele dagen voor zijn arrestatie 

zelf optekende, de prijzen heeft opgedreven. Zie: Bok 1993-1994, p. 147. 
738

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 238v08-09. 
739

  Hymans 1889, pp. 270-271. Van Pieter Aertsen bezat Wyngis een ‘Ecce Homo’ met een opgegeven 

waarde van 100 gulden. Hymans 1889, p. 275. 
740

  Tot de kostbaarste werken in deze verzameling behoren verder een landschap met de Heilige 

Hiëronymus van Lodewijck Bosch (300 gulden), een ‘Winter’ en een ‘somer’ van ‘A. de Volder, alias Leyen’ 

(600 gulden), een ‘Marien beelt in een arcada met metzelerien compartamenten geschildert, en vol van 

verscheiden historien...’ (1000 gulden), een landschap met Maria en een landschap met ‘St Peter vissende’ 

(samen 600 gulden). 
741

  Brief van juli 1596 van Andries van der Meulen aan zijn broer. Van Roosbroeck 1970, kolom 36. Zie ook 

Briels 1976, p. 110, n. 197. 
742

  Brief van 7 juni 1596 van Andries van der Meulen aan zijn broer. Van Roosbroeck 1970, kolom 35. 
743

  De Van der Meulens waren rond 1585 uit Antwerpen gevlucht. Daniel kwam naar Haarlem in 1584 en 

Leiden in 1591 en Andries vluchtte naar Bremen. Zie: Jongbloet-Van Houtte 1986. 
744

  Van Roosbroeck 1970, kolom 41-42, n. 20. 
745

  Van Roosbroeck 1970, kolom 39. 
746

  In deze brief wordt de naam van de schilder gespeld als ‘Joachim Dosmerckt’ en schrijft Andries dat hij 

‘Dosmerckt’ ‘eertijds seer [heeft] hooren roemen.’ (Van Roosbroeck 1970, kolom 41). 
747

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 238v24-33; IV, p. 18. Zie ook Bok 1994, p. 88. 
748

  Zimmermann 1905, p. XXXIX, nr. 885, als ‘Eccehomo, dorbei ein markt, vom Joachim Battenir’. 
749

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, IV, p. 63; Falkmann 1869-1902 (1882), pp. 138-139. 
750

  ‘Varro narrat cognitum a se Posim nomine, ab eoque; factas Romae vuas & pisces, ita vt non esset 

aspectu discernere a veris. Quid diceret si culinam vidisset Ioachimi Buecklaer, in qua poma & hortorum reliqua; 

in qua altilia, carnes, pisces, ita rem mentiuntur, vt non vnam fallant ancillam coquariam?’ Zie: Held 1996, p. 

200. Met dank aan Frans R. E. Blom voor zijn hulp bij de vertaling, die enigzins afwijkt van die van Held 1996, p. 

203 en die van Muylle 1986-1987, p. 17, n. 15; Held 1996, pp. 190 en 200, n. 98, wijst er terecht op dat Scribanius 

niet vermeldt dat Possis geen schilder was, maar zijn werk in klei uitvoerde. Men vergelijke het in hoofdstuk I, n. 59 

besproken tekstfragment van De la Serre waarin geschilderd eten en in reliëf uitgevoerd voedsel kennelijk moeiteloos 

inwisselbaar zijn. De nadruk ligt op de illusionistische presentatie van bancketten die, ongeacht of ze zijn 

geschilderd of uitgevoerd in reliëf, de begeerte opwekken. 
751

  Ook de onderschriften bij de portretten die Hondius in 1610 in prent uitbracht vermelden nadrukkelijk 

Beuckelaer als Antwerpenaar en Aertsen als Amsterdammer. 
752

  Pontanus 1614, p. 286: ‘...Langhe Pier: den welcken onse Junius derf met dien Pyreico van Plinius 

verghelijcken / ende by na voorstellen: soo seer schijnt alomme in zijne wercken een seker bevallicheydt/ 

wtghedruckt seer fraey in Boerinnekens/ aenden Cabeljauwen ende andere Visschen/ ende alle reetschap van de 

keucken: soodanighe als behalven de seer groote ghenuchte/ ook met een oneydelicke verscheydentheyt de 

oogen nauwelicx en versadighen.’ Zie ook Honig 1998, p. 102. Aertsen wordt ook als eerste genoemd, samen 

met Cornelis Ketel en Dirck Barendsz, in Theodoor Rodenburgs De Paragonne van de wereldt, een lofdicht uit 

1618 op Amsterdam en haar schilders. Zie De Roever 1885, p. 172. 
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753

  Dapper 1663, p. 542: ‘Deze wist wonder kunstigh na ’t leven Boerinnetjes, met Kabeljauwen en andere 

visschen, en allerlei gereetschap dat tot de keuken van noden is, uit te beelden.’; Van Domselaer 1665, p. 100. Zie 

ook Honig 1998, p. 102. 
754

  Paneel, 99 x 129,5 cm., 1628, Antwerpen, Rubenshuis. 
755

  Zie voor dit schilderij: hoofdstuk II.B. 
756

  Zie ook Stukenbrock 1994, p. 229. 
757

  Koslow 1995, p. 280. 
758

  Paneel, 104,9 x 148,7 cm. Zie ook Stukenbrock 1994, p. 229. De getoonde voorraadkamer van Frans 

Snyders werd in 1999 ontdekt in het Engelse Charlecote Park. Het originele schilderij met de Boneneters van 

Vincenzo Campi is niet meer bekend, maar er bestaan minstens vijf kopieën van wisselende kwaliteit. Zie: F. Paliaga 

in Cremona 2000-2001, pp. 24-25. 
759

  Een overzicht van de positie van het stilleven in de 17de-eeuwse kunsttheorie geeft Jansen 1999-2000. 
760

  Van Mander, Den Grondt, I, Voor-reden, p. 47. 
761

  Van Hoogstraeten 1678, p. 75. 
762

  Brusati 2003, p. 66, n. 18. 
763

  Van Hoogstraeten 1678, p. 76. 
764

  Van Hoogstraeten 1678, pp. 76-77. 
765

  Van Hoogstraeten 1678, p. 77. 
766

  Doek, 90,1 x 125,2 cm., veiling Christie’s, Amsterdam, 11-5-2011, nr. 68, ill. (voorheen: privé-collectie, 

Amsterdam). Dit schilderij verkeerde zeker op het moment van de veiling bij Christie’s in een slechte conditie en het 

staat niet vast dat we hier te maken hebben met de vroegste versie van Bloemaert; het is goed mogelijk dat er nog een 

betere versie werd geschilderd. Zie voor dit schilderij: Roethlisberger 1996, p. 260, nr. 2, p. 258, fig. 2, met toe-

schrijving aan Abraham Bloemaert; Kwak 2002, p. 246, afb. 10. De stilistische verwantschap - zowel in de 

uitbeelding van de figuren, als in de behandeling van het stilleven - is het grootst met werken van Bloemaert uit 

de jaren negentig van de 16de eeuw. Zie voor de datering en een bespreking van stilistische aspecten in relatie 

tot het overige oeuvre van Bloemaert uit die jaren: Roethlisberger 1996, pp. 263-265. Roethlisberger heeft zijn 

eerdere toeschrijving van het schilderij aan Hendrick Bloemaert en de datering herzien. Zie: Roethlisberger 

1993, p. 507, nr. H168, met een voorzichtige toeschrijving aan Hendrick Bloemaert, ca. 1625. 
767

  Er bestaat één andere (hoofd)versie: Paneel, 95,2 x 132,7 cm., privé-collectie, New York; Roethlisberger 

1996, p. 260, nr. 5, p. 258, afb. 1. Bij de drie overige versies gaat het vermoedelijk om oude kopieën. Zie: 

Roethlisberger 1996, p. 260, nrs. 1, (afb. 3, p. 259), 3 (geen afb.) en 4 (afb. 4, p. 259). 
768

  ‘[u] sult by myn vinden een Cooken van Bloemaert, ende twee van Gerrit Pietersz d’een een vismerckt 

ende d’ander een vleijschmerckt.’ Zie: Dudok van Heel 1980, p. 32, n. 2; zie ook Worthen 1991-1992, pp. 291-293, 

fig. 196. Zie over Razet ook: Roethlisberger 1993, p. 113 en Roethlisberger 1996, p. 265. Van Mander noemt in 1604 

ten minste een half dozijn schilderijen van Bloemaert die in het bezit zijn van Razet, bestaande uit o.a. mythologische 

voorstellingen, maar hij vermeldt geen keuken, wat er misschien op wijst, dat het keukenstuk van Bloemaert op dat 

moment geen deel meer uitmaakte van de collectie. Razet was rond 1600 wellicht Bloemaerts belangrijkste patroon: 

reeds op 4 april 1591 zag hun wederzijdse vriend Arnout van Buchell schilderijen van Bloemaert bij Razet in 

Amsterdam. En tussen 1593 en 1609 bracht Razet negen gravures naar ontwerp van Bloemaert uit. Zie 

Roethlisberger 1996, p. 263. Voor biografische gegevens over Berestijn, zie: Bok 1993-1994, p. 153. 
769

  Zie: Zimmermann 1905, p. XLI, nr. 1003, ‘Eine kuchel’, zonder naam. Een ander manuscript (cod. 8196) 

van deze lijst voegt hier echter aan toe: ‘von Blumart. Orig.’ en p. XLII, nr. 1039: ‘Eine grosse kuchel vom Blomart 

(Orig.)’. Zie ook Lowenthal 1986, p. 23, n. 55 en Roethlisberger 1996, p. 263, n. 12. 
770

  Zimmermann 1905, p. XLVI, nr. 1246, maar volgens een ander manuscript (Cod. 8196): ‘Martin Klefe. 

Orig.’. Zie ook DaCosta Kaufmann 1988a, p. 279; Roethlisberger 1996, p. 265. 
771

  Deze opvatting werd ondermeer verwoord in het Traité du Ris uit 1579 van Laurent Joubert, wiens traktaat 

over de humor gedeeltelijk ingaat op de werking van het gezicht en het gehoor. Zie: Verberckmoes 1998, pp. 114-

117, 135. 
772

  Doek, 109 x 162 cm., gesigneerd in monogram en gedateerd op de tafelrand, r.o.: F.V.S. i62i, veiling 

Sotheby’s, Londen 5-7-2007, nr. 137, ill. Voorheen: privé-verzameling Washington D.C. (in 1991). Zie: 

Gammelbo 1966, p. 114, nr. 15 en Kwak 2002, p. 246, fig. 11. 
773

  Barnes, Rose 2002, pp. 42-43, nr. 7, ill. 
774

  Roethlisberger 1996, p. 257. 
775

  Een brakende man bevindt zich links op een voorstelling (paneel, 42,6 x 53,4 cm.), toegeschreven aan 

Maerten van Cleve in het Szépművészeti Műzeum te Boedapest, waarop, geschaard rondom een tafel, een 

uitbundig feestend gezelschap van zotte vastenavondvierders is te zien die bij het zingen een muziekboek 

gebruiken, waarvan de noten bestaan uit vastenavondattributen: etenswaren (broodjes, een gevilde kop van een 

rund, vlees) en drinkgerei (Winkler 1924, p. 387; Szmodis-Eszláry, et. al. 1990, nr. 15). Men vergelijke het 

handschrift in het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum (MS C 10 26, fol. 10v.-11r.; Pleij 1983, pp. 249, 
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253-254, ill.; Pleij 1997, pp. 181-183) dat twee liedjes bevat, gewijd aan de vastenavond en de vasten, waarvan 

de muzieknoten zijn samengesteld uit voedsel. Het motief van een brakende figuur komt tevens voor op een illu-

stratie in de Miroir du monde, waar de parabel van de Rijke en de arme Lazarus in combinatie met de gula wordt 

getoond (zie Blöcker 1993, p. 282, afb. 4b). Voorts verschijnt het motief in herberg- en bordeelvoorstellingen, 

zoals de prent met Domus Laetitiae van Nicolaes de Bruyn naar Maarten de Vos, die een brakende man in de 

deuropening toont (Hollstein XLVI (II), ill.) en andere uitbeeldingen van ondeugden (zie de voorbeelden bij 

Renger 1970, afb. 47, 49, 57). Brakende mannen komen voor op een prent van Virgil Solis met vier dronkaards 

aan een tafel die zich gedragen als de zwijnen waarmee ze zijn weergegeven. Zie: O’Dell-Francke 1977, p. 125, 

nr. f 67. Een brakende man is ook te zien in de eerder genoemde prent met de Gula uit 1558 van Pieter van der 

Heyden naar Pieter Brueghel. 
776

  Roethlisberger 1996, p. 257. 
777

  Roethlisberger 1996, p. 257. 
778

  Faggin 1965, p. 41, afb. 7. 
779

  Foto R.K.D., doek, gegevens over formaat ontbreken. Particuliere collectie Duitsland. Zie: Grimm 1979-

1980, p. 362, met afb. als navolger van Pieter Aertsen, ca. 1580. Dat het hier echter gaat om een compositie van 

Bloemaert, die ook in de documentatie van het RKD voorzichtig als mogelijke maker wordt genoemd, wordt 

bevestigd door de grote stilistische verwantschap met het hierboven besproken keukentafereel van zijn hand. De 

overeenkomsten treden ondermeer aan het licht in het uiterlijk van de keukenmeid die op beide werken 

voorkomt. Dat geldt voor haar gelaatstrekken, de typerende geloken ogen, de hoofdtooi en de manier waarop de 

losgeknoopte kraag is weergegeven. Bovendien keren op beide keukenstukken opvallend veel stillevenelementen 

terug, die op een verschillende wijze zijn gegroepeerd, zoals: een kalfkop, een streng uien, kool, wortelen, een 

eend, een mand, een worst, een hoge tinnen kan en een potje van aardewerk. Zie ook: Kwak 2002, pp. 244-245, 

afb. 7. 
780

  De lustopwekkende eigenschappen van wortelen en penen worden beschreven in Dodoens 1554, p. 602; 

vergelijk ook Grosjean 1974, p. 129, en voor deze kwaliteit van pastinaken: Grosjean 1974, p. 131 en Wuyts 

1986-87, p. 28. 
781

  Een drinkende potsenmaker houdt een worst vast terwijl hij een gewillige, glimlachende keukenmeid 

omarmt op een door Bolten aan Bloemaert toegeschreven tekening, mogelijk een schets, van een keukeninterieur 

(Bolten 2007, nr. 655, ill., als 1587-1590). Bloemaert maakte ook een tekening van een drinkend jongetje met 

een kruik in een keukeninterieur (Bolten 2007, nr. 656, ill.). Deze tekeningen, die andere composities tonen dan 

de ons bekende schilderijen van Bloemaert, vormen eveneens getuigenissen van diens preoccupatie met het 

thema rond deze tijd. 
782

  De Castelein 1616 (ca. 1530), Diijrº: (Zie WNT XXVI, p. 2267-2268). Andere voorbeelden zijn: Bierses 

na 1591, ed. 1925, p. 42: ‘Naet maeltijt ghyngen sij tsamen te bedde. Doe woude Lysken den huehue eerst proven 

stille. Ghi en sult, spraeck Golken, ick wedde Ick salde selve erst hebben tot mijnen wille... Sij koelden den wast 

[=worst] om vruechts vermeren Ende deden hem lachen ende ladekens stocken.’ (Zie WNT XXVI, p. 2267-

2268); Starters Friesche Lusthof  (Starter 1621, ed. 1966-67, p. 256, v. 28): ‘een worst braen’; M. van Merwede’s 

Uytheemsen Oorlog, ofte Roomse Min-triomfen […] uit 1651: ‘Daer wy met heet gekus...gaen... De worst noch 

eensjes door de mostert slepen. En seggen wie het zy, die van ons vreugden schrikt, dat men wel lyen mach, dat 

hy den rooster likt.’ (Van Merwede 1651, p. 125; WNT XXVI, p. 2267-2268). 
783

  Het vervolg luidt: ‘Maar Giert, en Tryn, en Aagt, en Griet, Die doen ’t te samen met een Biet’. Jeroense 

1682, p. 21 (Zie ook Böse 1985, p. 59; WNT XXVI, pp. 2267-2268). 
784

  Doek, 72,5 x 90,5 cm., gesign. en gedat. 1595, veiling Londen, Sotheby’s, 4-7-2013, nr. 122, maar in 

andere toestand: de lange worst is grotendeels overgeschilderd; volgens de veilingcatalogus moet dat in of kort 

na het midden van de jaren vijftig zijn gebeurd. Zie: Van Thiel 1999, cat.nr. 222, fig. 117 (met afbeelding in 

originele toestand). 
785

  Paneel, 31 x 24 cm., gesign. (l.o.): G. Schalcken, Veiling Charpentier, Parijs, 29-1-1957, nr. 30. Zie: 

Beherman 1988, nr. 144; Sluijter 2000A, pp. 275, 277, afb. 214; Franits 2004, pp. 245-246, afb. 225. Een meid is 

ook bezig met het vullen van een worst in een Boerenkeuken van de Antwerpse schilder Thomas van Apshoven 

(1622-ca. 1665), waarin een opgespalkt geslacht varken voorkomt (Veiling Wenen, Dorotheum., 18-9-1973, nr. 3). 

Diens compositie gaat terug op een voorstelling van David Teniers I in Wenen, Kunsthistorisches Museum. Voor een 

tekening die vermoedelijk werd gemaakt naar een verloren schilderij van Gerrit Dou uit 1650, waar een jongetje een 

worst laat zien aan een meid die een worst vult: Sluijter 2000A, pp. 275, 278, afb. 215. Komedianten met worsten 

werden uitgebeeld door Casper Netscher (1639-1684) in een schilderij in de Staatliche Kunstsammlungen te Kassel 

uit 1668; een dame wordt bespot door komedianten met een worst in een tekening van Pieter Jansz. Quast (1606-

1647) (zie voor deze voorbeelden: Hecht 1989, pp. 160-163, nr. 32 en 32b, ills.). 
786

  Vergelijk bijvoorbeeld ook Joachim Beuckelaers in 1565 gedateerde markttafereel in Antwerpen, 

Museum Mayer van den Bergh, waarop een vrouw met ondermeer pastinaken voor haar schoot is te zien. 
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787

  Bredero 1617, ed. 1984, p. 170 (r. 675). Zie tevens Amsterdam 1997, pp. 150-151, n. 11, waar het type in 

marktvoorstellingen van Jan van de Velde wordt besproken. 
788

  Paneel, 43 x 63 cm. Zie: De Bosques 1975, p. 342, fig. 236. Een (vroeg 17de-eeuwse?) kopie naar deze 

compositie in Luik laat zelfs een uitbreiding zien van de voorgrond met een tafel waarop ondermeer vis en 

varkenspoten zijn uitgestald. Zie: De Bosques 1975, pp. 194-195, 342, fig. 237. 
789

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 297r33-41. Zie ook Roethlisberger 1996, p. 262. 
790

  Doek, 114,3 x 169,2 cm., gemerkt en gedat.: ‘Gp v S anno domini 1605’, Bamberg Museum, bruikleen 

Bayerische Staatsgemäldesammlungen, München. Zie voor deze, en de overige kopieën: Judson 1970, p. 113, nr.  

30 a-c, fig. 22; pp. 22, 58 e.v., 94 e.v. 
791

  Voor deze teksten, zie: Judson 1970, p. 113, nr. 30a en p. 59.  
792

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 297r41-45. 
793

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, VI, p. 89; volgens Roethlisberger 1996, p. 263 vond dit plaats vóór 

1582-1583. 
794

  Voor een veel later voorbeeld, waarbij het schilderen van zaken die op een keukenstuk kunnen 

voorkomen, kennelijk deel uitmaakt van het leerproces, vergelijke men Houbrakens meededeling dat Caspar 

Netscher (1639-1684) in de leer ging ‘by den Konstschilder Koster [Henric Coster in Arnhem], die allerhande 

doode vogelen, en wat meer tot een Keukenstuk behoort, schilderde, om in de Konst onderwezen te worden.’ 

(Houbraken 1718-1721, dl. III, p. 94). 
795

  De kopie van Bloemaert kennen we niet en het is niet duidelijk om welk keukenstuk van Aertsen het in de 

passage gaat. Het zou kunnen gaan om een versie van de Vleeskraam. 
796

  ‘Van hem [Aertsen] was ghedaen een keucken/ die naemaels ghecocht wierdt van Ravart te Amsterdam/ 

waer in quam nae t’leven zijnen tweeden soon/ doe een cleen kindt wesende/ te weten/ Aert Pietersz. noch 

teghenwoordich levende. In dees keucken comt onder ander een Ossen-hooft/ soo ghevilt/ ghelijck in ’t slachten 

geschiet.’ Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 343v42-46. Het gaat hier om dezelfde keuken die Van Mander 

noemt in zijn Grondt, waar in de marge wordt vermeld, dat deze nog ‘is te sien by den Kinderen van wijlen 

Constliefdighen Iacob Ravaert.’ Zie: Van Mander, Den Grondt, VII, 54. Deze passages worden vaak in verband 

gebracht met de Vleeskraam van Aertsen uit 1551, omdat een gevilde ossenkop daarin een prominente plaats 

heeft. Zie: Van Mander/ Miedema 1994-1999, IV, p. 56, n. 56. Het is mijns inziens niet aannemelijk dat het hier 

om dezelfde voorstelling gaat, omdat de figuren in de Vleeskraam zeer genrematig zijn, en er bovendien geen 

klein kind op het schilderij voorkomt, dat als Aertsens tweede zoon zou kunnen worden geïdentificeerd. 
797

  Gesigneerd en gedateerd 1599, gewassen pentekening, 156 x 202 mm., Stichting P. en N. de Boer. Zie: 

Koslow 1995, p. 173; Van Regteren Altena 1983, I, pp. 65-66, dl. 2, p. 131. 
798

  Paneel, 113 x 163 cm., gemonogrammeerd J.B. en gedateerd 1565, Brussel, Koninklijk Museum voor 

Schone Kunsten, inv. nr. 782. Zie Emmens 1973, afb. 4; Buijs 1989, p. 114, n. 1, nr. 8. 
799

  Roethlisberger 1993, p. 19. 
800

  Doek, 108 x 80 cm., Wenen, Kunsthistorisches Museum, inv.nr. 1097. Zie Cat. Wenen 1991, p. 115, 

T.356; Essen, Wenen 1988, dl. 2, nr. 578; Antwerpen, Keulen, München 2001, pp. 330-331, nr. 48, ill. 
801

  Dacosta Kaufmann 1985, p. 288. 
802

  Dat Bloemaert zelf waarschijnlijk al vóór 1591 een Mars en Venus schilderde, blijkt uit een vermelding 

van dit onderwerp door Buchelius die het schilderij, dat vermoedelijk niet meer bestaat, zag op of voor 17 

januari 1591. Zie Roethlisberger 1993, dl. I, p. 59, nr. 6. 
803

  Gravure, 442 x 330 mm., Hollstein, nr. 321. Zie Amsterdam 1993-1994, p. 385, fig. 41a. 
804

  Doek, 185 x 266 cm., Oxford, Christ Church. Zie: Martin 1963 en Barolsky 1978, p. 202. 
805

  Doek, 113 x 95 cm., gesigneerd, privé-collectie. Het is echter niet erg waarschijnlijk dat Passarotti met 

dit "geleerde" citaat reageert op de door Lomazzo geuite kritiek dat genrevoorstellingen geen morele waarden 

bijbrengen, zoals Anderson meent (Anderson 1985, pp. 12-15, i.h.b. p. 15). Mijns inziens is het citaat eerder te 

beschouwen als een speelse, geestige verwijzing. 
806

  Pliny, ed. 1949-1952, dl. IX, Boek XXXIV, xix, 84. Zie: Paliaga 1997, p. 143. Minder overtuigend is 

mijns inziens de overeenkomst die Paliaga bespeurt tussen een figuur op Campi’s Keukeninterieur, behorend tot 

dezelfde reeks als het hierboven genoemde schilderij, en een klassiek voorbeeld. Het gaat om het oude vrouwtje 

dat wijdbeens gezeten, snoept uit het tussen haar benen geplaatste mortier, waarin zij voedsel met een vijzel 

heeft fijngestampt. Volgens Paliaga werd het model hiervoor gevormd door Myrons sculptuur van een drinkende 

oude vrouw, waarvan verscheidene replieken bewaard zijn, en dat eveneens door Plinius wordt vermeld (Pliny, 

ed. 1949-1952, dl. X, Boek XXXVI, 32). Zie: Paliaga 1997, pp. 143-144. Het lijkt ook niet waarschijnlijk dat 

Campi’s Groente- en fruitverkoopster, die deel uitmaakt van dezelfde reeks, werd geïnspireerd door de 

beschrijving van Pausias’ schilderij van Glycera op wie deze verliefd was geworden en die hij zittend met een 

bloemenguirlande heeft geportretteerd: een bloemenguirlande komt immers niet voor op het schilderij (Pliny, ed. 

1949-1952, dl. IX, Boek XXXV, 125; Paliaga 1997, p. 144). 
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807

  Doek, 125 x 170 cm. (foto RKD neg. nr. L 29875 en 56058). Huidige verblijfplaats onbekend. Voorheen 

verzameling Ivan Traugott, Stockholm, ter veiling aangeboden bij Bukowski, Stockholm, 16-10-1957, nr. 191, als 

Joachim Beuckelaer. De compositie, waarvan verschillende versies bestaan, werd in het verleden ook toegeschreven 

aan Vincenzo Campi. Zie Perez Sanchez 1967, pp. 311-312, afb. I, als Vincenzo Campi en Jordan, Cherry 1995, p. 

37, afb. 22, als V. Campi, c. 1590. Dat de maker eerder moet worden gezocht in de kring van Joachim Wtewael, 

werd terecht geopperd in Paliaga 1997, pp. 154, 190, nr. 57, waar een zeer verwante compositie wordt besproken 

(doek, 117 x 162 cm., Malaga, Museo de Bellas Artes, inv. nr. 109); Lowenthal 1986, p. 173, nr. C-109, wees de 

toeschrijving aan Wtewael van de hand. Zie Kwak 2002, p. 245, fig. 8. 
808

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 296v30-32. Het is goed mogelijk dat Wtewael zich ook al voor 

1600 toelegde op dit genre. De opmerking van Lowenthal 1986, p. 49, dat de door Van Mander genoemde 

keukenstukken van Wtewael waarschijnlijk verwant zijn met zijn latere keukentaferelen met bijbelse 

onderwerpen, zoals het schilderij in Berlijn uit 1605, lijkt ongegerond gezien het bestaan van het hier besproken 

keukentafereel. 
809

  Bloemaert en Wtewael hadden in Utrecht ook dezelfde leermeester Joos de Beer, hoewel Wtewaels 

leertijd bij De Beer (ongeveer twee jaar, van ca. 1584/5 tot 1586/7) langer duurde dan die van Bloemaert. Zie 

Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 296v15-16; VI, 1999, p. 79. 
810

  Zo valt het op dat de linkerarm waarmee de meid het braadspit vastpakt sterk overeenkomt met die van 

de meid in Wtewaels Keukenstuk met de Maaltijd te Emmaüs in de verzameling van Baron Clamor von dem 

Bussche in Hünnefeld bei Osnabrück, terwijl ook de haas die ter rechterzijde is te zien, in beide schilderijen 

nauwkeurig overeenkomt; ook de geplukte dode eend die op tafel is weergegeven, keert terug in dat schilderij 

waar het motief een plaats heeft gekregen voor de keukenmeid. Verder is onder andere eenzelfde houten bak met 

een dode eend en een stuk vlees te zien op het Keukenstuk met de parabel van het Grote Gastmaal uit 1605 in 

Berlijn. In dit laatste schilderij zijn ook vergelijkbare kazen en broodjes weergegeven. De opstapeling van kazen 

komt ook al voor in de compositie met Lot en zijn dochters in St. Petersburg, Hermitage, inv.nr. 10548 (W. 

Kloek in Amsterdam 1993-1994, pp. 557-558, nr. 229, ill.) en de atelier repliek in het Los Angeles County 

Museum uit ongeveer 1600 (Lowenthal 1986, nr. A-13, ill.). 
811

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 297v32-38. Van het schilderij met de Dood van de Niobiden 

bestonden twee verschillende versies, die beide door Van Mander worden genoemd. Eén bevond zich in de 

collectie van Sion Luz en is thans in Kopenhagen, het andere exemplaar bevond zich in de collectie van de 

keizer, maar is nu verdwenen (Roethlisberger 1993, dl. I, p. 68, nr. 15). Buchelius noteert op 17 januari 1591 in 

zijn dagboek het schilderij met dit onderwerp te hebben gezien en voegt daar veelzeggend aan toe dat het is 

bestemd voor de keizer. Zijn toevoeging ‘sc. monetam’ lijkt te betekenen ‘voor veel geld’ (Roethlisberger 1993, 

dl. I, p. 66). Dat Bloemaert voor dit schilderij een hoog bedrag ontving wordt herhaald in Sandrart 1675-80, ed. 

2008-2012, II, Buch 3, p. 298 (http://ta.sandrart.net/-text-523). Roethlisberger betwijfelt of het door Buchelius 

genoemde exemplaar voor de keizer bestemd was, kennelijk omdat Van Mander vermeldt dat het schilderij voor 

Rudolf II ‘cortlijck’ door Bloemaert was geschilderd, waarmee Van Mander ca. 1600-1603 zou bedoelen. Gezien 

de expliciete mededeling van Buchelius in 1591 dat het schilderij voor de keizer is bedoeld, leidt het m.i. geen 

twijfel dat het schilderij in hetzelfde jaar of kort daarna in de keizerlijke verzameling is terechtgekomen. 
812

  Het is zeer goed mogelijk dat de keukenstukken van Bloemaert terechtkwamen in de verzameling van 

de keizer via diens agent Graaf Simon van der Lippe, in wiens bezit Van Mander een ‘Godenbancket’ van 

Bloemaert vermeldt. Zie: Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 297v39. 
813

  Zimmermann 1905, p. XXXVIII, nr. 812: ‘Eine Kuchel, copei vom Bassan’; p. XLII, nr. 1030: ‘Eine 

Kuchel, vom Bassan (Cop.)’; p. XLVI, nr. 1227: ‘Eine kuchel vom meister Joachim Bassan (Orig.)’, p. XLVI, 

nr. 1232: ‘Eine kuchel vom meister Joachim Bassan (Orig.)’; p. XLII, nr. 1028: ‘Eine kuchel vom meister 

Battanir’ (volgens cod. 9196: ‘Joachim Bassan. Orig.’); p. XLVI, nr. 1227: ‘Eine kuchel vom meister Joachim 

Bassan. Orig.’; p. XLVI, nr. 1229: ‘Drei kuchel vom Joachim Battanier. (Orig.)’. Het is onduidelijk of met 

‘Joachim Battanier’ en ‘Joachim Bassan’ Joachim Beuckelaer of Jacopo Bassano wordt bedoeld. Mogelijk waren 

van beide kunstenaars werken aanwezig. Als werk van Aertsen wordt vermeld: p. XXXVIII, nr. 820: ‘Eine 

köchin vom Langen Peter. (Orig.)’; p. XXXVIII, nr. 835: ‘Ein kuchel vom Langen Peter. (Orig.)’; p. XXXVIII, 

nr. 811: ‘obstmark’ en nr. 813: ‘Ein fleisch- und obstmark vom Langen Peter’. Volgens Amsterdam, Cleveland 

1999-2000, p. 107, n. 17, is dit laatste schilderij identiek met de Vleeskraam van Pieter Aertsen, maar dat lijkt 

onwaarschijnlijk, omdat daarop nauwelijks groenten zijn weergegeven. Voor het keukenstuk van Frans Badens: 

Zimmermann 1905, p. XLI, nr. 956: ‘Eine kuchel mit einer frau vom Franz Baaden. (Orig.)’.Verder noemt 

Zimmermann 1905, p. XLII, nr. 1042: ‘Ein fischmark von Campo Cremonio (orig.)’; nr. 1044: ‘Ein obstmark von 

Campo Cremonio (orig.)’. Deze laatste twee schilderijen van Vincenzo Campi ontving Rudolf II vermoedelijk in 

1604 als geschenk van de hertog van Savoyen. Zie: Paliaga 1997, pp. 154, 157, n. 10, p. 211, nrs. 121-122, met 

literatuuropgave. 
814

  De voorkeur van Rudolf II voor erotische onderwerpen wordt besproken in: Dacosta Kaufmann 2001, 

en zie voor het hier genoemde voorbeeld i.h.b. p. 110. 

http://ta.sandrart.net/edition/purl/?domain=text&id=523
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815

  Voor genrestukken in de verzameling van de keizer en diens receptie van met name voorstellingen met 

boeren, zie: Dacosta Kaufmann 1988b, pp. 33-38. 
816

  Paneel, 22 x 31 cm., voorheen Středočeská Galerie, slot Nelahozeves; in 1964 ontvreemd. Zie: Dacosta 

Kaufmann 1985, p. 205, nr. 1-73, ill.; Jacoby 2000, pp. 210-211, nr. 66, ill. Op basis van de foto wordt het 

schilderij in de kunsthistorische literatuur omstreeks 1600 of later gedateerd (zie de lit. genoemd in Jacoby 2000, 

p. 211). 
817

  Jacoby’s duiding, dat het gezelschap de beschouwer bespot, is mijns inziens onjuist. Zie Jacoby 2000, 

pp. 43-44, 210-211. Dacosta Kaufmann 1988b, pp. 34-35, ill., stelt dat de benadering van boeren in dit schilderij 

‘is more than a simple satire of uncultivated behaviour, although that is present, too’ en wijst op de nadruk 

waarmee het lelijke is weergegeven, dat als lachwekkend wordt ervaren. 
818

  Zie Scheicher 1993, pp. 51-53, afb. 49-50. 
819

  Doek, 63 x 50 cm., Wenen, Kunsthistorisches Museum, inv. nr. 1134 en koper, 25 x 20 cm., zelfde 

museum, inv. nr. 1155. Zie: Dacosta Kaufmann 1985, p. 183, nrs. 1-6, 1-7, ills.; Jacoby 2000, nrs. 64-65, ills. 

Het is niet overtuigend dat de echtgenote van Von Aachen model stond voor deze vrouw, zoals An der Heiden, 

1970, nr. A 20 meent, omdat de vrouw te algemene trekken vertoont en eerder een type voorstelt. Een zeer 

verwant zelfportret van Von Aachen is te zien in zijn zogeheten Madonna Venusta in een privé-collectie in 

Verona, dat volgens Van Mander door kunstkenners uitvoerig werd geprezen (Van Mander/ Miedema 1994-1999, 

I, fol. 290r07-10., V, fig. 132). Hoewel Van Mander in deze passage met geen woord rept over de Verloren Zoon 

worden deze en de hierboven genoemde zelfportretten wel, en m.i. ten onrechte, als zodanig geïnterpreteerd door 

DaCosta Kaufmann en Miedema in Van Mander/ Miedema 1994-1999, V, pp. 252-253. 
820

  Doek, 63 x 50 cm., links onder gemonogrammeerd: HVA., Wenen, Kunsthistorisches Museum, inv. nr. 

1132. Zie: Dacosta Kaufmann 1985, p. 184, nr. 1-9, ill.; Jacoby 2000, nr. 47, ill. 
821

  Bremmer, Roodenburg 1997, pp. 5-6, en de daar genoemde studies. 
822

  Veiling Wenen, Dorotheum, 10-2-2002, nr. 146. Voorheen: Linz, particuliere collectie (1962-1989). 
823

  Doek, 85,5 x 95,5 cm., Princeton, New Jearsey, The Art Museum, Princeton University. Voor de 

datering, zie: Van Thiel 1999, cat.nr. 220, fig. 103. 
824

  Van Thiel 1999, p. 385. 
825

  Van Mander 1604, fol. 132r. 
826

  Het motief van een schildpad kwam voor op een tekening van Cornelis die wordt beschreven in de lijst 

van kunstbezittingen uit de nalatenschap van 2 maart 1639 als ‘Schilpat, aep en kat op pampier van CH’. Zie: Van 

Thiel 1999, Appendix II, pp. 253 e.v., nr. 70 en Bruyn 1951a, p. 48. Mogelijk diende deze tekening als voorbeeld 

voor het motief op het keukenstuk. Een zeer vergelijkbare afbeelding van een zeeschildpad is te zien op het 

titelblad van Adriano Collardo’s Piscium vivae icones [...] van ca. 1610, een vissengids voor natuurliefhebbers 

met kopergravures van Adriaen Collaert (ca. 1560-1618). Zie voor een afbeelding: Utrecht 2004, p. 359, nr. 67, 

ill. Het is denkbaar dat Collaert, die veel werk van Nederlandse schilders heeft gekopieerd, het schilderij van 

Cornelis kende, of dat beide afbeeldingen teruggaan op een onbekend, gemeenschappelijk voorbeeld. Eerder 

beeldde Arcimboldo een zeeschildpad af op zijn schilderij van het Water uit de reeks van Vier elementen in Wenen 

die hij in 1566 voor keizer Maximiliaan II schilderde, en Passarotti schilderde omstreeks 1580 landschildpadden op 

zijn voorstelling met Visverkopers in de Galleria Nazionale d’Arte Antica, Palazzo Barberini te Rome. 
827

  Een steur komt ondermeer voor op Vincenzo Campi’s Vismarkt (Water?) in het Brera, Milaan. 
828

  Eerder werd dit opgemerkt door Meijer 1985, p. 29. 
829

  Een ‘Gesù in casa di Maddalena e Marta. Quadro copioso di accessorj eccelentemente eseguiti. Altezza 

P.3.0.5 Larg. P.4.0.9 [ca. 85 x 120 cm.]’ van Maarten de Vos wordt in 1816 genoemd in de collectie van 

Giovanni Albarelli in Verona (Succinta Descrizione 1816, p. 20, nr. 37). Met dank aan Jaco Rutgers die mij hier 

op wees. 
830

  Vergelijkbare metalen voorwerpen treft men aan op de Venus in de smidse van Vulcanus uit 1590. Doek, 

181 x 207 cm. (oorspronkelijk ca. 160 x 207 cm.) gesign. en gedat. 1590, National Museum, Stockholm, inv.nr. 

6721. Van Thiel 1999, cat.nr. 193, pl. 56. 
831

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 244r42. Men vergelijke ook fol. 244r39, waar Van Mander zegt 

dat ‘eenen Iaques Walraven’ te Amsterdam in het bezit is van ‘een Martha, groote beelden’. Aangezien het volgens 

de beschrijving om ‘grote beelden’ gaat, betreft het zeker een schilderij waarop meerdere figuren groot op de 

voorgrond zijn weergegeven. Een schilderij als dat van Aertsen in Brussel uit 1559 zou in aanmerking kunnen 

komen. Zie: Van Mander/ Miedema 1994-1999, IV, p. 61. 
832

  Pen- en penseeltekening, gewassen in bruin en grijs, over een voortekening met zilverstift, 92 x 151 mm., 

gesigneerd en gedat. rechts boven: J. DE GEYN. F. 1612; keerzijde, midden boven: A.˚ [...] den 18. April (pen in 

bruin); links onder: h.[oog] 31/2 d[uim] // b.[reed] 51/2 d[uim] (pen in bruin), Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt am 

Main, inv. nr. 797. Zie: Bruyn 1951a, p. 47, n. 1; Buchan 1975, p. 197; Moxey 1977, p. 39, n. 1; Van Regteren 

Altena 1983, II, nr. 1048; Sullivan 1984, p. 13, fig. 17; Frankfurt a.M. 2000, pp. 102-103, nr. 40, ill. 
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833

  Zie: Van Thiel 1999, p. 119. Enigszins vergelijkbaar is de monumentaal in het beeldvlak geplaatste 

gedaante van Vulcanus in Cornelis’ Venus in de smidse van Vulcanus uit ca. 1600. Zie: Van Thiel 1999, Pl. 165, cat. 

nr. 194. 
834

  Bruyn 1951a, p. 48. 
835

  Sullivan 1984, p. 10, n. 83. 
836

  Van Thiel 1999, cat. 240, p. 386, wijst op de verwantschap met de prent. Zie voor de prent: Van der Coelen, 

1995, pp. 131-133, afb. 14. 
837

  Paneel, 91 x 128 cm, Stockholm, Nationalmuseum, inv. nr. 2661, gesigneerd IOANNES QUINTINI 

MASSIIS FACIEB. Zie: Renger 1985, pp. 35-36, ill.; Buijnster-Smets 1995, pp. 187-188, nr. 31, ill. 
838

  Paneel? (gegevens ontbreken), 108 x 142,6 cm., veiling Londen (Christie’s), 17-18 juli 1986, nr. 138, 

ill. (toegeschreven aan Pieter Pietersz). Voordien: veiling Londen (Sotheby’s), 12 juli 1978, nr. 110, ill., als de 

Verloren Zoon en als Pieter Pietersz. Een vergelijkbaar voorbeeld is het genoemde Liefdespaar in de herberg 

van Pietersz. in Wenen, Kunsthistorisches Museum, inv. nr. GG 3572, waar een boerser gezelschap in de 

achtergrond zit te tafelen. Evenals op het schilderij van Cornelisz. is hier een rugfiguur weergegeven met een 

bontmuts, die hem als visser of poelier typeert. Zie voor dit schilderij: Renger 1970, pp. 114-115, fig. 78. 

Iconografisch en stilistisch verwant met dit laatste schilderij is een tekening (zwart krijt en pen in bruin, bruin 

gewassen, 204 x 290 mm) in Brugge (Stedelijke Musea, Steinmetzkabinet, inv. nr. O .1855) van een 

keukeninterieur, waarin op de voorgrond een kannenkijker en een keukenmeid vlak naast elkaar aan een rijk 

gedekte tafel zitten, terwijl in de achtergrond opnieuw een tafelend boers gezelschap wordt getoond. De tekening 

lijkt nog voor 1600 in de omgeving van Pieter Pietersz. te zijn ontstaan (afgebeeld in Gent 1986-87, nr. 59, als 

Noordnederlands, ca. 1600). Een andere opvallende overeenkomst is te bespeuren in de verdwaasde, verliefde 

uitdrukking van de man op de voorgrond van Cornelis’ schilderij met die van de man in Pietersz’ voorstelling 

van een vrouw met een haspel en een drinkebroer in het Rijksmuseum. Zie voor dit schilderij ondermeer Renger 

1970, p. 115, fig. 79. 
839

  Doek, 125 x 175 cm., huidige verblijfplaats onbekend. Voorheen: Bremen, particuliere collectie General-

Consul Cremer, 1929- (volgens opschrift van F. Muller-foto in RKD). Het schilderij is tegenwoordig slechts bekend 

van een foto, maar toen Lindeman het schilderij rond 1929 zag, was hij zozeer onder de indruk van het stilleven, dat 

Cornelis daarmee naar zijn oordeel moeiteloos het werk van Joachim Beuckelaer, zoals diens vismarkt in het 

Historisches Museum te Bamberg, had overtroffen (Lindeman 1929, pp. 224-225, als Cornelis van Haarlem). Van 

Thiel 1999, p. 126, cat. nr. 241, p. 386, Pl. 126. Een vermoedelijk vroeg 17de-eeuwse versie of kopie (doek, 125 x 

175 cm) verscheen op de veiling: de Weduwe B...e.a., Rotterdam (Oldeneel), 23-10-1918, nr. 4 als Joachim 

Beuckelaer. 
840

  Daarom kan het schilderij misschien worden geïdentificeerd met ‘Een stuck met vissen van Mr. Cornelis’ 

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

Cornelisz., die Agatha’s oom was, decoreerde het keukeninterieur (Biesboer 2001, pp. 96-97, inv. nr. 18). Zie ook: 

hoofdstuk VI. 
841

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 292r26-31. 
842

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 292r37-39. Het mengen van verf, waarvan in de passage sprake 

is, was een vaardigheid die door Van Mander vooral wordt besproken in verband met het atelier van Pieter Aertsen. 

Zie: fol. 238r28-34 en 243v34-38. Kleuren komen ook aan bod in Van Manders bespreking van de leertijd van 

Bloemaert. 
843

  Vogelplukkende keukenmeiden komen natuurlijk veel vaker voor in keukentaferelen. Stillevens met 

bloemen treft men tot dan toe verder alleen aan op Pieter Aertsens Keukenstilleven met Christus in het huis van 

Martha en Maria uit 1552 in Wenen, waarnaar De Gheyn in 1612 een tekening vervaardigde, en zijn Keukenstuk 

met Christus in het huis van Martha en Maria uit 1553 in Museum Boijmans-Van Beuningen, Rotterdam. Het is 

niet uitgesloten, dat een vergelijkbaar bloemenstilleven voorkwam op het hierboven genoemde schilderij met 

‘Martha’ in het bezit van Cornelisz. Cornelis had bovendien als leerling van Coignet bloemen geschilderd 

(Bruyn 1951a, p. 47). 
844

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 292r36-42. 
845

  Van Thiel 1999, pp. 126-127 
846

  De lijst van kunstbezittingen uit de nalatenschap van Cornelis is gedateerd op 2 maart 1639 en de 

schilderijen worden daarin beschreven als ‘een marckt ofte begonnen stuck een kueken van CH’, ‘een frutasie 

van CH’ en ‘twee citroenen van CH’. Zie: Van Thiel 1999, Appendix II, pp. 253 e.v., nrs. 18, 34, 49. Tevens is 

sprake van ‘een bastaitie ofte banketie’ (nr. 76), maar hier wordt geen naam genoemd. Verder wordt een 

keukenstuk van Cornelis vermeld in de inventaris van Trijntje Molenijsers, weduwe van Jacob Huych Thomas, 

Amsterdam, 23 juni 1617 (Gemeentearchief Amsterdam, NA W. Cluyt; notitie van Bredius, RKD). Zie: Van 

Thiel 1999, p. 472. Mogelijk kan ook een tekening met een Marktstuk aan Cornelis worden toegeschreven: zwart 

krijt op blauw papier, gehoogd met wit, 182/188 x 247/253 mm., later toegevoegde tekst: Bassan. Keulen, 
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Wallraf-Richartz-Museum, Graphische Sammlung, inv. nr. 1341. De tekening werd in omstreeks 1636-37 

gedateerd. Zie Van Thiel 1999, cat. nr. D 8, p. 443, Pl. 364. 
847

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 293v11-13. 
848

  Zie Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 293v.; VI, pp. 33-37. Voor zijn werk: Van Thiel 1987b en 

Amsterdam 1993-1994, pp. 380-382. 
849

  Het thans bekende werk van Gerrit Pietersz. sluit voor een groot deel aan bij de "maniëristische" 

vormentaal. Een 17de-eeuwse inventaris vermeldt ook een keukenstuk van ene Gerrit Pietersz., maar het is 

onzeker of dat dezelfde persoon is. Deze wordt genoemd in de collectie van Johannes de Renialme in 1657 (GPI 

N-2213 d.d. 21 juni 1657 en N-2214, d.d. 22 juni 1657). Zie hoofdstuk VI. 
850

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 293v36-38. 
851

  ‘t Geslacht, de geboort, plaets, tydt, leven ende wercken van Karel van Mander, schilder, poeet, mitsgaders 

zyn overlyden, ende begraeffenis’, in: Van Mander, Schilder-boeck, 2de ed., Amsterdam 1616-1618, fol. S.3rb12-13. 
852

  Miedema 1980, p. 1033. 
853

  Cornelis Engelsz. was de vader van de portretschilder Johannes Cornelisz. Verspronck. 

Zie voor zijn oeuvre: Ekkart 1979, pp. 21-25 en Van Thiel 1999, p. 170, n. 47-49, met eerdere lit. Zie voor een 

aan Cornelis Engelsz. toegeschreven Vismarkt, doek, 95 x 157 cm, Knole, verz. Lord Sackville (bruikleen aan 

National Trust) (foto Courtauld Institute, Londen, neg.nr. B 60/878): Ekkart 1979, p. 26, n. 15. Problematisch is de 

toeschrijving aan Cornelis Engelsz. van een Keukenstuk, doek, 89 x 127 cm., links gemonogrammeerd: CE, dat 

zich in 1958 bevond in de verzameling A. Kret te Leiden (fotoneg. RKD 23458) en volgens Sullivan 1984, p. 12 

(als Cornelis Engelsz.), in een particuliere verzameling in Londen. Dit stuk vertoont geen stilistische raakvlakken 

met de andere keukens van Cornelis Engelsz. en zoals F.G. Meijer (documentatie RKD) terecht opmerkte, gaat 

het mogelijk om een schilderij van een andere, Zuid-Nederlands geïnspireerde hand. 
854

  Ik ben het echter niet eens met Van Thiel, pp. 169-170, die meent dat Engelsz’ Keukeninterieur met de 

Maaltijd te Emmaüs meer verwantschap vertoont met het werk van Pieter Cornelisz. van Rijck dan met dat van 

Cornelis van Haarlem. 
855

  Ampzing 1628, pp. 370-371: ‘Kornelis Engelszen is ook sijn plaetz wel waerd,/ En maekt sich 

desgelijkx [als Frans de Grebber] in dese konst vermaerd.’ Engelsz. was een zeer vermogend man, maar zijn 

welvaart moet hij eerder te danken hebben gehad aan het familiekapitaal (in het bijzonder van zijn vrouw) dan aan 

zijn schilderijenproductie (I. Van Thiel-Stroman in Köhler et. al. 2006, p. 147). 
856

  ‘Cornelis Engels ofte Egberts, scilder tot Haerlem is noch vermaert. [Ik heb] van hem gesien tot Leiden een 

cuecken, ende de troniën [van Theodorus] Screvelio, nuper rector tot Haerlem, ende Maria sijn Huysfrouw vande 

Teylingen...’ Zie: Hoogewerff, Van Regteren Altena 1928, p. 48. Schrevelius was inderdaad ook rector van de 

Latijnse school in Haarlem en woonde vanaf 1620 in Leiden. In 1618 werd Schrevelius door Maurits als aanhanger 

van Oldenbarnevelt afgezet als raad en in 1624 werd hem wegens zijn vermeende remonstrantse sympathieën het 

rectoraat in Haarlem ontnomen. Zie: Molhuysen, Blok 1921, pp. 703-704. 
857

  Van Thiel 1999, p. 169. Desondanks wordt zijn naam niet vermeld in de Haarlemse archieven (Van Thiel 

1999, p. 169, n. 33). 
858

  Het is mogelijk dat hij al eerder lid was van het Delftse gilde, maar er zijn geen registers bekend uit de 

periode voor 1613. Zie: Montias 1982, p. 334. In 1610 legde Delff in Delft een getuigenverklaring af. Zie: Montias 

1982, p. 72. 
859

  Montias 1982, p. 370. 
860

  De droom van Jacob, doek, 93,5 x 156 cm. gesign. CJDelff, Margaret Seddon Collection, Hollywood; 

Rebecca en Eliëzer, doek, 138 x 135 cm., voluit gesign., veiling 3 februari 1943, met ill., P. de Boer, Amsterdam, 

1944. Zie: Van Thiel 1999, p. 169, n. 39. In 1640 werd de nalatenschap van zijn broer Willem Jacobsz. geveild. 

Daarin bevond zich een aantal figuurstukken die Delff heeft gekopieerd naar Cornelisz. Zie: Van Thiel 1999, p. 169, 

n. 40. 
861

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 293v. 
862

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 281v01-04. 
863

  Bok 1993-1994, p. 155. In Leiden volgde Ferreris als ‘tafelhouder’ (bankier) Sion Luz op, die, zoals reeds 

opgemerkt, in het bezit was van twee markttaferelen van Joachim Beuckelaer. Zie voor biografische gegevens ook de 

volgende noot. 
864

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, resp. fols. 214r09-11, 216r42-44, 223v14-17, 286r17-26, 293v16-18; 

voor Goltzius’ Danaë in Ferreris’ collectie, zie: Sluijter 1999B, p. 35. 
865

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 281v04-06. 
866

  Doek, 81 x 178,5 cm, gemonogrammeerd en gedat. linksboven op de wand: 1597 C.J. [D?], Kunsthandel 

Londen, Weiss Gallery, getoond op TEFAF, Maastricht, maart 1989, stand 133, als C.J. Delff. Zie Sullivan 

1984, pp. 11, 24, fig. 10; Briels 1997, pp. 265-267, ill. Volgens documentatie in het RKD is het stuk eerder in de 

omgeving van Joachim Wtewael ontstaan, maar dat Delff zonder twijfel de maker is, blijkt ondermeer uit een 
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vergelijking met zijn gesigneerde keukenstilleven in Straatsburg waar de druiven op eenzelfde manier zijn 

weergegeven. 
867

  Doek, 114,3 x 190,5 cm., gesigneerd rechtsboven: C. Delff; Richmond, Virginia Museum of Fine Arts, 

acc. nr. # 35.2.1. 
868

  Sullivan 1984, p. 11. Het is denkbaar dat Delff afzonderlijke motieven, zoals de vrouw die over de 

schouder naar ons omkijkt en de dienster op de achtergrond, ontleende aan de invloedrijke compositie van Dirck 

Barendsz met De Mensheid voor het Laatste Oordeel uit 1581, die door Jan Sadeler I in prent werd gebracht. Zie 

voor de prent van Barendsz.: Judson 1970, pp. 126-131. 
869

  Een sterk verwante figuurgroep is afgebeeld op een tekening (uit 1602?) van een keukeninterieur (pen 

in bruine inkt, bruin en grijs gewassen, kaderlijnen met de pen in bruine inkt, 232 x 365 mm., inscriptie 

voorzijde: i602 (linksonder, in pen in bruine inkt), '[…]' (verso, middenboven, in potlood of zwart krijt, 

doorgekraste, onleesbare tekst van drie regels, waarvan leesbaar zijn '9 7 8'), 'No 498' (verso, linksonder, in pen 

in bruine inkt), 'Lange Pier f 1-6-' (verso, rechtsonder, in pen in bruine inkt) , '[…] / Pieter Aartsen […] Lange 

Pier' en '1' (verso, rechtsonder, in potlood) in Museum Boijmans-Van Beuningen, inv. nr. MB 1770 (PK). Zie Y. 

Bleyerveld in: Bleyerveld, Elen, Niessen 2012 (Bezocht 19 februari 2013: 

http://collectie.boijmans.nl/nl/work/MB%201770%20(PK)?research=1), als Anoniem, omgeving van Jacob 

Matham, ca. 1600-1610. 
870

  Jacob Cats, Proteus ofte Minnebeelden, Amsterdam 1628, xxviii. Zie ook: Schama 1988, p. 387, ill.. Het 

gaat om een andere prent dan in de edities van 1618 en 1627. 
871

  Doek, 116,5 x 160 cm., Utrecht, Centraal Museum, inv. nr. 2262. Lowenthal 1986, pp. 139-140, nr. A-73, 

afb. 103; Helmus 1999, dl. A, pp. 134-136, ill., dl. B, pp. 1558-1560, nr. 726, ill. De datering is ondermeer gebaseerd 

op een vergelijking met Wtewaels Aanbidding der herders van 1618 in Pommersfelden (zie Lowenthal 1986, p. 140 

en voor dit laatste stuk: nr. A-78). 
872

  Doek, 129 x 203 cm, rechtsboven gesigneerd: CJDelff, veiling Amsterdam, Sotheby’s, 1-12-2009, nr. 21. 

Voorheen: Galerie Fischer, Luzern, 26-11-1996, nr. 2010, kl.afb.; München, Kunsthandel Späth, 1929, nr. 2010, kl. 

ill. 
873

  Paneel, 85,4 x 145,3 cm. (fotoneg. nr. RKD 11032), gesigneerd: CJD [inéén] elff; Veiling Amsterdam, 

Sotheby’s, 10-5-2005, nr. 21, ill. Voorheen: verzameling A.J. van Woerkom, Voorburg, 1937; Den Haag, 

verzameling F.W. van Heijst, 1942 (gerestaureerd door Dr. A.M. de Wild in 1941/2). Zie: Meijer 2003, p. 201, 

onder cat. nr. 28, afb. 28.2. 
874

  Doek, 131,8 x 219,1 cm., gesigneerd: onder, links van het midden: C.JDelff Fc, veiling Sotheby’s, 

Amsterdam, 14-11-2006, nr. 35, ill. 
875

  Paneel, 110 x 169 cm., Den Haag, Mauritshuis (bruikleen van Stichting P.& N. de Boer sinds 1960), 

inv. nr. 965. Zie: Amsterdam, Cleveland 1999-2000, pp. 107-109, nr. 2. 
876

  Paneel, 82 x 176 cm, gemonogrammeerd en gedat.: 1610 (RKD foto neg. L 25391). Huidige verblijfplaats 

onbekend. Voorheen veiling Amsterdam (De Jong), 3 juli 1943, nr. 9; mogelijk kunsthandel C.B. van Bohemen, 

Den Haag, 1943. Afgebeeld in Meijer 2003, p. 201, afb. 28.1. 
877

  Doek, 157 x 256,8 cm., Warschau, Muzeum Narodowe w Warszawe, inv. nr. 232713 NMW, waar het 

gecatalogiseerd was onder de naam van P.C. van Rijck tot Robels het schilderij met een studietekening, die 

fungeerde als modello, in verband bracht. Zie: Robels 1989, pp. 171-172, nr. 2, ill. (als vóór 1608). Voor de 

tekening (pen en gewassen inkt, 235 x 428 mm., Londen, British Museum, inv.nr. 5213-11), die in een aantal 

opzichten afwijkt van het schilderij, zie Robels 1989, p. 406, nr. Z 1, ill. (als vóór 1610); Koslow 1995, p. 96, 

ill., noemt in de tekst als datering ongeveer 1605-1610, maar in noot 68: vóór 1608. Een tweede versie van deze 

compositie, die nog sterker overeenkomt met de tekening, werd onlangs geveild bij Sotheby’s (Londen), 8-12-

2004, nr. 10, ill. Op deze laatste voorstelling (doek, 138 x 245, 7 cm.) ontbreekt, net als in de tekening, de wand 

met het raam die de voorgrond scheidt van de achtergrond, terwijl hier ook het opgehangen biggetje, het stuk 

hertevlees en de aap niet voorkomen. Dit laatstgenoemde exemplaar zal korte tijd eerder zijn ontstaan dan de 

compositie in Warschau. 
878

  Zie: Veldman 2001, pp. 144, 147-148, fig. 93. De voorstelling is er één uit een reeks van vijf satirische 

prenten getiteld Mimicarum aliqvot facetiarvm icones ad habitum Italicum expressi, of Abbildung etlicher 

Italianischer vermumbten bossen, der bluhenden Jugendt zugefallen ausgegangen durch Crisp. d. P. 
879

  ‘HARLEQVIN tien ce chat et je prendray la broche / Cependant belle AVRA si vous voulez iusner 

[=jeuner] / Il ne tiendra qua vous je men vay desviner / Viensca donc gras oyson il fault que ie tacroche. 

 HARLEQUIN nehm die katz zu dir, / Der braetspiss dient vil besser mir / Schon AVRA wollt jr essen 

mitt, / Sunst fress jch die gans mit dem Spitt.’ 
880

  Zie: Schama 1988, p. 191. Uit de 15
de

-eeuw is een spotpreek bekend over het martelaarschap van de 

heilige Alijt de Gans, die mogelijk naar aanleiding van het Sint-Maartenfeest ontstond. Vastenavondvierders 

vonden het buitengewoon komisch om in spotpreken de kerkelijke riten te parodiëren door de bereiding van een 

gans of haring te vergelijken met het lijden van een heilige. Zie: Pleij 1997, p. 176. Voor een refrein in het zotte, 

http://collectie.boijmans.nl/nl/work/MB%201770%20(PK)?research=1
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waarin een vette gans wordt verorberd tijdens een feest, dat mogelijk op 11 november plaatshad: Coigneau 1980-

83, II, p. 298. 
881

  Zie: Schama 1988, pp. 191-192, en, voor de cultuur van feesten en vasten in de Republiek: hoofdstuk 

III. 
882

  Doek, 112 x 177 cm, Hoorn, Westfries Museum, inv. nr. A77, als Floris van Schooten. Volgens de 

documentatie van het RKD werd het stuk door H. Schneider (mondeling?) aan Pieter Cornelisz. van Rijck 

toegeschreven. Het schilderij werd helaas ontvreemd in januari 2005. 
883

  Doek, 77,5  x 92 cm., gesign. en gedat. 1595, huidige verblijfplaats onbekend. Van Thiel 1999, cat.nr. 

222, fig. 117. 
884

  Paneel, 66 x 100 cm, midden rechts gesigneerd: C JDelff. Fecit., Oxford, Ashmolean Museum, inv. nr. 

A 548. Zie: Van Gelder 1950, pp. 72-73, ill.; Bernt 1962, IV, nr. 66, ill.; Bol 1969, pp. 5-6, fig. 3; Gemar-

Koeltzsch 1995, II, p. 282, nr. 92/5, ill.; Kloek 1999-2000, pp. 44-45, afb. 7; Meijer 2003, pp. 200-201, nr. 28, met 

eerdere literatuur. Meijer plaatst dit stuk in het eerste decennium van de 17de eeuw op basis van een vergelijking met 

het enige gedateerde keukenstuk van Delff uit 1610, dat volgens hem een zachtere verfbehandeling laat zien. Tot 

hetzelfde beeldtype behoort een keukenstilleven (paneel, 70, 5 x 101, 6 cm., l.b. gesign. Delff) in het Minneapolis 

Museum of Arts, acc. nr. 2002.151., dat eveneens uit het eerste decennium van de 17
de

 eeuw zal dateren. Hier zijn 

echter, naast een streng uien en gedroogde haringen, ook vijf dode vinkjes afgebeeld. 
885

  Paneel, 78 x 124 cm, verblijfplaats onbekend. Veiling Th.J. Bryan; New York Hist. Soc. e.a. (anoniem 

gedeelte), New York (Sotheby Park Bernet), 25-3-1982, nr. 54, ill. De andere versie van deze compositie toont 

op de voorgrond een grotere hoeveelheid vissen: doek, 84 x 106,5 cm. Verblijfplaats onbekend. Veiling Earl of 

Lucan e.a. (anoniem gedeelte), Londen (Sotheby’s), 21-10-1964, nr. 144. 
886

  De grote hoeveelheid borden en servetten, die hier staan opgestapeld duiden erop dat het uitgestalde 

voedsel bestemd is om een groot feestmaal mee gereed te maken en op te dissen, en niet zozeer voor Christus en 

zijn reisgenoten. De drie eenvoudige aardenwerken drinkbekers op de hoek van de tafel lijken echter voor hen 

gereed staan, waardoor de weelde op de voorgrond een ambigue lading krijgt. Een ander Keukenstilleven met de 

Maaltijd te Emmaüs van Joachim Beuckelaer uit 1565 is in Brno (paneel, 66 x 87 cm, gemerkt en gedateerd: JB 

1565, Brno, Státní Památkový ústav. Zie L. Slavíček in: Wenen, Essen 2002, pp. 174-175). Mogelijk ook van 

Joachim Beuckelaer is het Keukenstilleven met de Emmaüsgangers in Verona (paneel, 62 x 85 cm., inscriptie: 

Blijft bi ons heere want het gaet ten avent. Lucas 24., Verona, Museo di Castelvecchio, inv. nr. 1787/1B 485. 

Zie: Greindl 1942, p. 155; Moxey 1976, p. 167-168, afb. 49; Moxey 1977, p. 100, fig. 57; F. Rossi in Verona 

1997, pp. 34-35). 
887

  Angel 1642, p. 25. Beurs 1692, pp. 115-117, beschrijft met welke verfstoffen men verschillende 

metalen kan suggereren. 
888

  Van Bleyswijck 1667, dl. II, pp. 845-846. 
889

  Van Mander, Den Grondt, fol. 33v53-54. In de marge staat: ‘Exempel van weerglans [mijn curs.] in een 

keucken, ghedaen van den ouden langhen Pier, welcke is te sien by den Kinderen van wijlen Const-liefdighen Iacob 

Ravaert.’ 
890

  Van Mander, Den Grondt, fol. 32r, 39-40. 
891

  Vvarenar, Dat is: Aulularia van Plautus, Nae ’s Landts gheleghentheyt verduytschet. 
892

  Loffelijk Geselschap 1687. Met dank aan Natascha Velthorst, die mij wees op het bestaan van deze 

tekst. Een ander voorbeeld is het door een onbekende(?) auteur in Amsterdam uitgegeven Kluchtigh tijdtverdrijf 

by de worste-ketel, ofte vermaakelyke 't samen-koutingen, waar in verhandeld word het leven en wandel der 

Westfaalsche dienstmaagden, Amsterdam: naa de Copie van Haselunnen, in de bloed-beulings maand [17de 

eeuw?] (In Westfaalschen tongvel). 
893

  Adagiorum epitome post novissimam D. Erasmi Roterodami ...per Eberhardum Tappium, ad numerum 

Adagiorum..., Antwerpen 1553, fol. 122r. Voor een bespreking van Erasmus’ adagium in relatie met 

keukenstukken en markttaferelen van Pieter Aertsen, zie: Sullivan 1999, pp. 247-248. Vergelijk Meadow 1994, p. 

207, n. 14, die een verband legde tussen de functie van het stilleven op het Keukenstuk met Christus bij Martha en 

Maria van Aertsen uit 1553 en Erasmus’ uitleg aan Martin Dorp van zijn motivatie om de Lof der zotheid te 

schrijven. Erasmus schrijft aan Dorp dat hij een beproefd procédé toepaste uit de oudheid, toen men al wist dat men 

de waarheid (richtlijnen voor goed gedrag) het beste kon presenteren in de vorm van humor, omdat daardoor de 

lezer, bekoord door het plezier, ontvankelijker werd voor een morele boodschap (zie ‘Letter to Martin Dorp (1514)’, 

in C. Miller (ed), [Desiderius Erasmus], The Praise of folly, New Haven 1979, p. 143). Terecht benadrukt Meadow 

dat het stilleven op Aertsens schilderij op een soortgelijke manier fungeert als een retorisch middel om de 

beschouwer op een aangename wijze bij de voorstelling te betrekken en ontvankelijk te maken voor een morele 

boodschap. 
894

  Doek, 102,2 x 158,1 cm, Cambridge, Fitzwilliam Museum. Zie Bredius 1915-1922, V, p. 1611, noot 1; 

Gerson, Goodison, Sutton 1960, pp. 117-118, nr. 96, pl. 60 (als ca. 1600-1610); Gammelbo 1966, p. 121, nr. 39; 

Vroom 1980, nr. 567. 
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895

  Bredius 1915-1922, II, p. 395, nr. 17. De schilderijen in deze verzameling werden getaxeerd op 14, 15, en 

19 december 1612 door de schilders Jan Bassee en Cornelis van der Voort. In deze collectie worden ook een markt 

en een keuken van Dirck de Vries met aanmerkelijk lagere waarden vermeld. We komen hier later, in een bespreking 

van De Vries, op terug. 
896

  Bredius 1915-1922, II, p. 395, nr. 16. 
897

  Bredius 1915-1922, II, p. 395, nr. 20 en p. 396, zonder nummer. 
898

  Montias Database, lijst van op 10-8-1617 geveilde goederen uit het bezit van Jacob Huych Thomasz, nr. 

889.0043: ‘1 groote koocken f 88:-:-’, als anoniem, gekocht door Thomas Jacobsz. Het is, vanwege de 

aanduiding van het grote formaat, aannemelijk dat dit stuk identiek is met het keukenstuk van Cornelis van 

Haarlem, dat wordt vermeld in de boedelinventaris van Trijntje Molenijsers, de tweede vrouw van Jacob Huych 

Thomas, Amsterdam, 23 juni 1617 (Gemeentearchief Amsterdam, NA W. Cluyt; notitie van A. Bredius, RKD; Van 

Thiel 1999, p. 472). Onder de op 10-8-1617 geveilde schilderijen bevond zich nog ‘1 koocken f 30:10:-’, als 

anoniem, die werd gekocht door Symon van der Does (nr. 889.0033). 
899

  Zie voor Wyntgis, Rauwert en Razet: Bok 1993-1994, pp. 147-149. 
900

  Van Mander 1604, fol. 213v. 
901

  Favaro 1975, pp. 143, 152, als ‘Todaro Fiamengo’. 
902

  Doek, 97,8 x 134,7 cm., Baltimore, Walters Art Gallery, acc. nr. 37.2651, voorheen Sotheby’s, New 

York, 11 januari 1991, nr. 17; Meijer 1999, p. 151, n. 35; Mason 1999, pp. 560-561, ill. 
903

  Doek, 85 x 120 cm (foto neg. 9423 in fototheek van het Kunsthistorisches Institut, Florence), 

verblijfplaats onbekend. Zie voor de toeschrijving: Meijer 1988B, p. 119, afb. 22. 
904

  Privé-verzameling. Gereproduceerd in Meijer 1988B, p. 119, afb. 20. Dat dit tafereel is gesitueerd in een 

bordeel blijkt uit de aanwezigheid van een bed en een waardin in de achtergrond. 
905

  Doek, 98,5 x 130 cm., Verona, Museo di Castelvecchio, inv. nr. 5810/1B909. Voorheen Verona, Collectie 

Giulio Pompei, nr. 53; sinds 1852 in het museum. Zie F. Rossi in Verona 1997, pp. 38-39 (met datering: ca. 

1610). 
906

  Dikwijls wordt de naaiactiviteit gebruikt als beeld van deugdzaamheid (Franits 1993, pp. 22-29, 35-36, 

136-138), maar minstens zo vaak wordt met deze handeling het tegenovergestelde aangeduid. Een hoer met 

borduurwerk naast zich, die kostbaarheden van een rijke man in ontvangst neemt (terwijl Cupido zijn boog breekt), 

wordt getoond op een gravure van Gillis van Breen naar Esaias van de Velde uit ongeveer 1610-1620 

(Prentenkabinet van Museum Boijmans-Van Beuningen, inv. Nr. BdH 15706). Voor de erotische betekenis van het 

naaien en ander handwerk, in het bijzonder voor uitbeeldingen van het motief in genrevoorstellingen van Gabriël 

Metsu, Pieter van Slingelandt en Nicolaas Verkolje: De Jongh 1995, pp. 33-34, 36-37. Zoals Westermann 

opmerkte, kon de in-en-uitgaande en op-en-neergaande beweging van de naald bij het naaien worden 

geassocieerd met de scabreuze betekenis die het werkwoord ‘naaien’ heeft in het hedendaags Nederlands. 

Westermann noemt meerdere komische teksten, waaronder de Klucht van de koeck-vreyer, Amsterdam 1659, p. 

21, waarin het naaien als metafoor van de liefdesdaad wordt gebruikt (Westermann 1997, p. 248, n. 76). Dat 

naaiwerk, net als spinnen en koken, met wellust kon worden geassocieerd, blijkt ook uit het "spreekwoord" ‘Danten, 

die souden koken, spinnen oft naeyen’, maar liever ‘Spelen [...] met ’t katteken’, dat wordt verbeeld in de eerder 

besproken prent met Spreekwoorden over de luiheid naar Massys. 
907

  Doek, 128,5 x 195,5 cm., Amsterdam, Sotheby’s, 13-11-2007, nr. 11. Zie: Gent 1986-87, p. 150, nr. 24, 

ill., als atelier van F. van Valckenborch. Faggin 1963, p. 61, suggereert dat De Vries invloed uitoefende op Lucas van 

Valckenborch, maar dat lijkt niet waarschijnlijk. 
908

  Doek, 144,5 x 190 cm., gesigneerd midden onderaan: LEANDER BASSANENSIS F, Wenen, 

Kunsthistorisches Museum, inv. nr. GG 4293. De gedaante van de keukenmeid komt nog duidelijker overeen met 

die van een vrouw op Francesco da Ponte Bassano’s schilderij met de Smidse van Vulcanus in Poznan, waar ze 

eveneens met gespreide armen is weergegeven. Voor een afbeelding: Arslan 1960, dl. II, fig. 250. Leandro’s 

schilderij met de maand februari werd vermoedelijk vervaardigd naar een ontwerp van Jacopo Bassano uit de jaren 

tachtig. De reeks waarvan deze voorstelling deel uitmaakt, werd mogelijk geschilderd voor Rudolf II. Zie Aikema 

1996, pp. 140-144, afb. 120, en i.h.b. pp. 140-141, voor de suggestie dat de door Leandro gesigneerde reeks kan 

worden geïdentificeerd met de door Carlo Ridolfi genoemde serie maanden die Jacopo Bassano schilderde voor 

Rudolf II (Ridolfi 1648, ed. 1914-24, I, p. 399). Ongeloofwaardig is Aikema’s veronderstelling dat de 

voorstellingen uit de maandenreeks een anti-these tonen, verbeeld enerzijds door figuren met aardse 

preoccupaties op de voorgrond en anderzijds doordat een berg in de achtergrond oplicht in de dageraad. 
909

  Doek, 145,5 x 216 cm., onderaan gesigneerd: LEANDER, Wenen, Kunsthistorisches Museum, inv. nr. 

GG 4296. 
910

  Het is mogelijk dat de keukens van De Vries oorspronkelijk deel uitmaakten van een programmatische 

reeks, maar dat hoeft niet noodzakelijk het geval te zijn geweest. Een aan De Vries toegeschreven Fruitmarkt in 

Venetië en een Groentenmarkt te Venetië zouden vanwege hun gelijke afmetingen kunnen worden beschouwd als 
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een paar. Beide op doek, 132 x 200 cm., verblijfplaats onbekend, veiling Helbing in Monaco, 1-2 december 

1904, nrs. 381 en 382, als Jacopo Bassano. Zie Faggin 1963, p. 59, afb. 58a en b. 
911

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 296r38-44. 
912

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, VI, p. 75. 
913

  Zie: Van Mander/ Miedema 1994-1999, V, p. 218 (commentaar bij fol. 286r21). Zie ook het uitstekende 

artikel van Paul Taylor,‘The glow in late sixteenth and seventeenth century Dutch paintings’ (Taylor 1998). 
914

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 298v.; Miedema, Meijer 1979, p. 94; Taylor 1998, pp. 159-

165; Sluijter 2005. 
915

  Zimmermann 1905, p. XLI, nr. 956: ‘Eine kuchel mit einer frau vom Franz Baaden. (Orig.)’. Zie ook: 

Briels 1997, p. 297, n. 15. 
916

  Logan 1979, pp. 15-18, n. 22; Meijer 1991B, p. 73. 
917

  De taxering werd verricht door J. Basse en Cornelis van der Voort. Zie: Bredius 1915-1922, II, pp. 394-397, 

i.h.b. p. 395, nrs. 8, 18, 23 en Pariset, Van Gelder 1950, p. 68. 
918

  Doek, 198 x 272 cm., Amsterdam, Rijksmuseum, inv. nr. A 868. 
919

  Réau 1957, II, 2, p. 349. 
920

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 298v07-08. 
921

  Men vergelijke het gelaat van de meid rechts op het keukenstuk met het Portret van Anna Cool uit 1581 

in Delft, Stedelijk Museum Het Prinsenhof (Amsterdam 1993-1994, nr. 46.2, ill.). Onwaarschijnlijk is dat de 

keukenmeiden en de mannelijke bediende op de voorgrond portretten voorstellen, zoals Martin ze beschouwt 

(Martin 1935-1936, dl. I, p. 283). Hooguit zullen bestaande personen voor de meiden model hebben gestaan. 
922

  Emmens 1973, pp. 93-94, afb. 1 (als C.J. Delff). 
923

  Zie voor de beeldtraditie van het thema: Réau 1957, II, 2, pp. 348-352; Kirschbaum 1968-1976, dl. III 

(1971), pp. 31-32; Pigler 1974, I, pp. 375-376. 
924

  De serie is gereproduceerd in Gent 1986-87, pp. 191-193, nrs. 63-67. Het gaat om de volgende prenten:  

1) Marktscène met de parabel van de arbeiders in de wijngaard (Mattheüs 20:1-16), kopergravure, 200 x 330 

mm., inscriptie midden boven: Lange. Pier pinx/ Maetham sculp. et excud. Achtregelig onderschrift:  

 Non nisi per duros iter est super astra labores, 

 Et nisi certanti nulla corona datur. 

Omnibus in medio posita est victoria: quisque 

Hoc agat, ut palma praemia summa ferat. 

Hinc est, ad vites cur nos Pater ille colendas 

Usque vocet, resides nec velit esse manus. 

Molliet inde brevem merces, aeterna laborem. 

Haec si delectet, nec minus ille iuvet.  

rechtsonder het dichtersmonogram: SSH. 

In vertaling: 

‘Alleen via zware inspanningen leidt de weg tot boven de sterren, en zonder hard te werken verdient niemand 

een krans. De overwinning ligt binnen ieders bereik; laat een ieder zo handelen dat hij de hoogste beloning 

behaalt. Hierom is het dat onze Vader ons voortdurend oproept om de wijnstokken te verzorgen en Hij niet wil 

dat onze handen werkloos blijven. Daarna zal een eeuwige beloning de kortstondige inspanning verzachten. 

Indien het ene aantrekkelijk is, laat je dan het andere evenzeer welgevallen.’ (geciteerd naar G. Luijten in 

Amsterdam 1997, p. 99). Deze tekst werd geschreven door de Haarlemse priester en neo-latinist Simon Soffius 

(Haarlem ca. 1547-1625), die behoorde tot de kring van Cornelis Schonaeus, met wie Matham vaker 

samenwerkte (G. Luijten in Amsterdam 1997, p. 100). De voorgrond stemt, spiegelbeeldig gezien, voor het 

grootste deel overeen met Aertsens Markttafereel met Christus en de overspelige vrouw uit 1559 in Frankfurt, 

Städelsches Kunstinstitut. Een niet-eigenhandige late repliek in het Suermondt Museum te Aaken (paneel, 69 x 

135 cm, gesigneerd PA, inv. nr. 218) toont dezelfde achtergrond, in spiegelbeeld, als de prent (Genaille 1977, p. 58, 

nr. 45, afb. 31; W. Kloek in NKJ 40 (1989), p. 295). De aanwezigheid van het uitgebreide onderschrift wijst er 

mogelijk op dat deze prent diende als het titelblad van de serie. De tekst is van toepassing op de passieve 

marktkooplui op de voorgrond van deze prent, maar de betekenis van het onderschrift strekt zich niet uit over de 

hele serie, zoals Luijten meent (G. Luijten in Amsterdam 1997, p. 100), omdat van de meeste figuren in de 

overige prenten niet zozeer de luiheid wordt geaccentueerd. Zie: Hollstein XI, nr. 319; Ackermann 1993, pp. 

151-153; G. Luijten in Amsterdam 1997, pp. 99-100. 

2) Marktscène, 237 x 335 mm., in de marge r.o. gesign. en gedat.: I. Maetham sculp et excud. 1603; midden: 

Langepier pinxit; l.o.: Cum privil. Sa. Cae. M. Zie: Hollstein XI, nr. 322; G. Luijten in Amsterdam 1997, pp. 98-

100, nr. 13. De voorgrond stemt, spiegelbeeldig gezien, voor het grootste deel overeen met Aertsens 

Markttafereel met Christus en de overspelige vrouw uit ca. 1557-1558 in Stockholm, Nationalmuseum. De 

achtergrond toont daarentegen een boerderijtafereel, dat naar een ontwerp van Bloemaert moet zijn gemaakt, zoals 
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ook Seelig 1996, p. 104, opmerkte. Zie voor Bloemaerts tekening met een boerenhoeve die hiervoor vermoedelijk 

model stond: Bolten 2007, nr. 1418, ill. De achtergrond van Mathams prent toont een boer die, met de rug naar ons 

toegekeerd, een liggende, vrijwel naakte vrouw lijkt te bespieden. De prent lijkt nu te thematiseren dat de aanblik van 

zowel de naakte vrouw in de achtergrond als de waren op de voorgrond de lichamelijke begeerten opwekt. Een 

geschilderde versie, die waarschijnlijk naar de prent werd gemaakt, bevindt zich in Leuven, Stedelijk Museum 

Vander Kelen Mertens, inv. nr. S/81/0 (zie: Gent 1986-87, nr. 19, ill.). 

3) Boerenkeuken, gravure, 237 x 332 mm., in de marge l.o.: Langepier pinxit.; r.o.: I. Maetham sculp. et excud. (New 

Hollstein Dutch 162-2 (2). Een geschilderde compositie (paneel, 80 x 110 cm.) naar Aertsen, waarop, 

spiegelbeeldig ten opzichte van de prent, vrijwel dezelfde voorstelling voorkomt (maar zonder het doorkijkje met 

de buitenscène), werd ter veiling aangeboden in Stockholm, veiling Bukowski, 29/31-5-2001, nr. 396, ill., als 

Pieter Aertsen. 

4) Keukeninterieur met de Maaltijd te Emmaüs, gravure, 200 x 330 mm., in de marge r.o. gesigneerd: Jacobus 

Maetham fecit; midden onder: IESVS in fractione panis agnoscitur.; l.o.: Cum privil. Sa. Cae. M. (Hollstein XI, 

nr. 320). Dat Matham de inventor was van deze en de volgende prent blijkt uit de aanduiding ‘fecit’, die bij de 

drie overige prenten ontbreekt en uit het gegeven dat Pieter Aertsen hier niet als inventor wordt vermeld. Zie 

voor een (ontwerp?)tekening van Matham met hetzelfde onderwerp (pen met bister, 225 x 338 mm., l.b. restant van 

mogelijk datering en signatuur: 4 JMAE [...]) in de verzameling M.J. Schretlen, Amsterdam (1951): Bruyn 1951a, pp. 

46-47, afb. 1. De prent van Matham werd gekopieerd door Abraham van Lier, die ongeveer tussen 1603 en 1618 

in Antwerpen werkzaam was (Hollstein XI, nr. 2, ill.; kopergravure, 244 x 318 mm., r.o. gesigneerd: Abr. van 

Lier sculpsit; onderschrift in de marge: IESVS IN FRACTIONE PANIS COGNOSCITVR A DISCIPVLIS). Een 

datering van de prent rond 1610, zoals voorgesteld door Meijer 2004, p. 18, n. 7, is op stilistische gronden 

onwaarschijnlijk. 

5) Keukeninterieur met de parabel van Lazarus en de rijke dwaas, gravure,  239 x 332 mm., in de marge r.o. 

gesigneerd: JMaetham fecit et excud.; l.o.: Cum privil. Sa. Cae. M. (New Hollstein Dutch 162-1 (2). Een 

(ontwerp?)tekening met dezelfde voorstelling, spiegelbeeldig aan de prent (pen en inkt, 230 x 335 mm., vals 

gemon. HG en gedat. 1603), die in het verleden aan Hendrick Goltzius werd toegeschreven, bevindt zich in het 

Leidse Prentenkabinet (voorheen: verz. A. Welcker), inv.nr. AW 1238. Zie: Reznicek 1961, dl. 1, pp. 248-249, 

nr. 32, dl. 2, pl. 369; Sullivan 1984, p. 12, fig. 16; Bolten et. al. 1985, nr. 38; Stukenbrock 1994, p. 233 (steeds 

als Hendrick Goltzius). Het monogram HG werd waarschijnlijk later door een andere hand aangebracht. Met 

dank aan Huigen Leeflang die mij hierop wees. 
925

  Het is dan ook niet waarschijnlijk dat Matham de bijbelse achtergrondscènes van de markttaferelen 

verving, omdat hij de oorspronkelijke betekenis niet duidelijk vond, zoals G. Luijten opperde (G. Luijten in 

Amsterdam 1997, p. 99). 
926

  Men vergelijke Van Rijcks tekening van het Keukenstuk met de Maaltijd te Emmaüs uit 1605 in St. 

Petersburg, Hermitage, inv. nr. 7833. G. Luijten opperde dat de prent van Matham naar een onbekend schilderij 

van Pieter Cornelisz. van Rijck zou kunnen zijn gestoken (G. Luijten in Amsterdam 1997, p. 98). In dat geval 

zou men mogen verwachten dat Matham Van Rijck als inventor had genoemd. Dat neemt niet weg dat Matham 

waarschijnlijk door Van Rijck werd geïnspireerd, zoals Bruyn 1951a, p. 47, al opmerkte. 
927

  Zoals de schilderijen van Bassano’s atelier in Winston Castle, coll. Sir David Ogilvy, en Praag, Národní 

galerie, inv.nr. O.2652. Zie voor deze voorbeelden Aikema 1996, p. 110, n. 139. In 1985 werd bij Chaucer Fine Arts 

een versie (doek, 182 x 213 cm.) ter veiling aangeboden, die mijns inziens ten onrechte aan Pieter Cornelisz. van 

Rijck werd toegeschreven. 
928

  Inscripties linksonder: Bassan inVet. Joā Sadeler sc.; midden onder: Cu priuil S. Caes M.; rechts onder: 

ex S. LVC XVI cap. De tekst onder de marge luidt: PRO ILLVSTRI ET GENEROSO DOMINO D. IOANNI 

ALBERTO LIBR.ro BAR.ni A SPRINZENSTAĪ ET NEVHAVS [.../...] pinxit Iacobus de Ponte Bassan et [...] 

Bauariae Ducis chalcograph Ioan Sadeler scalps et dd. Zie: Sénéchal 1987, dl. 1, p. 10; Hollstein XXI, p. 113, nr. 

200; Meijer 1991A, p. 108. 
929

  Hollstein XXI, p. 223, nr. 43; Sénéchal 1987, dl. 1, p. 104. Beide prenten zijn opgedragen aan Johannes 

Albertus à Sprinzenstain und Neuhaus, raadsheer van de Oostenrijkse keizer Maximiliaan en van aartshertog Ferdi-

nand. 
930

  Het onderschrift luidt: ‘QUI OBTHVRAT AVREM SVAM AD CLAMOREM PAVPERIS ET IPSE 

CLAMABIT ET NON EXAVDIETVR’ (Wie zijn oren sluit voor de armen zal ook zelf schreeuwen en niet gehoord 

worden); Hollstein VII, p. 52, nr. 50;  Gent 1986-87, p. 196, nr. 94. 
931

  Noë 1956, p. 301; Meijer 1991A, p. 106. Een ‘koken van alderleij freuitage’ van Bassano wordt in 1638 

genoemd in de inventaris van de Amsterdamse koopman Hans Koimans (GPI N-2162 d.d. 12-13 jan. 1638). Het 

stuk van ‘Basant’ bevond zich in de binnenkamer. In Delft was Boudewijn de Man in 1644 in het bezit van een 

keukenstuk van Jacopo Bassano (Van der Veen 2002, p. 73). Volgens Van der Veen ging het om een voorstelling 

met Christus in het huis van Martha en Maria. Voorts wordt een keukenstuk van ‘d’oude Bazaan’ genoemd in 

hun woning aan de Keizersgracht van Abraham Velters en Helena de Haze (GPI N-207 d.d. 10 febr. 1691). 
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932

  Het motief van de aap verschijnt ook op een prent uit een serie met de parabel die Crispijn de Passe II 

(1597-1670) vervaardigde naar eigen ontwerp (Hollstein XVI, p. 91, nr. 3). Vergelijk de volgende noot. Terzijde 

zij opgemerkt dat Frans Francken II (1581-1642) en David Teniers II het sub-thema van de Apenkeuken 

creëerden (Klinge 1991, nr. 40 en vergelijk nr. 5; Härting 1989, pp. 81-82), een satirisch onderwerp waarbij 

menselijke dwaasheden (drank- en vraatzucht en andere lichamelijke begeerten) op de korrel worden genomen 

door de verbeelding van apenstreken in een keuken. 
933

  Hoewel een keukenscène ontbreekt, doet een vergelijkbare situatie zich ondermeer voor in de prent die 

Crispijn de Passe II vervaardigde naar eigen ontwerp (Hollstein XVI, p. 91, nr. 3), doordat wij met Lazarus, die 

zich op de voorgrond bevindt en wordt verjaagd, meekijken naar de rijkgevulde feestdis van de Rijke man. Van 

een omgekeerde situatie is daarentegen sprake in een schilderij van de Antwerpse schilder Sebastiaan Vrancx 

(1573-1647), waarnaar Jacob Matham een prent heeft gemaakt. Deze compositie situeert de maaltijd van de 

Rijke in een luxe paleistuin en toont de arme Lazarus geheel in de achtergrond, zodat men deze pas na enig 

speuren waarneemt (paneel, 48 x 66 cm., veiling Stockholm, Bukowski, 3-8 november 1975, nr. 82. Voor de 

prent van Matham: Hollstein XI, nr. 68, ill.). Een nieuw element is dat in dit laatste tafereel vastenavondvierders 

voorkomen, wier maskers verwijzen naar de dwaasheid en het zelfbedrog van de feestvierders en de rijke man. 
934

  Buijs 1989, p. 112. Behalve Lazarus en de rijke man omvat het programma Het Laatste Avondmaal, Het 

feestmaal van Herodes, De maaltijd van Antonius en Cleopatra, De strijd tussen Lapithen en Centauren en 

Alexander doodt Clitus. 
935

  Vier regenten en de binnenvader van het Leprozenhuis te Amsterdam, paneel, 137,5 x 209, cm., gedat. 

1624 en Drie regentessen en de binnenmoeder van het Leprozenhuis te Amsterdam, paneel, 134 x 192 cm., 

gesign. VALCKE en gedat. 1624, Rijksmuseum, inv. nrs. SK C 417 en SK C 419. Zie: Van Thiel 1983, pp. 166-

168, 181-183, nrs. 18-19. 
936

  Coster, ed. 1883, pp. 141-205. 
937

  Coster, ed. 1883, p. 147. 
938

  Coster, ed. 1883, pp. 168-169. 
939

  Blöcker 1993, p. 282, nr. 32f, afb. 4b. 
940

  Een eendere non komt voor in een voorstelling in de Miroir du monde, waarin de zonde van de 

lichamelijke begeerte wordt geïllustreerd door Judith en Holofernes en Lot en zijn dochters. Deze non wijst op 

een vogel, die zij op haar linkerhand laat zitten en die de wellust symboliseert (Blöcker 1993, p. 282, nr. 32, afb. 

4a). 
941

  Hollstein XXX, p. 15, nr. 11, ill. Vergelijkbaar is in dat opzicht bijvoorbeeld ook de prent uit een reeks 

van Cornelis Cort naar Maerten van Heemskerck (Hollstein 5, één van de nrs. 71-74; afgebeeld in: Segal 1988, 

p. 66, fig. 4.6). Het feestmaal van de rijke werd in 1521 uitgebeeld door Barend van Orley op een zijvleugel van 

het Hiobaltaar in Brussel, Museum van Schone Kunsten (Friedländer 1924-1937, VIII, pl. LXIX). Uit de eerste 

helft van de 16de eeuw dateert een paneel (62 x 51,5 cm.) met de parabel in Kasteel-Museum Sypesteyn in 

Loosdrecht, toegeschreven aan een kunstenaar uit de omgeving van Cornelis Engebrechtsz (Schretlen 1926, pp. 

375-376, afb. LXXXXI). Uit de tweede helft van de 16de eeuw dateert een paneel (92,5 x 112 cm.) met de 

parabel, van Marcus I Gheeraerts, in Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv. nr. ABM S105. 
942

  In literaire beschrijvingen van deze ondeugd 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. Zie: 
 
Buijs 1989, p. 99, n. 25, maar hij noemt alleen Engelse literaire bronnen. In Coornherts Van hooft 

en hertsorghe uit 1562 komt naar voren hoe de zucht tot leckerheyt leidt tot: ‘[...] een zee vol sorghvuldigheyden 

om de bottelrye te voorzien/ met alderleye Venaysoenen/ Patrijsen/ Phasanen/ Pasteyen/ Geleyen/ Vladen/ 

Taerten/ Sucaden/ ende duysentderleye dierghelijcken brootdronckene slickerbeetjes/ ende hovaerdighe spijsen: 

van ghelijcken/ moet de kelder/ met alderleye soorten van Griecxe/ Candische/ Spaansche/ Rijnsche ende 

Fransche wijnen/ voorzien zijn.’ Bovendien leidt de zonde tot het aannemen van een schare van personeel: een 

‘merckt-ganghster’, een ‘dispenzier’, een ‘cock’, een ‘pasteybacker’ en een ‘keuckenjongen’. Geciteerd naar 

Buijs 1989, p. 99, Van hooft en hertsorghe, in Wercken, III, Amsterdam 1630, achter fol. 90. Zoals Buijs naar 

aanleiding van het voorgaande citaat terecht opmerkte, ‘wekken beschrijvingen als deze sterke associaties op met 

de overvloed van victualiën die de voorgrond van vrijwel ieder keukenstuk in beslag nemen’ (Buijs 1989, p. 

100). 
943

  Een in houding, kleding en uiterlijk zeer verwante bediende kijkt ons aan vanachter een met fruit en 

zoete lekkernijen gedekte tafel op een compositie die aan de Mechelse schilder Lodewijck Toeput (genoemd 

Ludovico Pozzoserrato) (ca. 1550-ca. 1605) wordt toegeschreven. De tafel vertoont een vergelijkbare opstelling 

als die in het keukenstuk en we zien hier ook eenzelfde soort page naar de achtergrond lopen waar een 

geïdealiseerde buitenpartij is afgebeeld met een gezelschap zittend aan een banket. Doek, 122 x 202 cm., 

particuliere verzameling. Twee andere versies (dragers en afmetingen onbekend) bevonden zich in 1961 in privé-

verzamelingen in Treviso en Milaan. Zie: Menegazzi 1961, pp. 121-122, afb. 144-145. Op een vierde exemplaar, 
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voorheen in de Berlijnse collectie Van Diemen, ontbreekt een gedeelte van de rechterhelft van de compositie 

(doek, 184 x 250 cm.). Zie: Menegazzi 1957, pp. 183, 185, afb. 25 (detail). 
944

  Zo ook in Macropedius’ Hecastus van 1539, een bewerking van de Elcerlyc-thematiek; Buijs 1989, p. 

118, n. 24 en de aldaar genoemde lit.; zie voor het zestiende-eeuwse Nederlandse schooldrama: Worp 1903, pp. 

193-223. 
945

  Zie de volgende noot. 
946

  De tekst staat in nr. 14, Doorbrengers (verkwisters) en gaat gepaard met een prent van een man die in een 

bordeel zijn geld verbrast aan vrouwen, eten en drank. Coornhert 1585, p. 16. Tekst en prent worden besproken door 

Renger 1970, pp. 54-56, afb. 31. 
947

  Geciteerd naar Schama 1988, p. 174.  
948

  Osias Beert, paneel, 49,5 x 71,5 cm., Engeland, Particuliere collectie. Zie Lammers 1979-1980, pp. 408-

409, ill.; Segal 1988, kl. afb. p. 59, p. 65, nr. 6, p. 229; G. Luijten in Amsterdam 1997, p. 162, met afb. 
949

  Hollstein XV, nr. 118; Hollstein XLV, nr. 593; Gent 1986-87, nr. 95. De achtergrond werd aan 

Hiëronymus Francken de Jonge toegeschreven door Segal 1988, p. 65, op basis van een vergelijking met diens 

stilleven in Wadsworth Atheneum, Hartford (Segal 1988, p. 46, afb. 3.5). Volgens Segal 1988, pp. 46 en 65, toont 

ook dit stilleven van Hiëronymus Francken de Jonge in de achtergrond een episode uit de parabel van Lazarus en de 

rijke dwaas. Mijns inziens is deze interpretatie onjuist, alleen al omdat Lazarus op dit schilderij ontbreekt. Overtui-

gender is daarentegen de duiding van Bergström 1956, pp. 25-26, die de voorstelling in verband bracht met een 

houtsnede uit de Ars moriendi, waarin de vijf duivelse temptaties van de stervende mens worden beschreven. Tot 

dezelfde traditie behoort een prent van Maarten de Vos met het Sterfbed (Hollstein XLVI (II), nr. 1239), die toont 

hoe een priester de sacramenten toedient aan een stervende man. Rechts betreedt gula, die de gedaante aanneemt van 

een monster, de ruimte met personificaties van de andere hoofdzonden, terwijl op de voorgrond een tafel met aardse 

lekkernijen staat opgesteld. 
950

  In zowel de prent naar De Vos als op het schilderij van Osias Beert is te zien dat de rijke man in het 

gezelschap van drinkende en etende mannen en vrouwen aan een overdadig gedekte tafel zit, terwijl een schare 

van bedienden nieuwe spijzen aandraagt. Aan weerszijden van de oude rijke man zitten courtisanes met wie hij 

intiem is. Het valt op dat één van hen zeer nadrukkelijk met haar hand een grote pastei midden op de tafel vóór 

haar betast en daarbij de wijs- en middelvinger gespreid houdt. Het gebaar duidt de gewilligheid tot seksueel 

verkeer aan en kan tegelijk verwijzen naar het gebrek aan oordelingsvermogen, zoals blijkt uit het gegeven dat 

de personificatie van ‘Blindheyt des Verstants’ in Cesare Ripa’s Iconologia met een gespreide wijs- en 

middelvinger wordt verbeeld (Ripa 1644, ed. 1971, pp. 64-65). Dat dit gebrek aan oordelingsvermogen het gevolg 

is van de vertroebelende werking van de zinnen door voedsel, drank en seks wordt in diverse voorstellingen 

gethematiseerd. Het gebaar wordt ondermeer gemaakt door een lachwekkende bruid op een Boerenbruiloft van 

Verbeeck uit de 16de eeuw in Bilbao, Museo de Bella Artes. De lelijke bruid draagt een kroon van eierschalen en 

lepels, kluchtige motieven die verwijzen naar de seksuele driften, en zij is omringd door schransend en drinkend 

boers volk; in de achtergrond is een keuken zichtbaar waar een man een braadspit met vlees ronddraait boven een 

vuur. Zie voor een bespreking van dit schilderij: Vandenbroeck 1984, pp. 97-99, fig. 7, en voor het gebaar: pp. 98-99. 

Ook Vandenbroeck duidt het gebaar aan de hand van het voorbeeld bij Ripa als een verwijzing naar het gebrek aan 

oordelingsvermogen en naar dwaasheid. Andere voorbeelden waarbij we dit gebaar aantreffen zijn: Georg Pencz’ 

verbeelding van het Gezicht in een prent uit zijn reeks Zintuigen uit de jaren veertig van de 16de eeuw (Schipper 

2000, nr. 236); een prent met Sanguineus van Pieter de Jode naar Maarten de Vos (Hollstein XLVI (II), p. 230, 

nr. 1478); Bartolomeo Passarotti’s Gevogelte- en groentenmarkt in Berlijn, Gemäldegalerie (Anderson 1985, pp. 

12-15); de prent van Aqua die Crispijn de Passe omstreeks 1600 graveerde naar een inventie van Maarten de Vos 

(Hollstein XLVI (II), nr. 1354), waar een marktvrouw dit gebaar met de ene hand maakt terwijl zij een zalmmoot 

betast en met de andere hand reikt in de beurs tussen de benen van een visser. 
951

  Ets en gravure, 18,2 x 25,5 cm., Eerste staat (2). In de marge linksonder gesigneerd: DVBoons. 

Jnventor., rechtsonder: JMaetham. excudit, en gedat.: 16.20. In het midden een regel tekst: Vanitas. Vanitatem, 

et Omnia Vanitas (IJdelheid der ijdelheden en alles is ijdelheid), Rijksprentenkabinet, Amsterdam. Hollstein 13. 

Zie G. Luijten in Amsterdam 1997, pp. 160-164, nr. 29, ill. 
952

  Rechtsonder gesigneerd en gedateerd: Petrus van Rijck/ In. [venit] et fecit 1604, Braunschweig, Herzog 

Anton Ulrich Museum, inv. nr. 205. 
953

  De scène in de achtergrond werd door sommige auteurs geïnterpreteerd als de gelijkenis van het 

koninklijke bruiloftsmaal (Mattheüs 22), maar dat dit onderwerp hier niet werd uitgebeeld, blijkt uit het gegeven 

dat de genodigden hier niet in de bruiloftskleding verschijnen en het duidelijk gaat om bedelaars, misvormden, 

lammen en blinden (zie Gemar-Koeltzsch 1995, dl. 3, p. 870, nr. 341/1, ill.). Michalski 2001, pp. 179-180, 

beschouwt de beide gelijkenissen ten onrechte als varianten van hetzelfde thema. 
954

  Zie Michalski 2001, p. 180 en de in zijn noot 38 genoemde lit.; het schilderij van de Brunswijkse 

Monogrammist is afgebeeld op p. 175. 
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955

  Doek overgebracht op paneel, 106,5 x 139,5 cm. Zie: Utrecht 1986, p. 138, nr. 64, waar de voorstelling 

ten onrechte wordt geïnterpreteerd als de parabel van het koninklijke bruiloftsmaal (Matth. 22:1-15). Zie: Kloek 

1989, p. 6, afb. 5; Michalski 2001, pp. 176, 181. Het schilderij werd te koop aangeboden bij Christie’s (Amsterdam), 

13 okt. 1998, nr. 44 (in veilingcat. Kasteel de Haar, Haarzuilens), als Pieter Aertsen en atelier. 
956

  W.J. Müller in Braunschweig 1978, pp. 137-139. In een hoogst onsamenhangend artikel probeert 

Michalski tevergeefs de scène met het gastmaal zoals verbeeld door Aertsen en diens atelier, Van Rijck en 

Wtewael te verbinden met ‘Das in der Abendmahlsdebatte kurrente Motiv der manducatio impiorum [...]’ een 

begrip dat ‘den Empfang des Sakramentes durch Unwürdige bezeichnete’ (Michalski 2001, p. 180). Michalski 

doelt daarmee op de confessionele discussie over Judas die tijdens het Laatste Avondmaal het heilige sacrament 

reeds in ontvangst genomen had, ‘und [...] es ihn [trotzdem] zur Zone des Fleisches [zieht]’ (p. 180). Volgens 

Michalski ‘[spiegelt sich] Im Verhältnis von Erstgeladenen und Ersatzgästen zum eschatologischen Mahl [d.w.z. 

in de parabel] [...] der Gegensatz zwischen Israel und der Kirche, zwischen der Welt der Schriftgelehrten und der 

Neuen Kirche wider.’ In Aertsens uitbeelding van het Grote gastmaal zou deze tegenstelling tot uitdrukking 

komen enerzijds door de weergave van lieden met Hebreeuwse teksten op de kleding, die zich onder de 

genodigden zouden bevinden en anderzijds doordat Aertsen met de figuurgroep op de voorgrond een ‘visuelle 

Angleichung an die Heilige Familie versucht hat’ (p. 180). Deze stelling is onhoudbaar, ondermeer omdat de 

figuren met de Hebreeuwse teksten op hun kleding behoren tot het bedienend personeel. Het voornaamste 

bezwaar tegen Michalski’s interpretatie is echter dat hij de parabel van het grote gastmaal (Lucas 14) en de gelij-

kenis van het koninklijke bruiloftsmaal (Mattheüs 22) ten onrechte behandelt als varianten van hetzelfde thema. 

Bovendien duidt hij abusievelijk de scène geheel links in de achtergrond van Wtewaels schilderij als de 

verdrijving van de slecht geklede gast. Deze gebeurtenis komt zeker niet voor in de gelijkenis van het grote 

gastmaal, maar evenmin in de parabel van het grote bruiloftsmaal: in Mattheüs 22 is namelijk sprake van een 

gast die reeds plaats heeft genomen aan tafel en, vanwege zijn ongepaste kleding, geboeid wordt en in de 

buitenste duisternis geworpen, en daarvan is in het schilderij van Wtewael geen sprake, zoals ook werd 

opgemerkt door W. Kloek in Amsterdam 1993-1994, pp. 603-604, nr. 275. 
957

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 298v01-06. 
958

  Van Bleyswijck 1667, dl. II, p. 846. Echter: het is ook denkbaar dat de naam is ontleend aan Giovanni 

Grimani: zie de volgende noot. 
959

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 298v01-05. Zoals blijkt uit een testament van 1592 maakten 

schilderijen van Van Rijck in dat jaar deel uit van de rijke kunstverzameling van Giovanni Grimani (1506-1593), de 

Patriarch van Aquileia en een zeer vooraanstaande Venetiaanse mecenas. Het ging om twee schilderijen naar de 

decoratie die Federico Zuccari in 1563-1564 had uitgevoerd in de Grimani-kapel van de San Francesco della Vigna 

te Venetië. Uit hetzelfde testament blijkt dat Huybrecht Jacobsz. in 1592 bevriend was met Giovanni Grimani en dat 

hij als gast verbleef in het familiepaleis van de Grimani bij Santa Maria Formosa in Venetië. De identificatie van de 

in het testament genoemde ‘Pietro di Fiandra’ en ‘Uberto Fiandrese pittore’ met Van Rijck en Huybrecht Jacobsz. 

werd overtuigend aangetoond door Meijer 1999, p. 139. Op een niet nader bekend tijdstip heeft Van Rijck een 

bezoek gebracht aan Praag, zoals blijkt uit het bestaan van een tekening met een personificatie van de Vrede, 

waarvan de aan de signatuur toegevoegde inscriptie vermeldt, dat deze in Praag is gemaakt. T. Gerszi in Essen, 

Wenen 1988, pp. 375-376, nr. 237, suggereert dat de tekening in 1606 is ontstaan, terwijl Meijer 1999, pp. 137-138, 

n. 10, aanneemt dat de tekening dateert van voor een verblijf in Venetië. 
960

  Voor een bespreking van zijn oeuvre: Meijer 1999. 
961

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, VI, p. 104. Kort na 1 september 1605 vertrok Van Rijck weer naar 

Italië, zoals blijkt uit een document waarin hij zijn neef Floris Claesz. van Dijck, de stillevenschilder, verzoekt 

om voor zijn kinderen te zorgen, en in geval van overlijden, als hun voogd op te treden (Meijer 1999, n. 3; 

Haarlem, Gemeentearchief, Notarieel Archief E. van Bosvelt 54, fol. 288v, gedat. 1 september 1605; RKD, 

notities A. Bredius). Waar Van Rijck doorbracht gedurende de volgende 27 jaar is niet gedocumenteerd, maar in 

1632 vertegenwoordigde Van Dijck hem wegens zijn afwezigheid inzake een erfeniskwestie (Meijer 1999, n. 4; 

Haarlem, Gemeentearchief, Notarieel Archief W. van Triere 103, fol. 149r, gedat. 6 okt. 1632; RKD, notities A. 

Bredius) en volgens een op 17 februari 1635 opgemaakte akte trad Van Dijck wederom op namens Van Rijck, 

die blijkens het document op dat moment in Italië verbleef (Meijer 1999, n. 5; Haarlem, Gemeentearchief, Nota-

rieel Archief W. van Triere 106, fol. 10v, gedat. 17 febr. 1635; RKD, notities A. Bredius). 
962

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 298v09-11; Hymans 1884, II, p. 330, n. 1, en Meijer 1999, p. 142. 

Van Mander gebruikt het woord ‘Eyndlinghe’, dat volgens het WNT, dl. 3, betekent ‘ten slotte’ of ‘het laatste’. 

Aangezien uit de biografie van Van Rijck blijkt dat Van Mander deze in 1604 heeft geschreven, is de kans groot dat 

hij het keukenstuk in Braunschweig, dat immers hetzelfde jaartal draagt, in gedachten heeft. 
963

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 298v06-07. 
964

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 298v07-08 en voor de verwijzing naar de St. Jacobskapel: 

Miedema’s commentaar in deel VI (1999), p. 105. Voor de St. Jacobskapel, zie: Ampzing 1628, pp. 181, 194, 409-

410, waar ook de regenten en de moeders van de instelling worden genoemd. En voorts: Kurtz 1949, p. 64. 
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965

  W.J. Müller in Braunschweig 1978, p. 138, suggeereert ook dat het schilderij voor een openbare 

instelling was gemaakt. 
966

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 298v11-14. 
967

  Van Mander, Den Grondt, Cap. IX, fol. 41r.36a-h. 
968

  Noë 1956, p. 302, herkende een Venetiaanse invloed, maar benadrukte dat het stuk vooral aansluit bij 

werken van Aertsen en Beuckelaer; Meijer 1999, p. 142. 
969

  Miedema’s vertaling van de zinsnede als ‘karakteristieke gebaren van figuren’ is onjuist: geen van de in het 

WNT genoemde voorbeelden van ‘klucht’ en ‘kluchtig’ (zie hoofdstuk I, n. 51) duidt op ‘gebaren’. Bij Van Mander 

lijkt de betekenis van de termen te variëren, afhankelijk van de context waarin deze voorkomen. In Van Mander, Den 

Grondt, 2, 12 is bijvoorbeeld sprake van ‘Fraey printen met gronden, en hoogsels cluchtich’, waarbij ‘cluchtich’ 

volgens het WNT, VII, p. 4404, wordt gebruikt in de zin van ‘bekwaam, op verstandige wijze gebruikt of 

aangebracht.’ De nadruk lijkt hier te liggen op vakkundigheid waarmee diepte wordt gecreëerd, maar er is in dit 

geval zeker niet sprake van een betekenisassociatie met het komische. Dat geldt vermoedelijk wel voor een passage 

in Van Mander, Den Grondt, 5, 15, waar Van Mander een schilderij met een ‘bataille’ beschrijft met verschillende 

groepen figuren: ‘hier een hoopken ligghen wrastelen cluchtigh/ En daer ook een hoopken verslaghen suchtich’. 

Volgens het WNT, p. 4404, betekent ‘cluchtigh’ in dit geval: ‘in ruime mate, hevig’, een betekenis die moeilijk valt 

te verifiëren, omdat dit voorbeeld van Van Mander het enige is dat het WNT noemt. 
970

  Van Mander 1604, fol. 180r. Dat Aikema 1996, pp. 157-158, naar aanleiding van deze passage opmerkt: 

‘Van Mander’s enthusiasm does not evince a particularly deep understanding of his art’, is kenmerkend voor 

Aikema’s eenzijdige benadering waarbij hij aan Bassano’s schilderijen uitsluitend een moraliserende funktie 

toekent. Het door Van Mander opgeroepen beeld van een komische schilder stemt niet overeen met Aikema’s 

zienswijze en moet daarom wel onjuist zijn. 
971

  Meijer 1999, p. 142; zie voor het schilderij van Bassano: Aikema 1996, pp. 107-108, afb. 86. 
972

  Een verband tussen Van Rijck en Campi werd eerder gelegd door Faggin 1963, p. 60 en Meijer 1999, p. 

142. Vergelijk ook Brunner-Bulst 2004, pp. 140-141. 
973

  Zie voor een groot aantal voorstellingen van de Verloren Zoon en bordeelscènes waarin oude vrouwen 

als koppelaarsters optreden de afbeeldingen in Renger 1970. Dat de oude koppelaarster tevens de avaritia kan 

vertegenwoordigen, blijkt ondermeer uit een prent met de Verloren Zoon in een bordeel uit een reeks van 

Cornelis Anthonisz., waar boven de koppelaarster het woord Avaritia is te lezen (Renger 1970, pp. 24 e.v., afb. 

4). 
974

  Hollstein XLVI (II), nr. 1218. 
975

  Zie: Sluijter 1986, p. 119, n. 5, p. 120, n. 1-2, pp. 251-252, 260-261, 263. 
976

  Paneel, 79 x 62 cm., gesign. op het medaillon, dat Salome aan haar halsketting draagt: Petrus Van RI-

Ick(?)IN ET FE, Spencer Museum of Art, Lawrence; Neuringer 1979, pp. 30-35, fig. 3; Meijer 1999, pp. 138-139, 

fig. 3, n. 11-12. 
977

  Zie voor dit erotische element ook Panofsky 1969, pp. 46-47, ill. 
978

  Met uitzondering van een variant in Wenen. Zie voor een afbeelding: Beltrami 1911, p. 565. 
979

  Voor de versie in de Uffizi, zie Beltrami 1911, p. 568, afb. V. Voor andere varianten: pp. 565-569. Zie 

Meijer 1999, p. 138, voor de suggestie dat het schilderij eerder een interpretatie is van een schilderij van Luini, zoals 

dat in het Louvre, dan een kopie naar Leonardo. 
980

  Zwart krijt, 97 x 85 mm., Parijs, Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts. Afgebeeld in 

Kwakkelstein 1994, fig. 95. 
981

  Zie voor verschillende voorbeelden: Meijer 1999. 
982

  McMahon 1956, dl. I, p. 112, nr. 277: ‘Le belleze con le brutezze paiono piu potenti l’una per l’altra’. 
983

  Kwakkelstein 1994, p. 116. 
984

  Vergelijk Miedema’s bespreking van Leonardo als bron voor Van Mander in Van Mander, Den Grondt, 

II, pp. 640-641; voor de verspreiding van het Leonardeske idioom in het Noorden en de invloed van Noordelijke 

kunstenaars op Leonardo, zie de literatuur genoemd in Kwakkelstein 1994, p. 118, n. 254 en Verberckmoes 1998, pp. 

45-47. 
985

  Dit komt ook tot uitdrukking in een ets met Bathseba uit ongeveer 1616 van Willem Buytewech, waar 

achter Bathseba, die is weergegeven in de nabijheid van een oude lelijke vrouw, een zilveren schaal is te zien 

met het woord Vanitas. Zie: Sluijter 1998, p. 53, afb. 8. 
986

  Zoals bijvoorbeeld ook in 17de-eeuwse toneelstukken naar voren komt dat de koppelaarsters op eerdere 

leeftijd vaak als prostituee hebben gewerkt. Zie Böse 1985, p. 75. 
987

  Doek, 114 x 152,5 cm., Florence, Fondazione Longhi. Zie: Anderson 1985, p. 14, fig. 1. Het is zeer 

komisch dat Passarotti naast deze dubbelzinnige handelingen met gevogelte bij wijze van signatuur een 

nieuwsgierig musje heeft weergegeven: passerotto betekent ‘musje’ en dit vogeltje - dat bij uitstek als wellustig 

bekend staat (De Jongh 1995, p. 28) - verschijnt op meerdere van Passarotti’s schilderijen met lachwekkende 
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figuren die op grof-komische wijze verbeelden hoe gevogelte, vis en ander voedsel met erotiek wordt 

geassocieerd. Zie ook: Anderson 1985, p. 12. 
988

  Ook Schneider meent dat de oude vrouw het vlees probeert te stelen (Schneider 1994, p. 34). Vergelijk voor 

een heel andere interpretatie van de vrouw en het schilderij: Rossi 1997. Zij brengt de voorstelling in verband met het 

verbod op de verkoop van vlees tijdens de vasten, waarop voor de oude vrouw een uitzondering zou worden 

gemaakt. Mijns inziens is deze duiding niet in overeenstemming te brengen met o.a. de karikaturale presentatie van 

de oude vrouw en de gretigheid waarmee zij het stuk vlees uit de hand van de slager dreigt te trekken; bovendien stelt 

de man met het ridicule uiterlijk op de voorgrond, die haastig in zijn beurs tast om zelf vlees te kopen zeker geen lid 

van de Zwitserse Garde voor, zoals ondermeer Rossi meent, maar een landsknecht: een vrijwel identieke figuur is te 

zien links op een tekening met de Verloren Zoon bij de hoeren van de Meester van de Verloren Zoon in Berlijn 

(Renger 1970, afb. 7). 
989

  Aristotle, ed. 1963, 814a; Foerster, pp. 168, 194-195; Kwakkelstein 1994, p. 111. 
990

  Rhetorica, I, xi, 23 en Poetica 5. 
991

  Bijvoorbeeld De Bie 1661, pp. 569-570, verwoordt de gedachte dat ‘de volmaecktheyt der Konst’ ook 

gezien wordt in ‘wanschapen en afsichtighe’ dingen, die de mens, vanwege de gelijkenis, ‘groot behaghen, 

vermaeck en genucht’ geven. Deze opvatting staat lijnrecht tegenover die van ondermeer Van Hoogstraeten, De 

Lairesse en De Bisschop, want, zoals bijvoorbeeld deze laatste had geschreven in 1669: het is ‘claerlijck een 

verkeertheyt van oordeel te gelooven dat ’t geen in ’t leven voor ’t gesicht is afsienelijck, inde konst en 

uytgebeeld sij goet en behaghelijck’ (geciteerd naar Emmens 1979, II, p. 152). Men vergelijke ook Van 

Hoogstraeten 1678, p. 77: ‘[wy] zeggen, hoewel men het leelijke en mismaekte niet schoon, noch het slechte 

heerlijk kan maeken, dat leelijk nochtans mooy wort, door zijne natuerlijkheyt, en ten aenzien van de 

naevolginge, de zelve lof verdient die men aen 't uitgelezenste schuldich is te geven.’  Zie: Emmens 1979, II, pp. 

152-158; Muylle 1992, p. 256; Weststeijn 2008, pp. 89, 127 (in het bijzonder voor een citaat van Francesco 

Bocchi uit 1584), 253-255. 
992

  Doek, 118 x 185 cm. Zie: Ketelsen-Volkhardt 2003, pp. 168-169, nr. XI, afb. 51. 
993

  Courtisanes met anjers werden bijvoorbeeld ook afgebeeld op de eerder genoemde bordeelvoorstelling in 

Stockholm van Jan Massys. Voor een bespreking van het motief aan de hand van dit schilderij, zie Renger 1985, pp. 

35-36. Vergelijk ook de opmerkingen over de anjers in mijn bespreking van Aertsens schilderijen met Christus in het 

huis van Martha en Maria in Rotterdam en Wenen. 
994

  Doek, 116 x 134,5 cm., Gent, Museum voor Schone Kunsten, inv.nr. 1914-IN. Zie Gent 1986-87, p. 

161, nr. 33, ill. als P.C. van Rijck (?). Doek, 91,3  x 117,2 cm., Leipzig, Museum der bildenden Künste, inv.nr. 

865. Voor verschillende toeschrijvingen: S. Heiland in Dresden 1983, p. 152, nr. 140, ill., als P.C. van Rijck; 

Nicolaisen 2000, pp. 37-47, i.h.b. p. 37, als Frankfurtse school. Nicolaisen toonde met overtuigende argumenten 

aan dat deze twee schilderijen in de omgeving van Lucas van Valckenborch en Flegel zijn ontstaan. Voorts maakte 

hij het aannemelijk dat het stilleven en de figuren door verschillende kunstenaars werden geschilderd en dat beide 

keukenstukken in hetzelfde atelier werden uitgevoerd. Nicolaisen 2000, pp. 37-47. In de weergave van het gevogelte 

op het schilderij in Leipzig meent Nicolaisen nog een derde, wat zwakkere hand te kunnen onderscheiden (p. 37). 

Volgens Nicolaisen 2000, p. 41, ontstonden de schilderijen in Gent en Leipzig omstreeks 1600-1620, (maar 

onder de afbeelding op p. 36: 1610-1620). Een datering tussen 1600 en 1610 lijkt waarschijnlijker, ondermeer 

omdat de achterste tafelrand nog hoog in het beeldvlak ligt en we hier een soortgelijk type meiden aantreffen als 

op het keukenstuk van Van Rijck uit 1604 in Braunschweig. 
995

  De houding van de meid die op het schilderij in Leipzig schuin van voren wordt gepresenteerd, lijkt, zoals 

ook Nicolaisen 2000, p. 39, opmerkte, direct op de Zomer uit 1595 in Bratislava terug te gaan, doordat haar lichaam 

eveneens gedraaid is weergegeven en zij het hoofd op een vergelijkbare wijze naar rechts wendt. Daarnaast herinnert 

haar houding aan die van een rijk geklede vrouw die links op een Hoender- en fruitmarkt (Herfst) uit het atelier 

van Frederick van Valckenborch is te zien, waar ze eveneens opzij kijkt om een druiventros aan een man achter 

haar te offreren (doek, 122 x 191 cm., verblijfplaats onbekend, foto RKD; Honig 1998, p. 140, afb. 61). Voorts 

zijn, zoals ook Nicolaisen observeerde, sterke overeenkomsten te bespeuren in de weergave van de arm, het 

gezichtstype en de houding van de meid op het Pronkstilleven met bloemen, vruchten en een meid die de vaat 

doet (doek, 91, 5  x 120, privé-verz. Parijs), waarvan het stilleven meestal wordt toegeschreven aan Georg Flegel 

en de figuur met twijfel aan Marten van Valckenborch (overleden in 1612) (Nicolaisen 2000, pp. 39-41, afb. 19 

en 21; voor meer lit. over de toeschrijving: Ketelsen-Volkhardt 2003, pp. 170-171, nr. XIV, ill., als G. Flegel (en 

andere werkplaats?). Het gezichtstype van deze vrouw komt nog duidelijker overeen met dat van de meid op het 

schilderij in Gent, zodat we waarschijnlijk steeds met dezelfde figuurschilder te maken hebben. Verder keren vele 

stillevenmotieven van het schilderij in Bratislava terug in de keukenstukken: op de voorstelling in Leipzig herkennen 

we een soortgelijke met water gevulde houten kuip, waarvan met dezelfde nauwkeurigheid de waterrand en de 

vochtigheid van het hout werd gesuggereerd. Daarnaast zien we hier een vergelijkbare kool, augurken, appels en 

peren (Nicolaisen 2000, p. 39); op het schilderij in Gent zijn de koolbladeren en de grote pompoen op een 

verwante manier weergegeven; soortgelijke dode vogels als op het stuk in Leipzig komen voor op de Herfst uit 
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dezelfde reeks, terwijl we de motieven van het vlees en de vis ondermeer aantreffen op Valckenborchs Vismarkt 

(Winter) en de Vlees- en vismarkt in Montréal (ca. 1595), die waarschijnlijk de Winter verbeeldt. Doek, 122 x 

188 cm., Montréal, Museum of Fine Arts. Zie A. Wied in Frankfurt 1993-94, ed. 1999, pp. 32-33, afb. 25, als L. 

van Valckenborch (en G. Flegel?); Honig 1998, p. 136, afb. 56, als L. van Valckenborch. 
996

  Zie voor een interpretatie van het schilderij in Leipzig als uitbeelding van de Vier elementen: S. Heiland 

in Dresden 1983, p. 152. Van een sterke band met de seizoensiconografie getuigen bijvoorbeeld ook de 

overeenkomsten met een prent met de Herfst uit een door Jan Saenredam naar Hendrick Goltzius gestoken reeks van 

omstreeks 1594-1595 (Bartsch 119-122; Veldman 1991-92, pp. 315-317, afb. 211-214; Lauterbach 2004-2005). 

We zien hier een personificatie van Bacchus, die leunend tegen een wijnvat een heer een glas wijn laat proeven (een 

motief dat we ook bij De Saive tegenkwamen), terwijl op de voorgrond een jonge vrouw, die een verwant type 

vertegenwoordigt als de meiden op de schilderijen in Gent en Leipzig, wordt getoond met een fruitmand, 

pompoenen, artisjokken en kolen - motieven die alle op de keukens in Leipzig en Gent voorkomen. Deze 

aantrekkelijke jonge vrouw heeft de mouwen op een vergelijkbare manier opgestroopt en werpt eveneens een 

provocerende blik in de richting van de beschouwer. De grote geldbeurs en de sleutelbos die zij aan haar zijde draagt, 

wijzen er niet alleen op dat de vrouw een groot huishouden beheert, maar lijken ook een toespeling op haar 

lichtzinnige aard: de dubbelzinnige betekenis van deze attributen, waarmee immorele types, zoals prostituee’s en 

koppelaarsters vaker zijn uitgerust, kwam eerder al ter sprake. Het tonen van de opbrengst uit verschillende 

seizoenen is tot op zekere hoogte vergelijkbaar met een voorstelling van de Winter uit dezelfde prentenreeks naar 

Goltzius. Deze verbeeldt een gezelschap dat bij een haardvuur geniet van de opbrengst van de voorafgaande 

seizoenen. Een oude koning zit met zijn echtgenote aan tafel en wordt bediend door een personificatie van de Zomer 

die gebraden gevogelte en een hoorn des overvloeds aandraagt, terwijl de geheel rechts weergegeven Bacchus, de 

personificatie van de Herfst, het gezelschap van wijn voorziet. De latijnse verzen van Schonaeus, die in de overige 

gravures het landleven en de seizoenen bezingen, onderstrepen bij de Winter de gedachte dat de producten van de 

overige seizoenen in de winter terugkeren: ‘Al wat jij het jaar door bijeengebracht ziet, dat voorziet in het seizoen 

van de ijzige kou rijkelijk onze tafel.’ Het vers bij de Winter luidt: ‘Accumulata vides totum quaecunque per 

annum,/ Exornant nostram glaciali tempore mensam’. Zie voor de overige onderschriften en de vertaling: 

Veldman 1991-92, pp. 333-334, n. 43. Dit terugkeren van de producten in het sluitstuk van de reeks herinnert ook 

aan de wijze waarop dit gebeurt in ondermeer de series met de Vier elementen van De Gheyn en Goltzius. 
997

  Materiaal en afmetingen onbekend, Rome, collectie Marchini (in 1965). Zamboni 1965, pp. 138-139, pl. 

I, fig. 52a, schreef dit werk toe aan Vincenzo Campi. Paliaga wees deze toeschrijving terecht van de hand en 

meende dat het werk van een anonieme Vlaamse schilder was. Zie: Paliaga 1997, p. 190, nr. 57; Paliaga 2000-

01, p. 58, afb. 10 en voor een kopie, eveneens in een privé-collectie: afb. 11. Mijn toeschrijving aan Van Rijck of 

een naaste medewerker wordt verderop toegelicht. 
998

  Blaasbalgen komen als zottenattribuut ook voor op o.a.: de schilderijen met de Strijd tussen 

vastenavond en vasten in het Noordbrabants Museum en in het Catharijneconvent, die teruggaan op een 

compositie van Bosch (’s-Hertogenbosch 1992, pp. 109-110, nrs. 45-46, ills.); de prent met de Vette keuken van 

P. van der Heyden naar Brueghel; Adriaen van de Venne’s Vastenavondoptocht (‘Hoe drolliger hoe beter’) (’s-

Hertogenbosch 1992, p. 128, nr. 66, ill.). Een blaasbalg wordt bespeeld als instrument op de derde prent uit de 

serie van negen ‘Maskers’ - gekostumeerde figuren die sterk door de commedia dell’arte werden geïnspireerd - 

van Jacques de Gheyn II uit 1595 (Hollstein 117; ’s-Hertogenbosch 1992, p. 91, nr. 20a, ill.).  
999

  Dit wordt nog eens bevestigd door het bestaan van een gerelateerde tekening in de Albertina te Wenen 

waarop eenzelfde type keukenmeid voorkomt van wie de tepels nadrukkelijk zijn weergegeven, zodat haar 

sensualiteit wordt geaccentueerd. De tekening (pen in bruin, licht gewassen, 147 x 193 mm., Albertina, Wenen, 

inv.nr. 14449) wordt ten onrechte beschouwd als een werk van Joos van Winghe (zie: Benesch 1928, p. 24, nr. 

196, Tafel 53, nr. 196, ill. en Gent 1986-87, p. 189, nr. 62, ill., steeds als J. van Winghe). Deze tekening laat vele 

overeenkomsten zien met het stilleven in het geschilderde keukentafereel, maar de vormen van de objecten en 

figuren op de tekening vertonen zo weinig samenhang, dat het waarschijnlijk geen voorstudie betreft voor dit 

schilderij: daarom zal het eerder gaan om een vlot uitgevoerde ricordo naar een sterk verwant stuk. Met dank aan 

M. Schapelhouman voor deze suggestie. Dat het motief van de blaasbalg kennelijk ook met seksuele connotaties 

gepaard kon gaan, blijkt ondermeer uit de teksten die zijn te lezen op een paneel met een komische voorstelling 

van een Blaasbalghersteller (Doornik, Musée des Beaux-Arts), die teruggaat op een verloren compositie van 

Jeroen Bosch. Een oude vrouw verzoekt hier een reparateur de blaasbalg van haar oude nicht te herstellen. De 

teksten luiden: ‘meester soe bid ick voer mijn nicht /haeren blasbalck en is niet dicht’; ‘dit alde ler [oude leer] is 

droch en verrompen / ick en bins niet lech te verpompen’. Zie: P. Vandenbroeck in Antwerpen 1987, p. 85 en E. 

de Jongh in Amsterdam 1997, p. 65, afb. 4. In meerdere werken van Niklaus Manuel en Albrecht Dürer fungeert 

de blaasbalg als object waarmee het minnevuur van ouderen wordt aangewakkerd (Stewart 1977, p. 65). 
1000

  Doek, 180 x 250 cm. Volgens informatie RKD: Foto De Lemare; foto onvangen van Frits Lugt. Een 

toeschrijving aan Van Rijck werd in de RKD-documentatie ook voorzichtig geopperd door F.G. Meijer (juli 1985). 

Deze toeschrijving wordt ondermeer ondersteund doordat de in de achtergrond zittende man en de meid bij de haard, 
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evenals de rechts van op de rug weergegeven vrouw die naar een kandelaar tast, eveneens voorkomen op een 

overtuigend aan Van Rijck toegeschreven tekening met Christus en zijn discipelen die de herberg te Emmaüs 

betreden (pen en bruine inkt, gewassen in bruin over sporen zwart krijt, 195 x 209 mm., voorheen New York, Mevr. 

A. Kaplan; zie, voor de tekening: Meijer 1999, p. 144, n. 42, p. 145, afb. 12.). 
1001

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 298r41-44. 
1002

  Een zeer vergelijkbare situatie wordt getoond op een tekening in Rotterdam, Museum Boijmans-Van 

Beuningen, inv. nr. 93 (afgebeeld in Gent 1986-87, nr. 61, als anoniem). De vrouw des huizes staat hier links in 

de achtergrond met de rug naar het amoureuze keukenpersoneel toegekeerd. Het lijkt erop dat de man in de 

achtergrond van het grootschalige tafereel - en dat is waarschijnlijk de echtgenoot van de vrouw des huizes – met 

een meer dan gemiddelde belangstelling naar een meid bij de haard kijkt. Op de enige, mij bekende, foto van dit 

schilderij is dat – vanwege de matige beeldkwaliteit - niet duidelijk te zien. 
1003

  Zie voor vele voorbeelden: Schama 1988, hoofdstuk VI, ‘Huisvrouwen en hoeren: huislijkheid en 

wereldsheid’. Voor een korte bespreking van het beeld van de keuken als ‘symbool’ van deugzaamheid en het 

koppelen van de thematiek van geestelijke en lichamelijke reinheid aan huiselijke bezigheden en in het bijzonder 

keukenattributen bij o.a. Cats en Luyken: Corbeau 1993, pp. 367 e.v. Over het veelvuldig metaforisch 

aanwenden van de thematiek van de keuken, het koken en levensmiddelen door Cats: De Mare 1994.  
1004

  Bijvoorbeeld de uitspraak dat ‘een kock of kockin wel op [moet] passen datter geen quade menschen in de 

kooken komen’, lijkt te getuigen van de vrees voor buitenstaanders die dit bastion van deugdzaamheid zouden 

kunnen binnendringen en bedreigen (J.C., De verstandige huys-houder, Amsterdam 1660, dl. I, p. 15). 
1005

  Van Hoogstraeten 1678, p. 215; vergelijk hierover: Sluijter 2006, p. 262. 
1006

  Doek, 65 x 98 cm, gesign. en gedat. op de muur links: J WTE WAEL FECIT AN° 1605, Berlijn, 

Staatliche Museen, inv. nr. 2002. Voor een tweede eigenhandige versie in een privé-collectie: Lowenthal 1986, 

pp. 114-115, A-39, en voor kopieën: Lowenthal 1986, C-22 en C23. Dezelfde compositie komt voor op een 

tekening van Wtewael in Weimar (pen, bruin en grijs-blauw gewassen en gehoogd met wit, 208 x 321 mm, 

Weimar, Kunstsammlungen, inv. nr. KK 4621), die waarschijnlijk eerder dan het schilderij is ontstaan. De 

tekening laat ondermeer de volgende verschillen zien: in plaats van de man die een uitnodigend gebaar maakt 

naar de gasten, toont de tekening een vrouw met een kind en werd een uithangbord toegevoegd (indicatie 

herberg of bordeel?); links op de tekening is ook een kalfskop te zien. Zie: Lowenthal 1986, p. 114, afb. 53 en 

Amsterdam 1993-1994, p. 604. 
1007

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 296v16-18. 
1008

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 296v29-32. Direct voordat hij de keukens noemt schrijft Van 

Mander dat Wtewael ‘in alle deelen der Consten seer uytnemende/ en aerdigh’ is. 
1009

  Vorenkamp 1933, p. 21, schreef deze harmonie tussen de figuren en het stilleven terecht toe aan een 

Italiaanse invloed. Onjuist is naar mijn mening de opmerking van Noë, 1954, p. 163, n. 1, dat het tafereel 

verschilt van Bassaneske composities in de nadruk op het stilleven ten nadele van de figuren, zodat volgens haar 

het werk eerder staat in de traditie van Aertsen en Beuckelaer. Zoals hieronder blijkt, verenigt de compositie 

elementen uit beide tradities. 
1010

  Lindeman 1929, p. 110. 
1011

  Lowenthal 1986, p. 114. 
1012

  Lindeman 1929, pp. 108-110; Lowenthal 1986, p. 114, fig. 12. 
1013

  Deze vrouw bevindt zich echter ook in het gezelschap van een oude man met een stok en een ezel, waardoor 

de figuurgroep tegelijk sterk herinnert aan de Heilige Familie tijdens de Vlucht naar Egypte, zoals ook Michalski 

2001, p. 180, observeerde. Ik ben het echter niet eens met de conclusies die hij verbindt aan de aanwezigheid van 

het motief, zoals ik uiteenzette in een voorgaande noot. 
1014

  Uiterst geforceerd is Lowenthals interpretatie van verschillende elementen op de voorgrond, waarbij zij 

zich vooral baseert op emblemata en ervan uitgaat dat de ‘foreground vignettes can be interpreted on various 

levels, and with both positive and negative implications, so that the viewer must make choices, just as he must in 

his own moral life’. Bijvoorbeeld de vissen zouden zowel verwijzen naar Christus als fallische symbolen zijn; 

artisjokken zouden worden geassocieerd met Venus en Christus; de kat en hond met tussen hen in een vis zouden 

tegenpolen vormen met aan de ene kant de hond, ‘the steadfast, good teacher who watches over the human spirit 

and punishes sin’ en aan de andere kant de kat, het ‘symbol of lust’, etc. (Lowenthal 1986, pp. 113-114). Kloek 

wijst er terecht op dat een naast elkaar opgehangen haan en haas eveneens zijn weergegeven in de gravure van 

Boëtius à Bolswert naar Joos Goeimare met Christus in het Huis van Martha en Maria, waar ook een poelier is 

te zien (W. Kloek in Amsterdam 1993-1994, pp. 603-604, nr. 275, i.h.b. n. 5). De overeenkomsten zijn echter te 

algemeen om met Kloek op basis daarvan aan te nemen dat de prent, die gewoonlijk rond 1610 wordt gedateerd, 

eerder dan het schilderij van Wtewael werd gemaakt: het is waarschijnlijker dat de haas en de haan ontstonden 

door studies ‘nae het leven’ en dat Goeimare deze motieven ontleende aan de compositie van Wtewael; het 

motief van de haas treffen we ook aan - in spiegelbeeld - op Wtewaels Keukenstuk met de Maaltijd te Emmaüs, 

dat eveneens dateert uit ongeveer 1605, en het door Wtewael of zijn omgeving geschilderde Keukenstuk met een 



 498 

                                                                                                                                                         
meid en een potsenmaker van omstreeks 1600. Voorts benadrukt Kloek dat de voorstelling van Wtewael een 

aansporing is tot naastenliefde, die vooral is gericht tot de rijken, zoals dit ook naar voren komt in het 

onderschrift van de prent naar Goeimare. 
1015

  Pen, gewassen in grijs, wit gehoogd, 203 x 319 mm. Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig, 

inv.nr. Z 1656 (RKD kunstwerknr. 69953). 
1016

  Rome, Bibliotheca e Raccolta Teatrale del Burcardo. De prent is onder de tafel gesigneerd en gedateerd: 

Ant Carrenzano [...]/ 1583. Het opschrift aan de bovenzijde: CVCINA PER IL PASTO DE ZAN TRIPPV 

QVANDO [...] PR [...] MOGLIE. Zie: Duchartre 1929, p. 68; Wind 1974, p. 30, afb. 2, waar de prent in 

samenhang met Campi’s Kaaseters wordt besproken. 
1017

  De zagne speelden, anders dan de zanni, vaak zonder maskers en waren gekleed in schorten. Zij 

beschikken over een wispelturig karakter en flirten voortdurend met de zanni, met wie ze aan het slot vaak in het 

huwelijk treden. De met hen gevoerde dialoog is vaak een geestige parodie op de hoofse liefde. Zie: Oreglia 

1968, p. 123. Zan Trippu was een beruchte gulzigaard en dwaas (Pandolfi 1968-1969, II, p. 320). Geregeld 

worden de ridicule bruiloften afgebroken door overspel of door de vroegtijdige dood van de bruid ten gevolge 

van overdadige consumptie, zoals dit gebeurt tijdens de bruiloft van Zan Falopo da Bufeto (Pandolfi 1968-1969, 

pp. 231-239). 
1018

  Tot nu toe heeft alleen Lindeman 1929, p. 109, deze scène als ‘geestig’ omschreven. 
1019

  Voor Bassano’s schilderij: Aikema 1996, p. 139, afb. 116. 
1020

  Ook Noë benadrukte dat Wtewaels keuken in Berlijn duidelijker was geïnspireerd door Bassano dan het 

stuk van Van Rijck in Braunschweig (Noë 1956, p. 302). 
1021

  Doek, 88,5 x 120 cm., Keulen, Wallraf-Richartz-Museum, inv. nr. WRM 2137. Zie: Robels 1989, pp. 

175-176, nr. 7, ill., waar het motief erotisch wordt geduid, hetgeen door de auteur als negatief wordt beschouwd. 

Daarnaast draagt Robels op basis van emblemen de vergezochte interpretatie aan, dat de beschouwer zou worden 

aangespoord zout te stampen als middel tegen verderf. Zie voor de toeschrijvingsgeschiedenis en eerder verschenen 

lit.: C. Stukenbrock in Brussel, Darmstadt, Keulen 1996-97, nr. 8 en A. Wied in Wenen, Essen 2002, nr. 61, ill. 
1022

  Drager en afmetingen onbekend, Hünnefeld bei Osnabrück, Baron Clamor von dem Bussche (Fotoneg. 

RKD L 14531). Zie: W. Borchers in Osnabrück 1952, nr. 43 (als in de stijl van Adriaen van Nieulandt); 

Lowenthal 1986, A-40, pp. 115, 23, 59, afb. 54 (Joachim Wtewael). Het schilderij werd aan Joachim Wtewael 

toegeschreven door S. Gudlaugson, zoals blijkt uit zijn notitie achterop een foto in het RKD (neg.nr. L 14531). 

Een bevestiging van de toeschrijving van het keukenstuk aan Wtewael levert ondermeer het gegeven dat de 

scène met de Maaltijd te Emmaüs sterke overeenkomsten vertoont met twee voorstellingen van hetzelfde 

onderwerp, die Wtewael omstreeks 1603-1608 op koper schilderde. Dit pleit ook mede voor een datering van 

deze compositie in ongeveer 1605. Zie: Lowenthal 1986, pp. 109-110, nrs. A-33 en A44, afb. 47 en 48. 

Daarnaast bestaan er sterke overeenkomsten in de behandeling van het stilleven en de uitbeelding van de 

architectuur met Wtewaels Keukenstuk met de parabel van het grote gastmaal uit 1605. Nog duidelijker is de 

verwantschap met het eerder genoemde profane keukenstuk dat in Wtewaels directe omgeving moet zijn 

ontstaan (Lowenthal 1986, nr. C-109): dit geldt in het bijzonder voor de ruimtelijke indeling en de weergave van 

de keukenmeid, die een vergelijkbare positie inneemt, en in het bijzonder in de houding van de arm een grote 

gelijkenis vertoont. 
1023

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 296v31-32. 
1024

  De volgende kopieën of varianten naar een onbekend origineel van Beuckelaer zijn bewaard: 1) Paneel, 

111,5 x 144 cm, Praag, Narodni Galerie. Zie: Sievers 1911, p. 202; Moxey 1976, pp. 166-167, afb. 48. 2) Paneel, 

108 x 157 cm., ca. 1564, verblijfplaats onbekend. Voorheen: Hamburg, Glitza Collectie. Zie: Sievers 1911, p. 

190, p. 202, afb. 6; Moxey 1976, pp. 166-167. 3) Paneel, maten onbekend, verblijfplaats onbekend, 

gemonogrammeerd en met onleesbare inscriptie. Voorheen: Wenen, Collectie Matsvanszky. Zie: Sievers 1911, 

p. 202; Moxey 1976, pp. 166-167. In de achtergrond komen steeds figuren voor. Bij het exemplaar in Praag gaat 

het om de Emmaüsgangers en de Maaltijd te Emmaüs, maar voor de twee andere versies is dat aan de hand van 

de reproducties niet met zekerheid vast te stellen. Een Keukenstuk met de Emmaüsgangers van vermoedelijk een 

ateliermedewerker van Aertsen toont op de voorgrond meerdere boerse personages die expliciet scabreuze en 

vulgaire handelingen verrichten. Materiaalgegevens drager onbekend, 99 x 115 cm., veiling Wenen, Dorotheum, 

4-6 juni 1930, als Aertsen. Zie: Grosjean 1974, pp. 138-139, fig. 18, als school van Aertsen. 
1025

  Zie: Lowenthal 1986, p. 115. Het zou gaan om Antonietta, Jan en Peter. Ook het gegeven dat het middelste 

kind op het keukenstuk onmiskenbaar een meisje is, pleit tegen Lowenthals duiding; een zeer vergelijkbaar meisje 

keert terug op Wtewaels Groenten- en fruitmarkt uit omstreeks 1618 in het Centraal Museum, Utrecht. Het is 

evenmin overtuigend dat de keukenmeid de trekken vertoont van Wtewaels vrouw, zoals Lowenthal, p. 59, 

voorzichtig opperde: de keukenmeid stelt ook een anoniem figuurtype voor. 
1026

  Pieter Brueghel schilderde een variant op het motief op de voorgrond van zijn Boerenbruiloft (paneel, 114 

x 163 cm.) in Wenen, Kunsthistorisches Museum: een kind met een pauwenveer op de hoed likt met de vinger de 

bodem van een bord pap leeg. De overeenkomst van het motief bij Wtewael is het duidelijkst met Maerten van 
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Cleve’s Herberg met boeren en soldaten en de Heilige familie die de toegang wordt geweigerd (koper, 70 x 92 

cm., verblijfplaats onbekend), waar op de voorgrond tussen kippen en varkens een zeer vergelijkbaar kind zit dat 

samen met een kat een pot pap leeg likt. Afgebeeld in Salomon 1998, fig. 41. 
1027

  Kopie naar Vincenzo Campi, Boneneters, doek, 81,5 x 62,5 cm., veiling Londen, Sotheby’s, 26-4-2001, nr. 

28, als atelier van V. Campi. Het originele schilderij met de Boneneters van Vincenzo Campi is niet meer bekend, 

maar er bestaan minstens vijf geschilderde kopieën van wisselende kwaliteit, terwijl Bernard Picart in de 18de eeuw 

in Amsterdam een prent met deze compositie uitgaf. Zie: F. Paliaga in Cremona 2000-2001, pp. 24-25. De 

compositie van Campi is, zoals aangeduid, te zien op Willem van Haechts omstreeks 1630 geschilderde Atelier van 

Apelles in het Mauritshuis. Pap-etende kinderen vormen het onderwerp van latere schilderijen van Cornelis van 

Haarlem. Zie: Van Thiel 1999, pl. 363, cat. 226, gedat. 1637. 
1028

  Zie voor de appel als attribuut van Venus: Huschenbett 1970. 
1029

  Een kind met een appel is rechts afgebeeld in De Saive’s Interieur met een gezelschap bij een haardvuur 

(januari en februari): in deze samenhang verwijst de appel niet naar de zinnelijke lust, maar naar vruchtbaarheid. De 

tekening met een Groenten- en fruitmarkt (Aarde) van een kunstenaar uit de omgeving van De Saive toont een 

liefdespaar in combinatie met een jongetje dat in een appel bijt (Rotterdam, Museum Boijmans-Van Beuningen, inv. 

nr. N 168 (PK), afgebeeld in Gent 1986-87, p. 186, nr. 55): een zeer vergelijkbare combinatie van een amoureus paar 

met een jongetje dat in dit geval naar een appel grijpt, treffen we aan in Jeremias van Winghe’s keukenstuk uit 1613 

in Frankfurt; P.C. van Rijcks keukenstuk van 1604 in Braunscheig verbeeldt rechts een knaapje dat in een appel bijt. 

De door Hendrick de Kempeneer uitgegeven prent naar een inventie van Vinckboons met een Keukeninterieur 

toont een koksknechtje dat ostentatief een appel naar ons ophoudt, waarmee het ons duidelijk maakt dat de 

ontmoeting tussen de keukenmeid en de jonge heer naast hem een amoureus vervolg krijgt. 
1030

  Terwijl de zintuigen in 16de-eeuwse voorstellingen kunnen worden gerepresenteerd door, wordt deze 

rol in de 17de eeuw steeds vaker vervuld door kinderen, zoals in Jan Miense Molenaers uitzonderlijke portret 

van de familie Ruychaver-Van der Laen uit ongeveer 1630, waar jonge kinderen, net als in Wtewaels 

keukentafereel, de smaak en het gevoel verbeelden (resp. door een aap en vruchten etende kinderen en een 

meisje dat is gekrabd door een kat, die nu bij de staart wordt opgehouden). Doek, 59 x 95 cm., gesigneerd, 

Amsterdam, Museum Van Loon, inv. nr. L 8. De vijf zintuigen zijn in dit schilderij gekoppeld aan de vier of vijf 

leeftijdsfasen van de voorgestelde personen. Zie, voor een uitvoeriger bespreking van deze uitzonderlijke 

iconografie en de identificatie van de geportretteerden: De Jongh 1986, pp. 215-217, nr. 47, ill. en de lit. 

genoemd in Schipper 2000, p. 409, nr. 202. 
1031

  Lowenthal 1986, p. 115. 
1032

  Het schilderij in Boekarest (doek, 123,7 x 114, 3 cm., Boekarest, Muzeul National de Arta al României, 

inv. nr. 9.510/1.544) wordt door Robels 1989, p. 171, nr. 1 I, gedateerd tussen ca. 1605-1608; Koslow 1995, p. 

97, dateert het stuk in ongeveer 1605-1610, maar geeft op p. 332, n. 69, de voorkeur aan een datering in ca. 1605, 

of misschien nog eerder. Bij een restauratie uitgevoerd door Andrei Popa in 2009 van de variant in het Brukenthal 

Museum in Sibiu (Robels 1989, p. 171, nr. 1 II) kwam dezelfde achtergrondscène met de Maaltijd te Emmaüs te 

voorschijn, die bleek te zijn overgeschilderd. Zie: Parijs 2009-2010, pp. 116-117 (als Jeremias van Winghe en 

atelier van Georg Flegel). Aangenomen werd door Robels 1989, p. 171, nr. 1 I, en Koslow 1995, p. 97, dat het 

schilderij in Boekarest rechts op de tafel door Snyders was gesigneerd: F. SNYDERS. Vrij recent is gebleken dat dit 

niet klopt: volgens A. Wied in Wenen, Essen 2002, p. 188, ontbreekt een signatuur; hij accepteert de schilderijen 

in Boekarest en Sibiu niet als van Snyders. Ook stilistisch wijkt de compositie zo sterk af van Snyders’ 

keukenstukken in Warschau en Keulen, dat moet worden betwijfeld of deze door dezelfde hand werd geschilderd. 

Een wezenlijk verschil met het schilderij in Warschau, waarvan Snyders’ auteurschap vaststaat, is dat de typerende 

modellering van het stilleven en de figuur met behulp van lichte en donkere partijen hier vrijwel ontbreekt en 

daarentegen een gelijkmatiger belichting laat zien. Ook Koslow 1995, p. 332, n. 69, wijst er op dat de uitvoering 

van de keukenmeid in beide werken wel erg sterk verschilt. Haar suggestie dat zeker in één van beide schilderijen, 

volgens haar vermoedelijk het werk in Warschau, de figuur door een specialist werd geschilderd, is niet overtuigend. 

Het stilleven en de gedaante van de vrouw zijn mijns inziens in beide schilderijen steeds door dezelfde schilder 

uitgevoerd. Het is nog altijd niet helemaal uitgesloten dat het gaat om een zeer vroege compositie van Snyders, 

dat eerder ontstond dan zijn schilderij in Warschau, maar dit lijkt niet erg waarschijnlijk. 
1033

  Spike 1983, p. 26, interpreteerde het gebaar van de vrouw op Campi’s schilderij juist als een beeld van 

deugdzaamheid op basis van Jacob Cats’ embleem ‘eer is teer’ uit 1618, waar het beeld van de druiventros die 

bij de steel wordt vastgehouden de (huwelijkse) kuisheid symboliseert (men vergelijke voor een religieus-

moralistische benadering, die voortborduurt op Spike’s duiding: Paliaga 1997, p. 139). Het is echter zeer omstreden, 

zoals ook De Klerck 2000-2001, p. 41, opmerkte, om een picturaal motief op een 16de-eeuws Italiaans schilderij te 

duiden aan de hand van een 17de-eeuws Nederlands embleem; Cats gebruikte het motief in een heel andere context 

en gaf daar een zeer specifieke betekenis aan. Afgezien daarvan is het onlogisch dat de vrouw haar kuisheid zou 

onderstrepen door een druiventros aan te bieden. Spike’s methode sluit aan bij die van De Jongh die in zijn 

invloedrijke artikel ‘Grape symbolism in paintings of the 16th and 17th centuries’ (De Jongh 1974) het motief van 
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een druiventros die bij de steel wordt vastgehouden in portretten interpreteerde op basis van twee emblemen van 

Jacob Cats als symbool van de (huwelijkse) kuisheid. Bedaux, die hierop reageerde met zijn publicatie ‘Fruit and 

fertility: fruit symbolism in Netherlandish portraiture of the sixteenth and seventeenth centuries’ (Bedaux 1987), 

toonde overtuigend aan dat dit motief, maar ook de verbeelding van fruit in het algemeen op portretten, juist verwijst 

naar vruchtbaarheid. Hoewel Campi’s vrouw op de Groenten- en fruitverkoopster anders dan de meeste overige 

voorgrondfiguren uit deze reeks niet met spot in beeld werd gebracht, en ook de onsubtiele, expliciet erotische 

grappenmakerij hier ontbreekt, is het zeer onwaarschijnlijk dat dit beeld inhoudelijk in een schril contrast staat met de 

overige voorstellingen. Een jonge vrouw met een zeer vergelijkbaar voorkomen staat centraal op Campi’s zogeheten 

Visververkoopster, die voorheen in Kirchheim werd bewaard, waar zij overduidelijk in een erotische context wordt 

gepresenteerd (afgebeeld in Cremona 2000-2001, p. 158, nr. 8). Er is geen gegronde reden aan te nemen dat bij de 

Groenten- en fruitverkoopster sprake is van een volkomen andere context. Een verwante combinatie van motieven 

kwamen we bovendien tegen in Lucas van Valckenborchs uitbeelding van de Herfst uit 1595 in Bratislava, waar net 

als hier een vrouw voorkomt met perziken in de schoot, die is omgeven door manden met vruchten en noten. Zoals 

aangeduid, wordt hier eveneens een beeld van vruchtbaarheid geëvoceerd en is in dit geval duidelijk sprake van een 

erotische spanning tussen de vrouw en een met druiven en gevogelte beladen boer. Druiven worden ook hier 

geassocieerd met vruchtbaarheid en lichamelijke begeerte en dat geldt evenzeer voor de manden vol druiven en 

andere fruitsoorten waarmee de vrouwen worden getoond in de keukenstukken te Gent en Leipzig van kunstenaars 

uit de Frankfurtse school. Men vergelijke tevens de rijk geklede vrouw die links op een Hoender- en fruitmarkt 

(Herfst) van een kunstenaar uit het atelier van Frederick van Valckenborch is te zien, waar ze opzij kijkt om een 

druiventros, die zij bij de steel vasthoudt, aan een man achter haar te offreren (doek, 122 x 191 cm., 

verblijfplaats onbekend, foto RKD; zie Honig 1998, p. 140, afb. 61). De context is hier onmiskenbaar erotisch of 

amoureus. Het is buitengewoon onwaarschijnlijk, zoals Honig 1998, pp. 139-140, meent, dat de druiventros hier 

staat voor ‘purity’ en de overhandiging van de druiven is bedoeld als een contrast met de scène rechts, waar een 

jonge heer met een haas in de hand is weergegeven, terwijl hij een jonge marktvrouw een muntstuk aanbiedt 

(waarbij ongetwijfeld wordt gezinspeeld op een transactie van seksuele aard). 
1034

  De Jongh 1974, pp. 182, 186, afb. 26. Volgens De Jongh toont de voorstelling dan ook geen contrast tussen 

de voor- en de achtergrond, maar is er wel sprake van een tegenstelling op de voorgrond tussen enerzijds het 

gevogelte, dat verwijst naar vleselijke begeerte en de appel, die de zondeval symboliseert, en anderzijds de 

druiventros. De meid zou worden gesteld voor een keuze tussen de beide soorten voedsel en zij zou de beschouwer 

duidelijk maken dat zij gekozen heeft voor Christus door de druiventros op te houden. Dit is echter een geforceerde 

interpretatie, ondermeer omdat het onwaarschijnlijk is dat het contrast tussen de voor- en achtergrond, dat ook 

volgens De Jongh kenmerkend is voor 16de-eeuwse bijbelse keukenstukken, nu plotseling is opgeheven. Voorts is er 

geen goede reden aan te nemen dat deze meid afwijkt van het gebruikelijke stereotype van de zinnelijke verleidster. 

Bovendien zal niemand geïnteresseerd zijn geweest in de keuze van een meid. Het gaat hier niet om haar keuze, maar 

om die van de beschouwer. 
1035

  Doek, 103,2 x 72,3 cm., gesigneerd onderaan het braadspit: Jo (als monogram) wte wael fecit. Het 

keukenstuk wordt door Lowenthal gedateerd tussen 1620 en 1625 op grond van stilistische overeenkomsten met 

schilderijen als de Aanbidding van de herders (1620) en Mozes slaat water uit de rots (1624). Zij wijst erop dat 

Wtewael de figuren in deze periode toont met convexe vormen en gracieuze, kronkelige houdingen; de vrouwen 

zijn voorgesteld met ovale, serene gezichten. Zie: Lowenthal 1986, p. 148, nr. A-84, en voor de genoemde 

schilderijen:  nrs. A-82, A-88; vergelijk ook: A.W. Lowenthal in San Francisco/ Baltimore/ Londen 1997-1998, 

p. 224 en Helmus 2000, p. 15. Toch sluit ik een vroegere datering niet helemaal uit, omdat we de genoemde 

karakteristieken ook tegenkomen bij Wtewaels Keukenstuk met de parabel van het Grote gastmaal uit 1605 en 

zijn Keukenstuk met de Maaltijd te Emmaüs in de collectie van Baron Clamor von dem Bussche te Hünnefeld bei 

Osnabrück, dat volgens Lowenthal uit ongeveer 1605 dateert (Lowenthal 1986, A-40, p. 115, 23, 59, afb. 54). 

Lindeman, die het keukenstuk van Wtewael in Utrecht rond 1605 dateert, wees al in 1929 op de grote 

overeenkomsten met Beuckelaers schilderij (Lindeman 1929, pp. 85-86, 109). 
1036

  Rauwe haringen komen eerder ondermeer voor op Aertsens markttafereel met vis, gevogelte, groenten 

en fruit in het Keulse Wallraf-Richartz Museum (inv.nr. 1002). 
1037

  Lowenthal 1986, p. 148, merkte de relatie met de banketjes van Pieter Claesz. ook op. Ik ben het niet eens 

met Lowenthals duiding van het stilleven op de voorgrond: volgens haar symboliseren het broodje en de wijn 

hier de Eucharistie en zij duidt de vis als symbool van Christus. Dit lijkt mij onverenigbaar met de opvatting dat 

deze zaken tegelijk de aardse verleiding representeren. Evenmin overtuigend is haar duiding van het mes onder 

het bord haringen als ‘a symbol of discriminating judgment, it invites us to make a choice between the wanted 

and the rejected, implicitly between right and wrong’ (Lowenthal 1986, p. 148 en, voor het citaat: A.W. 

Lowenthal in San Francisco/ Baltimore/ Londen 1997-1998, p. 224). 
1038

  In teksten werd deze bijbelse episode doorgaans opgevoerd in een sterk veroordelende samenhang en 

gebruikt als exempel van de gevolgen van drankzucht en het listige bedrog van vrouwen; het thema maakte ook 

deel uit van de reeksen vrouwenlisten. Zoals ondermeer Sebastian Brant, Der sotten schip, Antwerpen 1548, fol. 
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f2v-f3r. Zie, ook voor andere teksten: Bleyerveld 2000, i.h.b. pp. 71-72, 231, 233. Ook het Latijnse onderschrift van 

Cornelis Schonaeus bij een prent met Lot en zijn dochters van Jan Saenredam naar Hendrick Goltzius uit 1597 en 

een Latijns onderschrift van N. van Wassenaer bij een gravure met hezelfde onderwerp van Willem van Swanenburg 

van 1612 naar een werk van Rubens (Hollstein XXIX, nr. 1) verbinden aan de verleidingsscène een zedenles 

(Bleyerveld 2000, pp. 230-232). Er zijn echter ook enkele auteurs die de incestueuze daad van de twee dochters 

vergoelijken, omdat zij zorg droegen voor het krijgen van nageslacht en niet zouden handelen uit wellust. Zie 

ondermeer voor Erasmus en Dirc Potter: Bleyerveld 2000, pp. 83-84. 
1039

  Bleyerveld 2000, pp. 228-231, 233. 
1040

  De erotische aantrekkingskracht van de dochters werd eerder geaccentueerd door Lucas van Leyden in 

een zelfstandige gravure uit 1530 (Bartsch, dl. VII, p. 346, nr. 16; J.P. Filedt-Kok in Amsterdam 1986, II, p. 148, nr. 

35, ill.). 
1041

  Hoewel Bleyerveld 2000, pp. 247-258, in haar hoofdstuk 9 uiteenzet hoe lering en vermaak samengaan in 

de reeksen vrouwenlisten, waartoe ook het thema van Lot en zijn dochters behoort, legt zij in haar duiding van de 

schilderijen met dit onderwerp (pp. 231-232) de nadruk op de moraliserende functie. 
1042

  Doek, 163,6 x 212 cm., Hermitage, inv.nr. 10548, aangekocht in 1989. Een atelier repliek is in het Los 

Angeles County Museum of Art (Lowenthal 1986, nr. A-13, ill., als ca. 1597-1603; W. Kloek in Amsterdam 

1993-1994, pp. 557-558, nr. 229, ills.). Voor een bespreking van de verschillende composities van Wtewael: 

Lowenthal 1988, pp. 13-18 en Lowenthal 1986, A-38, A-48, C-24 (als kopie naar Wtewael). 
1043

  Toespelingen op Lots vraatzucht nemen voordien een veel geringere plaats in: terwijl Wtewael echt 

uitpakt met rijk gevulde manden met kazen en vruchten heeft Jan Massys zich op zijn schilderij in Wenen uit 

1563 beperkt tot de weergave van een tazza en een druiventros in de handen van een dochter en, voor haar op de 

grond, een aangesneden meloen met enkele perziken; in haar schoot is een karig sneetje brood zichtbaar, dat 

waarschijnlijk wel al met kaas is belegd. Paneel, 151 x 171 cm., gedat. en gesign., l.b. op de rots: 1563 

IOANNES MASSIIS PINGEBAT, Wenen, Kunsthistorisches Museum, inv.nr. 1015. Zie: Buijnster-Smets 1995, 

pp. 207-208, nr. 44, ill. Een compositie van Massys in Brussel uit 1565 toont alleen een schaal met vruchten en een 

tazza. Zie Buijnster-Smets 1995, pp. 214-215, nr. 50, ill. (en nr. 50a, ill., voor een repliek in Cognac). De vrouw richt 

zich schalks lachend tot de beschouwer alsof ze deze ook wil verleiden of deze probeert te betrekken bij het 

bedrog. De relatie met de drank- én de vraatzucht komt ook naar voren in een prent van Crispijn van de Passe 

naar Maarten de Vos, waar de Gula wordt gepersonifieerd door een mollige, sensuele jonge vrouw; zij wordt 

getoond met een zwijn als attribuut, terwijl ze in haar handen een kip en een tazza vasthoudt. In de achtergrond 

is de geschiedenis van Lot voorgesteld naast de episode van de veelvraat Nabal (1 Samuël 25). Zoals het 

vermanende onderschrift vermeldt, werden Lot en Nabal ten gronde gericht door ‘het mooie gezicht van 

Vraatzucht en de prachtige tafel van Bacchus’. Hollstein XLVI (II), nr. 1214, ill. Het onderschrift luidt: ‘Lauta 

Gulae facies, et splendida mensa Lyaei/ Heu quot praecipites dat, dedit, atque dabit:/ Causa fuit Lotho incestus: 

rigidumque Nabalem/ Perdidit immodici sumptio grata cibi’ (Het mooie gezicht van Vraatzucht en de prachtige 

tafel van Bacchus,/ Ach hoevelen vallen, vielen en zullen erdoor vallen./ Voor Lot was het de oorzaak van zijn 

incest, en de rauwe Nabal/ Ging ten onder aan zijn geliefde inname van teveel eten). De door Wtewael 

geschilderde combinatie van een fruitmand met kaas kwamen we eerder tegen op Peter Flötners satirische prent 

uit 1540, waar deze motieven op het banier van een dikke veelvraat zijn afgebeeld: deze voorstelling is eveneens 

gerelateerd aan de Gula-iconografie, maar geeft, anders dan de prent naar Maarten de Vos, een komisch beeld 

van laakbaar gedrag. De kazen op de composities van Wtewael dragen dan ook bij aan het beeld van overdaad, 

en de aanwezigheid van deze motieven houdt verband met het gegeven dat het eten van kaas dorstig maakt. Het 

is goed mogelijk dat de mand met fruit en groenten mede werd geïnspireerd door een gravure met Lot en zijn 

dochters van J. Muller naar B. Spranger, waar we hetzelfde motief tegenkomen in een meer geabstraheerde vorm 

(Hollstein 10, 39.6 x 42.2 cm). Maar nog duidelijker is de overeenkomst met de natuurgetrouw weergegeven 

fruitmanden, die aan het eind van de jaren negentig voorkomen op de schilderijen van Caravaggio: het Stilleven 

met een fruitmand in Milaan (ca. 1596) en de Jongen met de fruitmand in de Galleria Borghese (ca. 1593-94). 

Resp. doek, 31 x 47 cm., Milaan, Pinacoteca Ambrosiana en doek, 70 x 67 cm., Rome, Galleria Borghese. 

Lowenthal 1986, p. 92, merkt deze overeenkomsten ook op, maar meent dat ze op louter toeval zullen berusten. 

Naar mijn mening is de verwantschap daarvoor te specifiek en duidt deze op een artistieke wisselwerking, die 

echter te complex is om hier uitvoerig te behandelen. 
1044

  Reznicek 1964, pp. 91-93. Reznicek, die onbekend was met de versie in St. Petersburg, dateerde de 

door hem als origineel beschouwde atelier repliek in het Los Angeles County Museum of Art in omstreeks 1595. 

Lowenthal 1986, p. 91, dateert het desbetreffende stuk tussen 1597 en 1603. 
1045

  Doek, 130 x 164 cm., veiling Keulen, Van Ham, 18-11-2011, nr. 56, als Joachim Beuckelaer. Voorheen: 

veiling Wenen (Hassfurther), 14-12-1990, nr. 2, als Vlaamse meester na 1600. In documentatie van het RKD met 

toeschrijving door F.G. Meijer als in de trant van, of naar Joachim Wtewael. 
1046

  Van Beverwijck, ed. 1992, p. 55. Zie voor uien, look, knoflook als lustopwekkers: Emmens 1973, p. 100, n. 

21; Wuyts 1986-87, pp. 28-29; De Jongh 1995, p. 43. Jan Steen paste een grap met uitjes of bieslook toe in zijn 
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Doktersbezoek in Philadelphia, waar achter een zwanger of minziek meisje een lachende narrige figuur met de 

gelaatstrekken van Steen de scène van commentaar voorziet door in de ene hand demonstratief een haring vast te 

houden en in de andere twee uitjes. Paneel, 46,3 x 36,8 cm., gesign. r.o. JSteen, ca. 1667-1670, Philadelphia, 

Philadelphia Museum of Art, John G. Johnson Collection. Zie: Westermann 1997, pp. 101-102, afb. 37. 
1047

  Op de liefdesdaad doelt het ‘zeer vroylick Bancketeren’ in de eerder aangehaalde passage over een 

wafelkraam in De Dene’s Testament rhetoricael van omstreeks 1561. Een vrijage wordt met dit werkwoord ook 

aangeduid in een vermakelijke verleidingsscène waarbij voedsel, drank en seks nauw samengaan, in de Clucht-

refereynen Te vooren noyt voor desen in druck gheweest, in: Nova Poemata 1624, ed. 1972, pp. 163-166, strofe 

1-3. 
1048

  De verwantschap met Wtewaels keukenstuk uit 1605 in Berlijn betreft ondermeer de vergelijkbare 

schuin geplaatste muur centraal in de achtergrond (een motief dat uiteindelijk teruggaat op voorbeelden van 

Bassano), de vrouw in de achtergrond, wier houding lijkt te zijn geïnspireerd door die van de meid rechts op 

Wtewaels stuk. Ook diverse gebruiksvoorwerpen en etenswaren komen sterk overeen met dit en andere keuken-

stukken van Wtewael, zoals de driepoot met de houten bak gevuld met vlees en gevogelte, een slechts ten dele 

geplukte woerd, waarvan de kop en vleugels nog veren bevatten, de kat met vis, de bos wortelen, de opgehangen 

haas en kalkoen, de mand met kazen, de streng uien, etc. Toch zijn deze elementen anders gearrangeerd en 

grootschaliger uitgevoerd - dit doek meet immers 128 x 160 cm. - dan op het Berlijnse stuk, zodat ze niet letterlijk 

gekopieerd zijn naar deze compositie. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat deze motieven werden gekopieerd uit 

een andere, onbekende compositie van Wtewael. De opbouw van de linkerhelft van de voorstelling en de wijze 

waarop de stillevenelementen werden behandeld, vertonen weer een sterke gelijkenis met Joachim Wtewaels 

Keukenstuk met de Maaltijd te Emmaüs in de collectie van Baron Clamor von dem Bussche te Hünnefeld bei 

Osnabrück, waar ondermeer een zeer vergelijkbare kapoen, streng uien en - spiegelbeeldig weergegeven - haas 

voorkomen. 
1049

  Ook een zeer vergelijkbaar kommetje van aardewerk, rechts van de mand, keert hier, gezien vanuit een 

licht gedraaide invalshoek, terug. Voorts lijkt de houding van de vrouw in de achtergrond verwant met die van 

de figuur op de voorgrond van Bloemaerts Vertumnus en Pomona, die volgens Roethlisberger uit omstreeks 

1612-1615 dateert (Roethlisberger 1993, nr. 107, pl. IX, afb. 187). 
1050

  Paneel, 185 x 250 cm., Het Prinsenhof, Delft (langdurig bruikleen van de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed, inv. nr. AB 419). Voorheen: Groninger Museum. Volgens gegevens van Het Prinsenhof: mogelijk Zuid-

Nederlands, ca. 1600? Een beoordeling van dit stuk wordt bemoeilijkt, doordat het waarschijnlijk vrij ingrijpend 

werd geretoucheerd (zoals ondermeer in de kleding van de vrouw links valt waar te nemen). 
1051

  Daarnaast lijkt de uitbeeldingswijze van het meisje links op de voorgrond terug te gaan op De Saive’s 

Groenten- en fruitmarkt (juli en augustus), waar ons, net als hier, een vergelijkbaar kind met een mandje aan de arm 

onverstoorbaar aankijkt. 
1052

  Iconografisch en stilistisch enigszins verwant met het schilderij in Het Prinsenhof is een, eveneens zeer 

grootschalig Keukenstuk, dat vermoedelijk kort na 1600 door een kunstenaar uit de omgeving van Cornelis 

Jacobsz. Delff werd geschilderd: doek, 130,2 x 208,3 cm (fotoneg. nr. RKD 25342), veiling Christie’s, Londen, 

25-4-2001, nr. 28, kl.afb., als omgeving van L. van Valckenborch. Voorheen in de verzameling C.B. van 

Bohemen, Den Haag, ca. 1943, in andere toestand, als Floris van Dijck of C.J. Delff; veiling G. Vivian-Neal e.a. 

(anoniem gedeelte), Londen (Sotheby’s), 7-2-1979, nr. 41, ill., als Joachim Beuckelaer, in andere toestand. 

Volgens documentatie van het RKD (kunstwerknr. 104983) als anoniem Noord-Nederlands, ca. 1600; met 

verworpen toeschrijvingen: Floris van Dijck, C.J. Delff, omgeving van L. van Valckenborch. We zien ook hier 

op de voorgrond een keukenmeid die een vogel van een tafel pakt om deze aan haar spit te rijgen; achter haar 

staat mogelijk de vrouw des huizes bij een vuurplaats, waar zij zelf een ketel boven het vuur hangt. Omdat de 

handeling tot een minimum is beperkt, en de meid zich niet direct tot de beschouwer wendt, staat het open voor 

suggestie of we haar in deze context moeten zien als een deugdzame meid in een respectabele omgeving of als 

het toonbeeld van de aardse verleiding. 
1053

  Kopergravure, 18,2 x 14,5 cm., l.o. gesigneerd: PFHarlingeinsis Inventer et excudebat, 

Kupferstichkabinett, Braunschweig. Zie: Ackermann 1993, pp. 153-154, 205, nr. XIII, ill. 
1054

  Bredero 1621, p. 96. 
1055

  Doek, 134 x 179 cm., gemon. op het mes: IF, gedat. op tafelrand: 1607, Bratislava, Slovenskej národni 

galérie, inv. nr. O 5779. Sinds 1981 in het museum. Zie: Bratislava 1997, zonder paginanummer (met eerdere lit.). 
1056

  Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 264v36-38. 
1057

  Voor biografische gegevens, zie: Frankfurt 1993-1994, ed. 1999, p. 248, cat. nr. 132. 
1058

  Het ‘schilderij op douk afbeeldende een keukken met menschen, frouijtten, aardvrugten, voogele, en 

visschen, als anders, zijnde een principaal vanden konstrijkken Van Wingen, geweesen discipel van Lange Pier 

[Pieter Aertsen]’ wordt op 23 april 1692 genoemd in het testament van Adriaen Hoogendijk (oud notaris en 

rentmeester te Rotterdam, oud burgermeester en schepen van Ysellmonde), woonachtig te Ysselsteijn. Het betreft een 

schenking aan zijn kinderen bij schenking onder de levenden. (Gemeentelijke Archiefdienst, Utrecht, GAU 
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U129a001 akte 86; GPI N-3936). Het is niet helemaal uitgesloten dat het hier gaat om een werk van Jeremias’ vader, 

Jodocus van Winghe. 
1059

  Links in de achtergrond van het stuk in Bratislava is een grote schouw zichtbaar, waar boven een groot 

vuur een ketel hangt en waar een spit met gevogelte gereed staat om te worden gebraden. Een keukenmeid met 

onder haar arm een met victualiën gevulde mand, begeeft zich naar het haardvuur, waar een kat zichtbaar is. Of 

er boven de schouw inderdaad een afbeelding is aangebracht van St. Barbara, zoals in Bratislava 1997, z.p., 

wordt gesteld, kan ik aan de hand van de reproductie niet beoordelen. De suggestie, dat in dat geval een 

moraliserende boodschap wordt uitgedragen, is mijns inziens onjuist. 
1060

  Dezelfde gans is te zien op de volgende schilderijen:  

a) een Keukenstuk met Emmaüsgangers en Maaltijd te Emmaüs(?),Verblijfplaats onbekend, paneel, 108 x 157 

cm. Het betreft een replica naar een onbekend origineel van ca. 1564. Herkomst: Hamburg, Glitza Collectie. Zie: 

Sievers 1911, p. 190, p. 202, afb. 6; Moxey 1976, pp. 166-167. 

b) Keukenstuk met Emmaüsgangers en Maaltijd te Emmaüs(?), paneel, 111,5 x 144 cm., Praag, Narodni Galeri, 

Replica naar een onbekend origineel. Zie: Sievers 1911, p. 202; Moxey 1976, pp. 166-167, afb. 48. 

c) Keukenstuk met Emmaüsgangers en Maaltijd te Emmaüs(?), paneel, maten onbekend, gemonogrammeerd en 

met onleesbare inscriptie, verblijfplaats onbekend. Het betreft een replica naar een onbekend origineel. Herkomst: 

Wenen, Collectie Matsvanszky. Zie: Sievers 1911, p. 202; Moxey 1976, pp. 166-167. 

d) Keukenstuk, doek, 112 x 160 cm.,verblijfplaats onbekend, ca.1564. Herkomst: Veiling Dr. L. v. Bürkel, 

München, 3-5-1926, nr. 293, als Pieter Aertsen; Veiling Amsterdam (Mak van Waay), 8-2-1966, nr. 48, met afb., 

als J. Beuckelaer. Zie: Die Weltkunst, 36, 3, febr. (1966), p. 97, met afb., als Joachim Beuckelaer. 

e) een replica in Antwerpen, Museum voor Schone Kunsten, gemon. en gedat. 1564, die een fragment toont, 

vermoedelijk van de onder d) genoemde compositie. Zie: Gent 1986-87, p. 174, fig. 1. 

f) een kopie die een fragment toont, vermoedelijk van de onder d) genoemde compositie: veiling Den Haag (De 

Waart), 25-6-1963, nr. 128. 
1061

  Doek, 93,5 x 169,5 cm, Birmingham, City Museums and Art Gallery, inv. nr. 344’25. Zie: Brown 1974, 

pp. 210-211, ill. (als atelier van P. Aertsen); Moxey 1974, pp. 477-478 (niet van Aertsen of Beuckelaer); Wright 

1989-90, pp. 17, 127, nr. 104, ill. (als Amsterdamse school, ca. 1600). Voor een datering in ongeveer het tweede 

decennium (of mogelijk zelfs later) pleit de losse toets waarmee ondermeer de plooival van de kleding en de 

handen van de voorste vrouw zijn weergegeven. Voorts lijkt de kleding ongeveer uit deze tijd te dateren (men 

vergelijke de kleding van de meid links met die van de vrouw op het gesigneerde en gedateerde keukenstuk van 

Delff uit 1610) en herinnert het met een vlotte penseel geschilderde vlees rechts op de voorgrond aan de 

weergave van het vlees op Jeremias van Winghe’s keukenstuk uit 1613 in Frankfurt. Verwant met dat laatste 

schilderij is ook de aanwezigheid van de donkere achterwand met de opening die een blik op een andere ruimte 

verschaft. 
1062

  Browns interpretatie van de ruimte met de tafel in achtergrond als de setting van het Laatste Avondmaal 

is mijns inziens niet overtuigend, omdat geen duidelijke verwijzingen naar deze gebeurtenis voorkomen (Brown 

1974, p. 210). Zijn argument dat de tafel, die slechts ten dele zichtbaar is, in totaal aan dertien personen plaats 

zou bieden, lijkt onvoldoende gefundeerd. Indien de schilder dit thema inderdaad in beeld wilde brengen, zou hij 

dat ongetwijfeld duidelijker en herkenbaarder hebben gedaan, temeer omdat geen andere voorbeelden bekend 

zijn. 
1063

  Wat het hier getoonde larderen van voedsel met spek betreft: gelardeerd gevogelte in combinatie met 

oesters komt voor op een later werk van Snyders, de in samenwerking met Cornelis de Vos geschilderde 

Voorraadkamer met een dienstmeid uit ongeveer 1630-1640 in Brussel: doek, 170 x 290 cm., gesign. op de 

tafelpoot: F. Snyders. fecit. Zie voor een afbeelding: Koslow 1995, p. 66, afb. 71. 
1064

  Hollstein XV, p. 199, nrs. 560-563; Hollstein XLIV, pp. 282-283, nrs. 1420-1423; Hollstein XLVI, pp. 

210-211, ill.. De randdecoraties zijn vermoedelijk ontworpen door Joris Hoefnagel (1542-1600). Zie: ’s-

Hertogenbosch, Leuven 2002-2003, pp. 134-136, nrs. 47-50, ill. 
1065

  Gravure, 25,7 x 35,2 cm., gesign. linksonder: DVBoins Inventor; meer naar rechts: Hendreck de 

Kempeneer excud. (bij een exemplaar in Amsterdam is de naam van Kempeneer vervangen door: CIVisscher 

excu.). Hollstein XXXVII, p. 28, nr. 18, ill. 
1066

  Ik ben het niet eens met Schama 1988, p. 165, die stelt dat zij kan worden herkend als de vrouw des 

huizes, omdat zij met een sleutelbos is uitgerust. De sleutels wijzen er in dit geval slechts op dat zij het 

huishouden beheert. Het is onwaarschijnlijk dat de vrouw des huizes met een braadspit wordt getoond. 

Bovendien staat de vrouw des huizes mijns inziens in de deuropening op de achtergrond. In herberg- en 

bordeelvoorstellingen kan men de waardin herkennen aan een bos sleutels, zoals in een uitbeelding van de brassende 

Verloren Zoon naar Frans Francken II (Renger 1970, afb. 88). In de prent met de Herfst van Jan Saenredam naar 

Goltzius uit omstreeks 1597 zijn een grote beurs en sleutels te zien aan de zijde van een jonge vrouw die zich met een 

fruitmand verleidelijk tot de beschouwer richt en eerder gekleed is als een meid, dan als de vrouw des huizes. 
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1067

  Schama 1988, pp. 164-166. Niet overtuigend is Schama’s interpretatie van de half opgebrande kaars en 

snuiter links boven en de bijl in het houtblok rechts als symbolen van vergankelijkheid. Evenmin plausibel is zijn 

veronderstelling dat in de prent allerlei ‘tegenstellingen [...] opeengehoopt worden weergegeven’, zoals 

ondermeer blijkt uit de naar mijn mening irrelevante vragen die hij opwerpt over de man in het midden: ‘Vormen 

zijn uitdrukking en gebaar met de roemer een teken van afkeuring of van verlokking? Is hij [...] de personificatie 

van de wereldse ijdelheid en ledigheid, of van de kritiek daarop? Is de roemer waarschuwing of verleiding?’ 

Vervolgens vraagt Schama zich af of de prent nu goedkeurend of afkeurend is bedoeld en hij verklaart tot de 

laatste interpretatie te neigen. Natuurlijk toont de man nietnavolgenswaardig gedrag door zich te laten verleiden 

door aardse zaken, maar tegelijk is de voorstelling buitengewoon vermakelijk. De prent is daarom niet òf 

goedkeurend òf afkeurend. 
1068

  De slotscène uit de parabel is wél uitgebeeld op de door Jacob Matham uitgegeven prent naar David 

Vinckboons uit 1620, waar het onderwerp op een schilderij in de achtergrond wordt getoond. Zie: G. Luijten in 

Amsterdam 1997, pp. 160-164, nr. 29, ill.. 
1069

  Paneel, 29,3 x 48,5 cm., veiling Keulen, Van Ham, 19-11-2010, nr. 532. Voorheen: Den Haag, S. Nystad 

Oude Kunst (1966). Het schilderij werd ten onrechte gepubliceerd als Joos Goeimare door Briels 1987, p. 218, 

fig. 277. Zie ook: Hollstein XXXVII, p. 28, onder nr. 18. Deze voorstelling is spiegelbeeldig aan de prent en 

werd mogelijk naar een verloren tekening gemaakt. In tegenstelling tot de prent toont dit schilderij boven de deur 

een schilderij met een kat en een hond en zijn ondermeer de jongen met de appel en de wenteltrap in de 

achtergrond weggelaten. 
1070

  Bredero 1619, v. 170-261. De Westfaalse en ‘Ditmarschen’ meiden behoren volgens Trijn Jans tot de 

ergste soort. Een directe toespeling op een relatie tussen de meester en de meid komen we tegen in een prent van 

Cornelis Bloemaert (ca. 1603-1692) met een nachtelijke voorstelling van een meid die een kaars aansteekt, 

waarbij de kaars onmiskenbaar als een scabreuze metafoor dienst doet (Roethlisberger 1993, nr. CB5, ill. ). Het 

onderschrift luidt: ‘De Meijt sal om haer Meester gaen / Sij steeckt al vast de keersen aen.’ De uitbeeldingswijze van 

de vrouw op deze prent vertoont opvallende overeenkomsten met schilderijen van Hollandse fijnschilders waarin 

halffigurige dienstmeisjes met een lantaarn en/of kaars het beeld beheersen, zoals Gerrit Dou’s Dienstmeid met kaars 

en lantaarn in venster van ca. 1655-1660 in het Kunsthistorisches Museum in Wenen. Paneel, 25,5 x 21 cm. Het 

motief van de kaars komt ook voor met een dubbelzinnige betekenis in een passage uit Den nieuwen clucht-vertelder 

1665, p. 119, waar een keukenmeid zich "brandt", doordat haar meester voor de grap een kaars onder haar bont 

houdt. Zie voor dit voorbeeld ook: Westermann 1997, p. 251, n. 131, en voor de kaars als fallisch symbool in 

schilderijen van ondermeer Dou, Codde, Steen en Schalcken: De Jongh 1995, p. 43. 
1071

  Paneel, 46 x 70 cm., Veiling Parijs (Galliera), 1-4- 1965, nr. 1, ill., als Pieter Aertsen of Joachim Beuckelaer 

(voorheen: Coll. Sir Robert Bird). Volgens de informatie in de veilingcat. was het stuk op een tentoonstelling in 

Genève, Musée d’Art et d’Histoire, in 1963. 
1072

  Doek, 169,5 x 231 cm., Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, inv.nr. 2790. Zie: Schlégl 

1966, p. 101, als Samuel Hofmann; Schlégl 1980, p. 150, nr. F 13, als niet van S. Hofmann; Gent 1986-87, pp. 

171-172, nr. 42, als S. Hofmann? Zoals in deze catalogus wordt geopperd, is ook het Keukentafereel met een 

meisje dat een meid een vogeltje aanreikt (doek, 116,5 x 181 cm.) in Brussel, Koninklijke Musea voor Schone 

Kunsten, inv.nr. 6316, ongetwijfeld van dezelfde onbekende schilder (Gent 1986-87, p. 172, fig. 1). 
1073

  Doek, 74,5 x 142,5 cm (fotoneg. RKD L 25390), veiling Christie’s, New York (N.Y.), 19-4-2007, nr. 25, kl. 

afb., als navolger van Cornelis Engelsz. Voorheen in verzameling Ir. Thurkow, Den Haag; kunsthandel J. 

Goudstikker, Amsterdam; Den Haag, Dienst voor ’s-Rijks Verspreide Kunstvoorwerpen, inv. nr. NK 1484, met 

toeschrijving aan C.J. Delff en eerdere toeschrijving aan P. Aertsen; Delft, Stedelijk Museum Het Prinsenhof (sinds 

1993 in bruikleen van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, inv. nr. NK 1484). Zie: Den Haag 1992, p. 71, nr. 468, 

ill. (als Cornelis Engelsz?). Volgens informatie van het RKD toeschrijvingen aan P. Aertsen en C.J. Delff verworpen,  

toeschrijving van L. de Bruyn aan Cornelis Engelsz verworpen; op grond van stijl en kleding ca. 1600 gedateerd. 
1074

  Men vergelijke de vrouwen op Delffs keukenstuk uit 1597 in Londen, Weiss Gallery en het 

keukentafereel in het Virginia Museum of Fine Arts in Richmond. 
1075

  Voor een bespreking van het motief: Robinson 1987, pp. 283-313. In Dordrecht nam Nicolaes Maes in 

de jaren vijftig het keukeninterieur als motief op in een aantal zeer vernieuwende genrevoorstellingen met 

‘luistervinken’, waarmee hij veel succes moet hebben gehad. Bijzonder vermakelijk is de wijze waarop hij de 

beschouwer actief als deelgenoot laat meespieden met een voyeur, meestal de vrouw des huizes, die zich vrolijk 

maakt om een minnend paar in een keuken (of kelder), die dikwijls via een perspectivisch doorwrocht doorkijkje 

in een secundaire ruimte is gesitueerd. De setting wordt gevormd door zeer voorname huishoudens en bij de 

amoureuze ontmoetingen zijn steeds een keukenmeid en een keurig geklede jongeman betrokken (wiens kostbare 

mantel en zwaard in het hier afgebeelde voorbeeld over de stoel op de voorgrond zijn neergelegd). Deze 

voorstellingen, uitgevoerd in een palet van warme roden, bruinen, zwart en wit, zijn buitengewoon ambitieuze 

stukken waarin Maes zijn beheersing van het perspectief etaleert en zeer vakkundig met behulp van contrasten in 

licht en schaduw illusionistische ruimten construeert. Voor uitbeeldingen van het thema van de ‘luistervink’ door 
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Maes: Krempel 2000, nrs. nr. A 16, D 13, A 4, D 21, afb. 15, 18, 19, 39. Van een omgekeerde rolverdeling is 

sprake bij Maes’ schilderij uit 1655 in The Harold Samuel Collection, Mansion House, Londen (Krempel 2000, 

nr. A 5, afb. 23). In dit geval kijken wij stiekem met een meid vanuit de keuken mee naar een kijvende vrouw 

des huizes. 
1076

  Doek, 120 x 146 cm., Frankfurt am Main, Historisches Museum, inv. nr. B 1792. Zie: Faggin 1969, p. 

134; Gent 1986-87, p. 152, nr. 26, ill.; K. Wettengl in Frankfurt 1993-1994, ed. 1999, p. 248, cat. nr. 132, met kl. 

afb.; Segal 1996, pp. 116-117; Straatsburg, Aix-la-Chapelle 1997, p. 72, fig. 10, p. 75, n. 46, met eerdere lit.; H. 

Ludwig in: Frankfurt am Main, Basel 2008-2009, nr. 16. 
1077

  Men vergelijke de uitbeeldingswijze van het “banketje” op het eerder besproken keukenstuk van een 

onbekende kunstenaar uit de Frankfurtse school in Gent, Museum voor Schone Kunsten, inv.nr. 1914-IN (zie 

Gent 1986-87, p. 161, nr. 33, ill. als P.C. van Rijck (?)). Een soortgelijke houten bak met een karper als bij Van 

Winghe werd echter ook al door Cornelis van Haarlem afgebeeld op zijn Keukentafereel met een vrolijk 

gezelschap uit 1596. Karakteristiek, ook voor de Frankfurtse school, is dat Van Winghe de figuren en het stilleven, 

die in een vrij sober kleurenscale zijn uitgevoerd, toont tegen een donkere achterwand. Faggin 1969, p. 134, 

benadrukte m.i. te sterk dat het keukenstuk van Van Winghe in een gloeiend koloriet is geschilderd (colori pastori e 

accesi); hij suggereerde dat dit verband zou houden met Van Winghe’s leertijd bij Badens, die, zoals hierboven 

bleek, beroemd werd vanwege zijn ‘vloeyende en gloeyende’ schildertrant. Alleen de jongen en de appels links 

werden op een enigszins gloeiende wijze geschilderd. 
1078

  Zo is sprake van ‘een root rockjen’ van de keukenmeid die met iedereen het bed deelt in het lied 

‘Kockje’, in: Bredero 1621, pp. 93-96, i.h.b. p. 95; vergelijk ook de Klucht van de koeck-vreyer, Amsterdam 1659, 

pp. 11-12 en Sweerts 1698-1700, dl. I, p. 49. 
1079

  Paneel, 109 x 134 cm., Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster, inv.nr. 

649 LM. Zie: Münster 1996, pp. 440-441, nr. 101, ill. (als navolger van L. tom Ring de Jongere en in de traditie 

van Goeimare); Segal 1996, p. 116. Curieus is de aanwezigheid in de omlijsting van de tekst Nvptia . Celebratae 

. Ca/nae . In . Galilea. Vbi . aquam . Ie/svs . in . vinvm . transmvtavit., die verwijst naar de bruiloft te Kana. Het 

is volstrekt onduidelijk wat deze komische voorstelling verbindt met de Bruiloft te Kana (ook omdat een 

verwijzing naar het wonder ontbreekt), zodat het aannemelijk is dat het opschrift later werd aangebracht. 
1080

  Zoals de al genoemde kopergravure van Cripijn van de Passe I naar Maarten de Vos van ongeveer 

1580-1590 met een voorstelling van Negligentie et Socordie Typus, waar rechts in de achtergrond (mannelijke) 

triktrakspelers worden getoond. Een verband wordt gelegd met de gula, waarnaar de groep vechtende eters en 

drinkers, en de links afgebeelde brakende man verwijst, en luxuria, gerepresenteerd door een liefdespaar in het 

gras. Zie: Renger 1970, p. 83, afb. 57, en voor personificaties van de ledigheid met als attribuut een triktrakspel: 

p. 81, afb. 50 en 52. Een samenhang tussen onkuisheid, drankzucht en het triktrakspel wordt verbeeld door Jacob 

Matham in het derde blad uit de serie met de Gevolgen van de drankzucht van ca. 1620-1625 (Renger 1970, p. 

82, afb. 55; E. de Jongh in Amsterdam 1997, pp. 167-170, nr. 30, ill.). Het triktrakspel wordt in verband gebracht 

met het cholerische temperament in een prent van Crispijn van de Passe I naar Dirck van Baburen uit een reeks van 

de Vier temperamenten (Hollstein 94a-d, ill.). In Gent 1986-87, p. 152, wordt deze laatste prent in samenhang met 

het keukentafereel van Van Winghe genoemd, hoewel het schilderij geen - voor cholerici kenmerkend - agressief 

gedrag toont. 
1081

  Zie de houtsnede uit de filius prodigus–reeks in Renger 1970, pp. 24-25, afb. 4, en voor een kopie naar 

een schilderij van Frans Francken II: pp. 139 e.v., afb. 88. 
1082

  Hollstein XXI, nr. 559. G. Luijten in Amsterdam 1997, pp. 67-70, nr. 6. Deze prent verbeeldt een 

samenkomst van elegant geklede lieden in een luxe bordeel. Het onderschrift citeert een spreuk uit het apocriefe 

bijbelboek Jezus Sirach (19:2) die vermaant tegen drankzucht en vleselijke lust. 
1083

  Voor de prent van Hogenberg: Raupp 1986, p. 209, afb. 189, en uitbeeldingen van dit thema door een 

anonieme Zuid-Nederlandse kunstenaar van ca. 1530: afb. 188; Pieter Coecke van Aelst: pp. 209-210, afb. 190. 

Voor kaartende en triktrak-spelende dandy’s: Kolfin 2005, p. 53, waar de verschillende beeldtradities van het 

thema worden behandeld. 
1084

  Ik ben het dan ook niet eens met de duiding van het schilderij door K. Wettengl in Frankfurt 1993-1994, 

ed. 1999, p. 248 en Segal 1996, pp. 116-117. Beide auteurs benadrukken eenzijdig de moraliserende functie van 

het schilderij en veronderstellen dat vette spijzen, zoals vlees, worden veroordeeld en een antithese vormen met 

magere spijzen, zoals de vis, de wijn en het brood. Segal meent zelfs, dat het brood en de wijn naar de 

eucharistie verwijzen en dat de drie vissen en de worst die worden getoond op de achterwand boven het paar 

‘Hinweise auf das Geistliche und Körperliche’ bevatten. Een dergelijke zienswijze gaat volledig voorbij aan de 

context waarin deze victualiën zijn uitgebeeld. 
1085

  Doek, 102,2 x 153,7 cm., gemerkt CE [inéén] Fecit a° 1612, Norwich (Norfolk), Norwich Castle 

Museum. Voorheen in de verz. Mevr. A. Todhunter, Gillingham Hall, Norfolk. Zie: Hawcroft 1957, pp. 95-96. 

Problematisch is Buijs’ suggestie dat dit schilderij oorspronkelijk een pendantenpaar moet hebben gevormd met het 

stilistisch verwante Keukenstuk met Christus bij Martha en Maria in Uppark, Sussex (Buijs 1989, pp. 111-112, n. 
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73). Hoewel de afmetingen van beide doeken inderdaad nagenoeg overeenkomen, zijn de voorstellingen geen 

tegenhangers in compositie. Daarom moeten ze, als ze ooit bij elkaar hoorden, van een grotere reeks deel hebben 

uitgemaakt. 
1086

  Paneel, 115 x 85 cm., gedat. 1615 [waarschijnlijk oorspronkelijk 1635], gemonogrammeerd IF (met 

abbreviatuur aanduiding; te lezen als: ‘Ieremias Francoforte’ of ‘Ieremias Fecit’), r.o. gemerkt met de stempel van de 

Weense collectie Kaunitz, geveild bij Christie’s, Londen, 8-12-2004, nr. 30 (voorheen: Sotheby’s, Monaco, 20 juni 

1987, nr. 351; Zürich, collectie Rau, tot 2004). Zie: Greindl 1983, pp. 83, 268, 370, fig. 161, nr. 1, als omgeving 

Frans Snyders met monogram AS (met als datering: 1655); Segal 1988, pp. 57, 60, afb. 4.1 (als Van Winghe, met als 

datering: 1615); Grimm 1988, p. 201, kl. afb. 129; Frankfurt 1993-1994, ed. 1999, p. 248, onder nr. 132 (als Van 

Winghe?); O. Zeder in Rotterdam 2001, pp. 90-91, nr. 31 (met als datering: 1635); A. Wied in Wenen, Essen 2002, 

p. 166, afb. 11 (als Van Winghe?). 
1087

  O. Zeder in Rotterdam 2001, p. 90. 
1088

  Doek, 100 x 122 cm, gesign., privé-collectie, Italië. Zie: Vercelli 1999, pp. 136-137, nr. 52, met 

kleurenafb. 
1089

  Een vergelijkbare komische scène, waarbij een keukenmeid nu duidelijk lachend toekijkt hoe een kat 

en, in dit geval, een hond vechten om een stuk vlees komt rechts voor op Vincenzo Campi’s Keukenstuk (Vuur?) 

in het Brera. De fysionomie en de blikrichting van deze vrouw komt enigszins overeen met die van de 

keukenmeid van Van Winghe. 
1090

  Afgebeeld in: Cremona 1996-97, p. 235, nr. VIII.8d. Minder duidelijk is de verwantschap die Zeder meent 

te bespeuren tussen de achtergrond en schilderijen van Simon de Vos en Christoffel van der Lamen (O. Zeder in 

Rotterdam 2001, p. 90). 
1091

  Zoals het Stilleven met een kreeft en een blauwe karaf, paneel, 75 x 105 cm., gemonogrammeerd op het 

mes: F.S., privé-verzameling. Ca. 1605-1610. Zie: Koslow 1995, p. 81, afb. 92. De verwantschap is het sterkt met 

de kreeft, die wordt getoond op Snyders’ Fruitstilleven met een eekhoorn en een kat in Keulen van ongeveer 1630-

1650. Paneel, 99 x 156 cm., gesign. onderaan rechts: F. Snijders fecit, Wallraf-Richartz-Museum, inv.nr. WRM 

1350. Zie: Koslow 1995, p. 175, afb. 243. Het motief van de rode kreeft werd vanaf de jaren dertig ook geregeld 

geschilderd door Jan Davidsz de Heem (1606-1683/84). Een vroeg voorbeeld is het Stilleven met kreeft en 

nautilusbeker, 61,5 x 55 cm., gesign. en gedat.: JDHeem F A i634, Stuttgart, Staatsgemäldegalerie, inv.nr. 3323 

(zie: Segal 1991, nr. 6). Het is goed mogelijk dat Snyders in de weergave van de rode kreeft werd gestimuleerd 

door Cornelis van Haarlems Keukenstuk met een visstilleven, een amoureus paar en een vrolijk gezelschap van 

ongeveer 1596 (doek, 125 x 175 cm., huidige verblijfplaats onbekend). Het schilderij is tegenwoordig slechts bekend 

van een zwart/wit foto, maar toen Lindeman het schilderij rond 1929 zag, viel hem de rode kleur van de kreeft op 

(Lindeman 1929, pp. 224-225). Van Winghe’s behandeling van afzonderlijke motieven is verwant met de gedekte 

tafels van Hans van Essen en Clara Peeters: een vergelijkbare bak met krabbetjes verschijnt op een stilleven van Van 

Essen uit omstreeks 1610, terwijl ook een enigszins verwante kreeft prijkt op een stilleven dat hij vermoedelijk na 

1620 schilderde. Resp.: Gedekte tafel met vlees, haringen, uien, kazen, krabbetjes en mosselen, paneel, 45 x 70 

cm., gemonogrammeerd op de drinkkan, vermoedelijk te lezen als H v ES; rechtsonder: mogelijk te lezen als 

HVE, Dr. M.M. van Valkenburg, Laren, Gelderland. Zie: Bergström 1956, p. 108, afb. 98. Gedekte tafel met 

kreeften, kazen, boter, vruchten, broodjes, wijn, Wan-li porselein en een pronkbeker, paneel, 51,3 x 114,1 cm., 

gesigneerd HVESSEN, veiling Christie’s, Amsterdam, 14-11-2012, nr. 49. Voorheen: Zweden, particuliere 

collectie. Zie: Bergström 1956, pp. 108-109, afb. 99; Briels 1987, pp. 228, 230, afb. 292; Meijer 1989, p. 120, 

ill.; een Visstilleven van Clara Peeters uit 1611 toont soortgelijke krabbetjes. Paneel, 50 x 71, 6 cm., gesign. en 

gedat.: CLARA . P . A. 1611, Madrid, Museo Nacional del Prado, inv.nr. 1621. Zie: A. Vergara in Wenen, Essen 

2002, pp. 230-231, nr. 75, ill. 
1092

  Doek, 194 x 247 cm., rechtsonder gesign. en gedat. Adriaen Van Nieulant Fecit In Amsterledam Anno 1616. 

Braunschweig, Herzog Anton Ulrich Museum, inv. nr. 212. In 1868 gekocht door het museum van Franziska von 

Reinike, Braunschweig. 
1093

  Zie voor biografische gegevens en meer literatuur: A. van Suchtelen in Amsterdam 1993-1994, pp. 312-

313; Briels 1997, pp. 364-365; voor zijn bloemstukken en vanitasstilevens: Meijer 1995A. 
1094

  Rodenburg 1618, noemt onder andere ook David Vinckboons. Zie: De Roever 1885, p. 172. Gerbiers 

gedicht verscheen in Den Haag in 1620. Zie: Hirschmann 1920, pp. 104-125. 
1095

  Plinius de Oude, Naturalis Historiae, XXI, 9; Klessmann 1981, pp. 370-371; vergelijk ook: A. Balis in 

Wenen, Essen 2002, pp. 204-205, nr. 66, ill. De volgende interpretaties van de achtergrondscène moeten worden 

verworpen: de Moord op Amnon tijdens het feestmaal bij Absalom (Samuel II, 13:28-29) (zie: Braunschweig 

1969, p. 103, en vergelijk Braunschweig 1978, p. 123, n. 5), de parabel van de rijke man en de arme Lazarus 

(zie: Bergström 1956, p. 247 en Sullivan 1984, p. 13), de genezing van een bezeten knaap (Marcus 9:14-29) (zie: 

Schneider 1994, pp. 41, 205, n. 50). 
1096

  Plinius de Oude, Naturalis Historiae, IX, 119-121. Voor schilderijen met de geschiedenis van Antonius 

en Cleopatra aan het banket met de parel: Pigler 1974, dl. II, pp. 396-398. Dit thema maakt deel uit van de 
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maaltijdscènes in Erasmus’ Convivium religiosum. Zie: Schlüter 1995, pp. 230-233. Voor tapijtreeksen met 

scènes uit het leven van Cleopatra: Klessmann 1981, pp. 371-372, n. 9. In 1616, het jaar waarin het keukenstuk 

werd geschilderd, gaf de Amsterdamse handelaar Nicolaes du Gardyn aan Dirck Semey de opdracht voor een 

tapijtreeks met een Cleopatra-cyclus. Over het verblijf van deze reeks is echter niets bekend (Klessmann 1981, 

pp. 371-372, n. 10). 
1097

  Zie voor het tapijt: Hoofdstuk I. Ondermeer Dante karakteriseert Cleopatra als wellustig. Zie: 

Moormann, Uitterhoeve 1989, p. 139. 
1098

  Het betreft een uitgebreide encyclopedische verzameling citaten uit literaire en ethnografsche bronnen over 

de kookkunst, eetgewoonten en tafelgedrag in verschillende historische en geografische omstandigheden. Het 

geleerdenmaal heeft, anders dan bijvoorbeeld Plutarchus’ Symposiaka, geen didactisch oogmerk; Jeanneret typeert 

de tekst als ‘a monument for the defence and illustration of pleasure’. Behalve gastronomische excessen worden 

seksuele uitspattingen beschreven. Jeanneret 1991, pp. 67-70, i.h.b. p. 69. Voor feesten van Cleopatra en Antonius: 

Deipnosophistai, IV, 148b-d (met een beschrijving van een orgie van Antonius, waarbij deze zich als Dionysos laat 

aanbidden), 147f-148a (Cleopatra verwisselt bij elke maaltijd huisraad, meubels en wanddecoraties en schenkt deze 

aan haar gasten). 
1099

  Jeanneret 1991, p. 166. 
1100

  R.J. Baarsen in Amsterdam 1993-1994, pp. 452-453, met eerdere literatuur. 
1101

  Voor de achtergrond van de kelk en de schilderijen, waarop deze wordt getoond: Duyvené de Wit-

Klinkhamer 1966; voor een korte iconografische bespreking van schilderijen waarop de kelk is uitgebeeld: 

Klessmann 1981, pp. 367-368. In deze voorstellingen staat het motief van de kelk meestal in een ongustig 

daglicht; uitzonderingen zijn Salomon de Konincks Aanbidding der koningen in het Mauritshuis te Den Haag, 

waar de kelk verschijnt als geschenk voor het Christuskind, en een groepsportret met officieren van het 

Amsterdamse gilde van zilversmeden van Thomas de Keyser (Duyvené de Wit-Klinkhamer 1966, pp. 95-98, afb. 

14). De kelk wordt ook getoond op een Verheerlijking van het christelijk geloof, een schilderij in de St. 

Jacobskerk te Den Haag, dat door Klessmann wordt toegeschreven aan Adriaen van Nieulandt (Klessmann 1981, 

pp. 368-369, afb. 2). 
1102

  Zie voor het schilderij van Lastman: Amsterdam 1993-1994, p. 452, afb. 112a en p. 453. 
1103

  Gerrit Dou plaatste vele jaren later opmerkelijk genoeg eveneens zijn signatuur direct onder een pauw 

die voorkomt op zijn Poelierswinkel (ca. 1660-1665) in de National Gallery (afgebeeld in Sluijter 1988A, p. 59, 

afb. 29).  
1104

  Wirsung 1628, fol. 526. Geciteerd naar Hochstrasser 1999-2000, p. 76. 
1105

  Visscher 1614, nr. LIII. 
1106

  Klessmann 1981, p. 370, ill. Klessmann verbindt hier de conclusie aan dat de linksvoor getoonde mand het 

dagelijks brood bevat en dat de knecht de kostbaarheden mogelijk steelt. Dat is mijns inziens onjuist. 
1107

  Zoals bijvoorbeeld Beuckelaers Keukenstuk met Christus in het huis van Martha en Maria (paneel, 171 

x 250 cm., gemonogrammeerd en gedat.: 1566) in Amsterdam, Rijksmuseum, inv. nr. A 1451. 
1108

  Koslow 1995, pp. 33, 331, n. 44. Dronkenschap treft men in dit type schilderijen niet vaak aan, 

erotische toespelingen komen nog wel voor maar zijn vergeleken met Noord-Nederlandse voorbeelden meestal 

niet expliciet scabreus. Snyders’ Voorraadkamer met een jager in Pommersfelden uit ongeveer 1614-1617 toont 

bijvoorbeeld een jager met een grote haas die een tros druiven bij de steel pakt, een gebaar dat diens verlangen 

naar zinnelijk genot (ook op het amoureuze vlak) beklemtoont. Doek, 165 x 231 cm., rechtsonder gesigneerd: F. 

Snyders fecit. Zie Koslow 1995, pp. 68-69, afb. 74. Dezelfde handeling is te zien op Snyders’ schilderij met een 

voorraadkamer uit ongeveer 1615-1620, waar een jonge knecht reikt naar een tros druiven en zich tegelijk naar 

links wendt naar iemand buiten het schilderij. Doek, 135 x 201 cm., rechtsonder gesigneerd: F. Snyders fecit., 

München, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, inv.nr. 198. Zie Koslow 1995, p. 68, afb. 75, 

en pp. 108-109, voor een mijns inziens volkomen uit de lucht gegrepen interpretatie van de op dit schilderij 

getoonde kop van het wilde zwijn die ondermeer zou verwijzen naar ‘zondaars, ketters en duivels.’ De bewaarde 

studietekening die ter voorbereiding van dit laatstgenoemde schilderij werd vervaardigd, toont dat de compositie 

oorspronkelijk ter linkerzijde uitgebreider was en dat de daarop weergegeven jongen zich richtte tot een 

dienstmeid. Pen en inkt, gewassen tekening, 262 x 425 mm., Londen, British Museum. Koslow 1995, pp. 60, 62, 

afb. 63. De schilderijen verheerlijken de zinnelijke genoegens en het is onjuist in deze profane taferelen een 

zedenkundige dimensie te willen zien, of aan geïsoleerde motieven een religieuze of doorwrochte allegorische 

betekenis toe te kennen, zoals Robels en Koslow herhaaldelijk doen. Illustratief is de manier waarop Koslow 

1995, p. 102 het vergiet op Snyders’ Wildmarkt uit 1614 in Chicago (Koslow 1995, p. 67, ill.) op basis van 

emblematische literatuur interpreteert als verbeelding van ‘het onderscheid tussen goed en kwaad, juist en 

onjuist, en tussen de gelukzaligen en de verdoemden bij het Laatste Oordeel.’ En met betrekking tot de jonge 

duiven die naast en op datzelfde vergiet zijn te zien: ‘De ene duif, klaar om te vertrekken, verwerpt de stoffelijke 

wereld en zou in dit opzicht Maria kunnen symboliseren, terwijl de andere, die ervoor kiest te blijven, met 

Martha zou kunnen worden geïdentificeerd’. 
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1109

  Veel van de hier getoonde motieven keren terug in de randdecoratie van een prent met één van de Zeven 

daden van barmhartigheid, het Huisvesten van vreemdelingen van C. de Passe naar M. de Vos (Hollstein XLV, nr. 

617/1, ill.). Apen die zich tegoed doen aan de vruchten van de seizoenen worden getoond op het titelblad van Jacob 

naar Joris Hoefnagels Archetype studiaque patris (1592) (Klemm 1979-80, pp. 164-165, afb. 93). 
1110

  De dikwijls door Snyders geschilderde combinatie van een aap die van fruit eet kan hij hebben 

overgenomen van bijvoorbeeld een gravure van Crispijn de Passe I uit omstreeks 1595: deze prent verbeeldt 

zowel de Smaak als de maanden augustus, september en oktober; in de achtergrond is de wijnoogst te zien. De 

reeks waarvan deze prent deel uitmaakt, ontstond tijdens De Passe’s verblijf in Keulen (1589-1611). Hollstein 

XV, 191, nrs. 511-515. Koslow 1995, p. 35, afb. 32. Zie voor meer lit. en een vertaling van de onderschriften 

van Matthias Quad: Schipper 2000, pp. 37, 416-417, nr. 230, die de reeks dateert omstreeks 1595. 
1111

  Doek, 122 x 202 cm., particuliere verzameling. Twee andere versies (dragers en afmetingen onbekend) 

bevonden zich in 1961 in privé-verzamelingen in Treviso en Milaan. Zie: Menegazzi 1961, pp. 121-122, afb. 144-

145. Op een vierde exemplaar, voorheen in de Berlijnse collectie Van Diemen, ontbreekt een gedeelte van de 

rechterhelft van de compositie (doek, 184 x 250 cm.). Zie: Menegazzi 1957, pp. 183, 185, afb. 25 (detail). 
1112

  Doek, 201 x 311 cm., Madrid, Museo del Prado, inv. nr. 1851. Zie over dit schilderij: Koslow 1995, pp. 

74-80, afb. 85. De olieverfschets wordt bewaard in het Louvre. Zie: Koslow 1995, p. 74, afb. 84. 
1113

  Plutarch, ed. 1968, pp. 259-263. Ik zal hier niet verder uitweiden over de iconografie van dit schilderij. 
1114

  Een uitzonderlijk voorbeeld, waarbij een mythologisch onderwerp met een keukenscène wordt 

gecombineerd, vormt Joachim Wtewaels Bruiloft van Peleus en Thetis in Williamstown uit 1612 (A.W. Lowenthal in 

San Francisco/ Baltimore/ Londen 1997-1998, pp. 279-282, cat. 49, ill.). In de achtergrond wordt een blik geboden in 

een open ruimte waar koks keukenactiviteiten verrichten: één van hen vilt het kadaver van een rund en twee anderen 

braden vlees boven een groot haardvuur. Deze kleinschalige scène versterkt het beeld van zinnelijkheid en weelde 

van het banket dat op de voorgrond wordt aangericht. 
1115

  Paneel, 82,5 x 129 cm, Den Haag, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, inv.nr. 1686 (bruikleen in 

Rotterdam, Museum Boijmans-Van Beuningen) en doek, 125,7 x 198,1 cm., Londen, Wallace collection, inv. nr. 

P 72. Zie: Koslow 1995, p. 81, afb. 93-94. 
1116

  Zoals diens Stilleven met een boerenpaar uit het tweede decennium van de 17
de

 eeuw in 

Pommersfelden. Zie: Robels 1989, nr. 20. Al in 1615 toonde Van Nieulandt een vergelijkbaar hert op zijn 

gedateerde en gesigneerde schilderij met Diana en haar nimfen in Londen, Victoria en Albert Museum (Ham 

House). Afgebeeld in Briels 1997, p. 61, afb. 70. De kop van dit hert komt nauwkeurig overeen met het hert in 

het keukenstuk; de rest van het lijf wordt echter anders gepresenteerd. 
1117

  Zie voor deze suggestie ook Klessmann 1981, p. 371. Het is ook mogelijk dat Adriaens broer, Willem II 

van Nieulandt een rol heeft vervuld bij de keuze van het thema: behalve als schilder was hij, zoals aangeduid, 

actief als schrijver van tragedies. In 1624 verscheen van zijn hand het toneelstuk Aegyptiaca of de Aegyptische 

Tragoedie van Anthonius en Cleopatra te Antwerpen. De aan Plinius ontleende gifscène komt hierin echter niet 

voor (Klessmann 1981, pp. 371-372, n. 11). 
1118

  Sullivan 1984, pp. 11-12, 15. 
1119

  Paneel, 69 x 143 cm., gemonogrammeerd en gedat. J B 1564 (maar ongetwijfeld latere toevoeging), 

Boedapest, Museum van Schone Kunsten, inv. nr. 79.2 Zie Ember 1989, pp. 22, 148, nr. B27 en Ember, Urbach 

2000, p. 121, als Nederlands, laat 16de eeuw. Mogelijk werd dit stuk geschilderd door een kunstenaar uit de 

omgeving van Cornelis van Haarlem en Cornelis Jacobsz. Delff: het over de hele breedte van het schilderij 

uitgestalde stilleven ontbeert weliswaar hun kwaliteit, maar het bloemenstilleven en het metalen bord ter linkerzijde 

lijken te zijn ontleend aan het schilderij van Cornelis van Haarlem uit 1596, terwijl het perspectief, de horizontale 

afmetingen van de compositie en de loerende kat enigszins herinneren aan het genoemde stuk van Delff uit 1597. 
1120

  Gravure, 480 x 715 mm. Inscripties: rechts onder op de tafelrand: I GOEIMAR INVENTOR; midden 

boven, op de wetstafels tegen de achterwand, links: Matthe. 22./ Diliges Do-/ minum Deum/ tuum, ex to-/ to 

corde tuo,/ et totâ aiâ/ tuâ, et ex/ omnibus vi-/ ribus tuis., en rechts: et/ diliges proximum/ tuum, sicut/ teipsum: 

Ab/ ipsis duobus/ mandatis/ tot lex, et/ prophetae/ pendent.; onder de voorstelling: Cum tenerae CHRISTUS 

MARTHAE hospita tecta subibat,/ Poneret ut confecta viae sua membra labore,/ Sola SOROR, CHRISTI 

narrantis pendet ab ore, / Multa super Solymâ, super humanâq’ salute./ Interea illa parat sacris convivia 

mensis/ VIRGO, quam CHRISTUS verbis affatur amicis,/ Quid tibi mens nimio curarum fluctuat aestu ?/ Dives, 

et ex omni ponitur quid coena macello ?/ Optima iam MARIAE sors et delecta SORORI:/ Unum hoc praestabit 

coelestia quaerere regna.; daarnaast, links: BA. (in elkaar) Bolsverd: sculp., rechts: Abraham Regius excudit. 

Zie: Hollstein III, p. 62, nr. 8, VII, p. 203, nr. 1; Briels 1987, pp. 217-219, afb. 275; Buijs 1989, pp. 100-102, afb. 

6; Meijer 1991A, pp. 117-118; W. Kloek in Amsterdam 1993-1994, pp. 603-604, nr. 275; Stukenbrock 1994, p. 

231; Münster 1996, II, pp. 434-435, nr. 98, ill.; Segal 1996, pp. 115-116; Wagner-Douglas 1999, pp. 252-254, 

afb. 59. Getuige de vele geschilderde kopieën, varianten en mogelijk eigenhandige exemplaren die naar de prent 

werden gemaakt, moet deze een grote populariteit hebben genoten. Zie: Ember 1989, pp. 72-73, nr. 16, ill.; 
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Münster 1996, II, pp. 432-433, nr. 97, ill.; Segal 1996, p. 145, n. 38; Briels 1987, pp. 218-219, afb. 276. Het is 

denkbaar dat deze prent zelf is ontstaan naar een schilderij. 
1121

  In vertaling luidt deze: ‘Toen Christus in de gastvrije woning van de goede Martha vertoefde om er te 

rusten van de vermoeienissen van de reis, leende slechts haar zuster het oor aan zijn uitvoerige uiteenzetting over 

het hemelse Jeruzalem, over de heilsverwachting van de mens. Martha zelf bereidde op dat moment de spijzen 

voor de gewijde maaltijd en zij werd door Christus met milde woorden terechtgewezen. Waarom laat jij je dan 

door zorgen in beslag nemen, rijkaard? Waarom wordt jou een maaltijd voorgezet uit alles wat de markt te 

bieden heeft? Maria’s deel is immers het beste en het wordt verkozen boven dat van haar zuster. Dat ene ding is 

nodig, waardoor je verzekerd wordt van een plaats in het hemelrijk’. Geciteerd naar Buijs 1989, pp. 100-101. 

Het onderschrift besluit met een moralisatie in de direkte rede, gericht aan het adres van de rijkaard die zich druk 

maakt om de verscheidenheid van zijn maaltijd. Buijs, die de iconografie van de prent uitvoerig behandelde, 

merkte terecht op, dat ‘In de zinsnede over de verscheidenheid van de maaltijd van de rijke en de zorgen waartoe 

ze leidt [...] de leccacitas-traditie duidelijk door[klinkt]. Deze wordt daarmee op indirekte wijze op het 

bijbelverhaal toegepast, waarin Martha eveneens vanwege een bezorgdheid om vele zaken wordt 

terechtgewezen.’ Toch wil dit nog niet zeggen, dat ‘de betekenis van het verhaal wordt teruggebracht tot een 

keuze tussen deugd en ondeugd’ (Buijs 1989, p. 101), waarbij Martha de ondeugdzaamheid vertegenwoordigt: 

zoals ik eerder uiteenzette naar aanleiding van Aertsens uitbeelding van het thema in Wenen, moet de weelde op 

de voorgrond worden beschouwd als een aanvulling op het bijbelverhaal en niet eenduidig als behorend tot het 

domein van Martha. Ook hier wordt in het onderschrift immers Martha’s gastvrijheid en goedheid benadrukt en 

vormt de moralisatie, gericht tot de rijke, een toevoeging. Dat neemt niet weg, dat ondermeer de binnentredende 

poelier met gevogelte en eieren, een roofzuchtige kat, hier rechts op de, en het gegeven dat Martha wordt 

getoond met een geplukte vogel (een woerd) in de hand, verwijzen naar lichamelijke begeerten. Het is van 

belang te bedenken dat de doopsgezinde Goeimare streng godsdienstig was, omdat dit zondermeer de streng 

moraliserende strekking van het onderschrift verklaart (Buijs 1989, p. 100, n. 28, opperde dat de prent werd 

gemaakt naar de ideeën van de uitgever Abraham de Koning (1588-1618), de naar het Noorden uitgeweken 

Zuid-Nederlandse dichter, die zich in Amsterdam vestigde als kunst- en boekverkoper). Mede daarom is het 

onjuist de hele themagroep met dit bijbelse onderwerp aan de hand van dit uitzonderlijke voorbeeld te 

interpreteren, zoals dat door Buijs werd gedaan. 
1122

  Gravure, 450 x 695 mm., inscriptie rechtsonder: 1379 / Valeggio f . [?]; Stefano Scolari forma in 

Venetia, Milaan, Civiche Raccolte d’arte del Castello Sforzesco, Raccolta Bertarelli, inv. nr. Arti e mestieri, 

cart.g. 34-1. Zie: Meijer 1991A, p. 119, nr. 51, ill. 
1123

  Maria Magdalena werd veranderd in een vrouw met vermoedelijk Venetiaanse kleding en een mand 

groenten of fruit op schoot, de tekst van de wetstafels is verwijderd en de voorstellingen met Kaïn en Abel in de tondi 

werden vervangen door pastorale (?) scènes, de discussiërende apostelen zijn nu getransformeerd in eigentijdse 

figuren en de ruimte in de achtergrond verschaft hier een blik op een tafelend gezelschap in de buitenlucht. Het lijkt 

niet waarschijnlijk dat de maker van de prent met deze wijzigingen primair anticipeerde op mogelijke problemen met 

de Inquisitie, zoals Meijer bij wijze van hypothese opperde (Meijer 1991A, p. 119). Eerder zal hij tegemoet hebben 

willen komen aan andere verwachtingen van het publiek. 
1124

  Dit werd meegedeeld door Claudio Salsi in Meijer 1991A, p. 119, n. 3. 
1125

  Bij het samenstellen van de volgende lijst met kopieën werd geen volledigheid nagestreefd: 

Paneel, 106 x 74 cm., gedateerd: 1589, Parma, Galleria Nazionale, inv. 877 (als Vincenzo Campi). Zie: Paliaga 

1997, p. 192, onder nr. 61, afb. 42, als kopie naar Joachim Beuckelaer; Toulon, Musée des Beaux-Arts, inv. nr. 

956. Zie: Genaille 1977, p. 93, afb. 59 (als Vincenzo Campi); Paliaga 1997, p. 192, onder nr. 61, als kopie naar 

Joachim Beuckelaer; Parijs, veiling Galliera, 21-3-1977, nr. 11, als Joachim Beuckelaer; Londen, veiling 

Sotheby’s (10-12-1986), nr. 134 (als Aertsen). Zie: Paliaga 1997, p. 192, onder nr. 61; Musée Clermont-Ferrand 

(foto R.K.D.), als kopie naar Beuckelaer. Een uitgebreide compositie (doek, 117 x 163 cm.), waarvan het 

rechtergedeelte overeenstemt met Beuckelaers schilderij, is in Sestri Levante, Galleria Rizzi (zie: Fontana 

Amoretti, Plomp 1998, p. 71, nr. 10, ill., als kopie naar Beuckelaer); drager onbekend, 165 x 135 cm., verz. L. 

Schmaltz, 1974 (foto R.K.D.). 
1126

  Antwerpen, Gal. S. Hartveld 1933, als Vlaams, na 1600. Technische gegevens ontbreken. Het gaat om 

een vrije bewerking van Beuckelaers compositie. Een andere variant (paneel, 36,5 x 26 cm.), was in Brussel, 

veiling M.M.G., 8 mei 1929, nr. 2, ill., als Beuckelaer (met in de achtergrond een, op basis van de foto, niet 

duidelijk te onderscheiden genretafereel). 
1127

  Materiaalgegevens en afmetingen ontbreken en de verblijfplaats is onzeker. Een foto in de voorordening 

van het R.K.D. (als trant van Pieter Aertsen; schenking Bredius Kronig, ontv. 1992) vermeldt slechts: ‘156 

Noordeinde Jageneau’. 
1128

  Een ander voorbeeld, waarbij zich een dergelijke verandering in een profane voorstelling voltrok, is 

Cornelis Engelsz’ al eerder genoemde Keukenstuk met Christus bij Martha en Maria in Uppark, Sussex, dat 

waarschijnlijk dateert uit ongeveer 1612. Een onbekende kunstenaar maakte hiernaar een kleinere, zwakker 
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uitgevoerde versie met een nagenoeg identieke voorgrond, maar waarin het interieur met de bijbelse scène in de 

achtergrond heeft plaats gemaakt voor een raam, waardoor een blik wordt geboden op een dorp. Paneel, 55.8 x 

71,7 cm., veiling Londen (Phillips) 1995, 6 april, nr. 100, als atelier van Floris van Schooten. Er bestaat nog een 

versie naar Engelsz., waarop de bijbelse scène nog wel voorkomt (paneel, 54,5 x 70 cm., part. verz. Parijs, foto 

R.K.D. neg.nr. 23469). 
1129

  Vergelijk voor een bespreking van 17de-eeuwse uitbeeldingen: Wagner-Douglas 1999, hoofdstuk 4. 
1130

  Paneel, 52 x 83 cm., gemonogrammeerd, veiling S.P.D. May en R. May-Fuld o.a., anonieme part, 

Amsterdam (Mensing & Son), 2-12-1941, nr. 416. Zie: Gammelbo 1966, pp. 109-110, nr. 4, fig. 3. Voor 

Bassano’s stuk: Aikema 1996, pp. 104-107, afb. 83. Bij kunsthandel De Jonckheere, Parijs 1995-96, nr. 26, ill. 

dook een keukenstukje op (koper, 9 x 14 cm.), waarschijnlijk van een Nederlandse kunstenaar uit het begin van de 

17de eeuw, dat eveneens een spiegelbeeldige kopie toont van Bassano’s compositie. Volgens de catalogus draagt het 

schilderijtje het monogram van Frans Badens (verwijst het monogram niet naar Francesco Bassano?), maar het 

schilderijtje biedt te weinig aanknopingspunten om deze toeschrijving te bevestigen. Het verfijnde, met aandacht 

voor details uitgevoerde landschap in de achtergrond verraadt niettemin de hand van een Nederlandse kunstenaar. 
1131

  Gravure, 225 x 286 mm., middenonder: I.P. Bassan pinxit; rechtsonder: Cu privil. sum Pontifici et S. Caes. 

Maes.; onder de voorstelling: IN GRATIAM ADMODVM MAGNIFICI ATQU. ECCELENTIS VIRI DOI PETRI 

CORNERETTI VENETI Ioan Sadeler scalpsit MDXCVIII. Hollstein 1949-, dl. XXI, p. 112, nr. 199; Sénéchal 1987, 

dl. II, pp. 55-56, nr. 5; Meijer 1991A, pp. 107-108, nr. 46, ill. 
1132

  Hollstein VII, nr. 51 (19,5 x 27,4 cm.); Sénéchal 1987, dl. I, p. 104. Inscriptie aan bovenzijde: MARTHA 

MARTHA SOLICITA ES & TVRBARIS ERGA PLVRIMA PORRO VNUM EST NECESSARIVM MARIA 

OPTIMAM PARTEM ELEGIT, QUE NON AVFERETVR AB EA luc 10. 
1133

  Paneel, 46,5 x 66 cm., gesigneerd en gedateerd op een stuk papier rechts in de stenen nis: P. de Bloot / 1637, 

Wenen, Liechtenstein Museum, inv. nr. GE663. Zie Basel 1987, p. 92, nr. 20, ill. Het stuk uit 1641: paneel, 44 x 63 

cm., rechts op tafelkleed gesigneerd en gedateerd: P. de Bloot/ 1641, Lissabon, Museu Nacional de Arte Antiga, 

inv.nr. 1472 (Briels 1987, pp. 222, 224, afb. 282). Van Hendrick van Steenwijck de Jongere (Antwerpen ca. 1580-

1649 Leiden of Den Haag) zijn zeker twee versies bekend uit 1620 van Christus in het huis van Martha en Maria (in 

het Detroit Institute of Art en het Louvre, inv. nr. 2581), waarbij geheel in de achtergrond een keukeninterieur wordt 

getoond. Zie: Held 1982, pp. 108-110. De Duitse kunstenaar Johannes Spilberg II (Düsseldorf 1619-1690), die in 

de jaren 1649-1650 en omstreeks 1653-1661 werkzaam was in Amsterdam, schilderde een Christus in het huis 

van Martha en Maria (doek, 71 x 92 cm., gesign. en gedat. (linksonder): Joh. Spilberg/ 1.6.4.3., Utrecht, 

Museum Catharijneconvent), die weliswaar in een sober keuken-achtig interieur werd gesitueerd (waarvan 

bepaalde elementen, zoals de hoge raampartij ter linkerzijde, de grote wenteltrap en de mand met naaiwerk 

herinneren aan interieurs van Gerrit Dou), maar waarin een beperkte hoeveelheid eenvoudig voedsel wordt 

getoond. Zie: Dijkstra, Dirkse, Smits 2002, pp. 259-260, ill. 
1134

  Voedsel en keukenparafernalia nemen nog wel een redelijk prominente plaats in op schilderijen van 

Erasmus II Quellinus (in samenwerking met Adriaen van Utrecht of Jan Fyt) in Valenciennes (ca. 1645), Vincent 

Malò (ca. 1600- voor 1656) in het Rijksmuseum en Gerard Seghers (1591-1651) in het Prado (voor deze 

voorbeelden: Gent 1986-87, pp. 173-174, nr. 43 en n. 3). 
1135

  Doek, 156 x 197 cm., Veiling Drouot, Parijs, 24/25-6-1985, nr. 8, als P. van Boucle. Het schilderij werd 

toegeschreven aan G. van der Gracht door F.G. Meijer in 1985 (documentatie R.K.D., kunstwerknr. 17657). 

Voor Van der Gracht, aan wie ook verscheidene profane keukenstukken worden toegeschreven: Thieme, Becker 

1907-50, XIV (1921), p. 470; Van der Willigen, Meijer 2003, pp. 94-95. Een ander Keukenstilleven met Christus bij 

Martha en Maria van een onbekende, waarschijnlijk Zuid-Nederlandse kunstenaar uit het begin van de 17de eeuw, 

werd aangeboden bij Christie’s, Londen, 22-4-1998, nr. 269, ill., als navolger van Adriaen van Utrecht. Een door de 

Antwerpse stillevenschilder Frans Ykens (Antwerpen 1601 - ? voor 27 februari 1693) gesigneerd keukenstuk met 

hetzelfde onderwerp (doek, 162,3 x 242,8 cm., rechts op de tafelrand gesigneerd) was rond 2005 in Milaan, Galleria 

Bossoni (vriendelijke mededeling Raffaella Colace). Voor het enige bekende werk van C. Toeck, een vermoedelijk 

in Antwerpen werkzame kunstenaar: Keukenstuk met Christus in het Huis van Martha en Maria, paneel, 49,7 x 63,8 

cm., gesign. en gedat.: C. Toeck 1621(5?), Dessau, Anhaltische Gemäldegalerie, inv. nr. 727 (zie: Werche 2001, pp. 

172-174, nr. 727, ill.; De Maere, Wabbes 1994, III, p. 1183, ill.). 
1136

  ‘My gedenk ook een stuk van den grooten Rembrant gezien te hebben, verbeeldende daar Martha aan 

Christus klagtig valt, dat Maria zig der huiszorge ontrekt en die alleen op haar laat aankomen. Hier zat Martha 

afgebeeld, koeken te bakken onder den schoorsteen, op de wyze als men hier te land gewoon is, in een Luikse 

yzere pan, in een tyd eer Luik eens Luik genaamt was. Al zulke misslagen ontspruiten uit gebrek van History- en 

oudheidkunde’ (Houbraken 1718-1721, II, pp. 246-247). Volgens Emmens 1973, p. 94, heeft dit schilderij van 

Rembrandt waarschijnlijk nooit bestaan. 
1137

  Voor Carducho: Emmens 1973, p. 99, n. 4. 
1138

  Cohen 1910, i.h.b. p. 129. 
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1139

  Cohen 1910, pp. 113, 123. 
1140

  Cohen 1910, pp. 117, 122. 
1141

  Cohen 1910, p. 117. 
1142

  Zie: Verberckmoes 1998, pp. 124-125. Dit boek bevatte 231 verhaaltjes en anekdotes die werden 

overgenomen uit het boek Schimpff und Ernst (Straatsburg 1522) van Pauli. 
1143

  Voorbeelden zijn: ‘1. De eerste cluchte’, ‘Van ghetrouwe knechten. 174. Die. CLXXIIII cluchte’, ‘24. 

Die. XXIIII. cluchte’, ‘Van den joncwijfs. 175. Die. CLXXV. cluchte’. 
1144

  Geciteerd naar Pleij 1997, pp. 378-379. Aan de hand van dit en andere voorbeelden merkt Pleij op dat in 

de Middeleeuwen humor en lering in elkaars dienst staan, ‘een tweeëenheid die stevig gefundeerd ligt in de 

geestelijke humor, die de Kerk gebruikt als een soort kruipolie om haar boodschap zo efficiënt mogelijk over te 

dragen op de massa.’ Toch kan men in het geval van het bruiloftslied moeilijk volhouden dat hier van lering 

sprake is door middel van de ‘didaktiek van het contrast’ en dat geldt evenmin voor vele andere voorbeelden, 

waarbij een vermenging van het serieuze en het komische optreedt. 
1145

  Hondius 1675, pp. 67-68; geciteerd naar Dekker 1997, p. 151. 
1146

  Heinsius, ed. 1965. Geciteerd naar Dekker 1997, p. 151. 
1147

  Zie Dekker 1997, p. 151, die erop wijst dat ook enkele anekdoten van Heinsius’ huisvriend, de jurist 

Aernout van Overbeke, gaan over Heinsius’ drankgebruik als bron van inspiratie. In de moppenverzameling van 

Van Overbeke, die overigens luthers was, komen grappen voor over priesters, predikanten, heiligen, bijbelse 

personen, en zelfs Christus (Dekker 1997, pp. 150-158). 
1148

  Camphuysen waarschuwt ervoor ‘vuyligheden’ zelfs maar te benoemen, want ‘door ’t quaads 

aanminnig voorstel ’t hart de wond zoo diep ontvangt / Dat ’et meest / in plaats van vlieden / na meer zulks-

gelijke jankt’, waaraan hij toevoegt: ‘Door het slechte hooren noemen word zomwylen ’t quaad geleert’. D.R. 

Camphuysen, ‘Aen J.G. over syn Idolelenchus of Beeldenstraf’, in: Stichtelycke rymen, (1627) Amsterdam 1681, 

pp. 184-189, 187. Zie hierover: Weber 1987, pp. 135-136. 
1149

  Een vaak gebruikte benaming voor een stilleven met eetwaren is het woord ‘banket’ of ‘banketje’. De 

term werd niet alleen gebezigd voor voorgerechten en desserts, maar ook voor hoofdgangen. De beschrijvingen 

van ‘banketten’ in inventarissen laten zien hoe gevarieerd de samenstelling van zo’n ‘banket’ kan zijn (De Pauw-

De Veen 1969, p. 146; voor een bespreking van de verschillende betekenissen van het woord ‘banket’ in de 17de 

eeuw: pp. 146-149; en voor ‘modern banket’: pp. 173-175). De veel minder vaak, en alleen in de Noordelijke 

Nederlanden, voorkomende term ‘ontbijtje’ had in de 17de eeuw een veel ruimere betekenis dan het huidige 

woord ‘ontbijt’ en duidt volgens Luttervelt voorstellingen aan met lichte maaltijden die op elk uur van de dag 

genoten konden worden (Luttervelt 1947, p. 12, n. 17. Hij verwijst naar het lemma ‘ontbijt’, in: WNT, dl. 10, Den 

Haag, Leiden 1893). Het is echter allerminst duidelijk wat men onder een ‘lichte maaltijd’ zou moeten verstaan. 

Dat in Antwerpen de wat bescheidener aanduiding ‘ontbijt’ niet werd gebruikt, kan wijzen op een verschil in 

taalgebruik tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden, maar houdt mogelijk ook verband met het 

gegeven dat Antwerpse stillevens met gedekte tafels een rijkere detaillering laten zien (Loughman 1999, p. 93). 

In de kunsthistorische literatuur worden deze benamingen vaak zeer willekeurig gehanteerd. Bijvoorbeeld 

Bergström 1956, classificeerde de gedekte tafels van Van Dijck en Gillis onder de noemer ‘ontbijtjes’. Dat een 

gedekte tafel van Van Dijck door een tijdgenoot echter als een ‘banket’ werd aangeduid, blijkt uit een passage in 

Ampzing 1628, p. 371. Bovendien bestond er in de 17de eeuw een nauwe samenhang tussen de banketjes en 

ontbijtjes, zoals blijkt uit de aanduiding van een schilderij in 1612 als: een ‘ontbijt bancquet’ (De Pauw-De Veen 

1969, p. 149). Daarom vermijd ik hier het gebruik van de term ‘ontbijtje’ en geef ik de voorkeur aan de ruimere 

term ‘gedekte tafel’. 
1150

  Paneel, 73,7 x 113 cm., gemonogrammeerd en gedateerd rechtsboven: FVD fecit/ A° 1610, Parijs, 

Galerie de Jonckheere (getoond op TEFAF, Maastricht, 3-2005). Voorheen: Londen, Scudamore Griffiths, 1949. 

Zie: Bergström 1956, afb. 92; Bernt 1979-80, I, afb. 377; Gemar-Koeltzsch 1995, II, pp. 290, 292, nr. 98/1, ill. Uit 

hetzelfde jaar dateert een Gedekte tafel met kaas, wijn, een broodje, fruit en noten, paneel, 49 x 77,7 cm., 

gesigneerd en gedat. rechts boven de appels: FVD Fecit. A° 1610 (FVD inéén), Europese privé-collectie. Zie: 

Segal 1984, p. 33, ill; W.B. Jordan in Fort Worth 1985, pp. 6-7, afb. 8; Segal 1988, pp. 73, 230 nr. 11, ill. Van dit 

schilderij bevindt zich een eigenhandige repliek uit 1613 in Haarlem, Frans Hals Huseum, inv. nr. OS I-76. 
1151

  Paneel, 59 x 79 cm., linksboven gesigneerd en gedat.: Nicolaes Gillis fecit/ A° 1612, Nederland, privé-

collectie. Voor 1983 werd het jaartal gelezen als ‘1611’. Zie: Segal 1988, p. 230, nr. 10, ill., met eerdere lit.; 

Schneider 1994, p. 101-103, ill.; Gemar-Koeltzsch 1995, II, p. 388, nr. 139/2. Gillis schilderde ook een voorstelling 

met overwegend vruchten en noten, dat ik buiten beschouwing laat, omdat het tot een afwijkend beeldtype 

behoort: paneel, 45 x 56 cm, privé-collectie, rechtsboven gesigneerd en gedateerd: NGillis fecit, 1601 [of 1611?], 

op een pagina in het boek: Nicolaes Gillis / fecit Aº 1601[of 1611?], foto RKD neg.nr. L 68786. Zie: Segal 1983, 

nr. 6; Gemar-Koeltzsch 1995, p. 388, nr. 139/1. Volgens F.G. Meijer in Algemeines Künstlerlexikon (Saur), dl. 

54 (2007), p. 209, moet het jaartal ‘1601’ vermoedelijk worden gelezen als ‘1611’. 
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1152

  Paneel, 75 x 110 cm., links onder gesigneerd en gedateerd: N. Gillis Fecit 1614, Praag, Národní galerie, 

inv.nr. O-1478. Zie: Bergström 1956, afb. 90; Gemar-Koeltzsch 1995, II, pp. 388-389, nr. 139/3, ill. 
1153

  Bergström 1956, p. 100. Een document van 6 sept. 1615 vermeldt het huwelijk in Haarlem van ‘Niclaijs 

Gelisz, jongesel van Antwerpen, met Tanneken Abeels, jongedochter van Brugge, wonende beijde in de Groote 

Houtstraet’ (Gemeente Archief Haarlem, DTB 49 f. 44, in: Briels 1997, p. 330). Zie ook F.G. Meijer in 

Algemeines Künstlerlexikon (Saur), dl. 54 (2007), pp. 208-209. 
1154

  Dit laatste blijkt ondermeer uit de beroemde namen die we tegenkomen in het liber amicorum van de 

stadsadvocaat en diplomaat Cornelis Gillesz de Montigny de Glarges (1599-1683), waaraan Van Dijck, zoals 

aangeduid, in 1624 zelf een aquarel met een Vruchtenstilleven met aardbeien heeft bijgedragen. Andere 

bijdragen aan het album werden geleverd door ondermeer Jacob Matham, Samuel Ampzing, de Haarlemse leraar 

en kalligraaf Jean de la Chambre, de Leidse schilder David Bailly, Descartes, Constantijn en Christiaan 

Huygens, Heinsius, Vossius en Barlaeus (Thomassen 1990). Uit het testament, dat Van Dijck en zijn vrouw lieten 

opmaken in 1605, blijkt dat zij zeer vermogend waren (I. Van Thiel-Stroman in Köhler et. al. 2006, pp. 140-142). 
1155

  Amsterdam, Cleveland 1999-2000, pp. 130-131; C.A. Burgers in Amsterdam 1993-94, p. 309. 
1156

  Bergström 1956, p. 100. Dit additieve ordeningsprincipe wordt ook toegepast in het vroegste gedateerde 

maaltijdstilleven van Floris van Schooten uit 1617, dat hier echter wordt overheerst door fruit, dat keurig ligt 

opgetast in kommen en schalen, die in rechte rijen zijn opgesteld en een streng symmetrisch patroon vormen. 

Zie: Bergström 1956, p. 104, pl. II; Gammelbo 1966, nr. 56, fig. 19 (met abusievelijk het onderschrift van nr. 

55). Net zoals Gillis dat deed met zijn vroegste gedekte tafel van 1601 benadrukt Van Schooten dat het hier gaat 

om fruit van eigen teelt, door ook de takken te tonen waar de vruchten nog aan zitten. Van Schootens stilleven 

sluit ten dele aan bij het zogeheten fruitstuk, een beeldtype waarbij minder aandacht uitgaat naar de 

gastronomische aantrekkingskracht en de verbeelding van eet- en drinkgerei, maar meer nadruk wordt gelegd op 

de soortenrijkdom (Bergström 1956, p. 98). Ondanks een zekere verwantschap tussen de gedekte tafel en het 

fruitstuk laat ik een uitvoerige bespreking van het fruitstuk buiten beschouwing. Voor studies over 

fruitstillevens: Bergström 1956, hoofdstuk I, en Segal 1983. 
1157

  Voor Hondius’ portret: Raupp 1984, p. 342; Orenstein 1996, pp. 132-134; New Hollstein (Hendrick 

Hondius), nr. 114, ill. Het volledige onderschrift bij het portret van Van Dijck luidt als volgt: FLORENTIUS 

DIKIUS, HARLEMENS./ PICTOR./DIKIUS hic clarus, vario vivoque colore/ Qui Folia et Flores pinxit 

odoriferos:/ Struxit et ad vivum laetas sine sanguine Mensas,/ Quae pascunt oculos deliciae atque animum. (in 

vert.: Hier de beroemde Dijck die met bonte en levendige kleuren/ bladeren en welriekende bloemen geschilderd 

heeft/hij heeft naar het leven verrukkelijke maaltijden zonder bloed vervaardigd/ kostbaarheden die een lust zijn 

voor het oog en voor de geest). In 1618 werd Hondius’ prent met Van Dijcks portret opgenomen in het Theatrum 

honoris. Zie: Meijer 1990-91, p. 94; Brunner-Bulst 2004-2005, p. 60, n. 32. Het valt op dat Van Dijck in deze 

passage ook wordt geroemd vanwege zijn bekwaamheid als schilder van bloemstillevens, een genre dat hij toen 

kennelijk al beoefende, maar waarvan geen voorbeelden bekend zijn. Volgens F.G. Meijer in Amsterdam 1993-94, 

p. 305, vertoont het stilleven waaraan Van Dijck werkt op de prent verwantschap met schilderijen van Osias Beert of 

Georg Flegel, maar dit is mijns niet overtuigend. Het getoonde stilleven (samengesteld uit bloemen, vruchten en 

borden en/of schalen) lijkt ook niet op ons bekende stillevens van Van Dijck, maar laat in één beeld verschillende 

onderwerpen zien die hij schilderde. 
1158

  Bovendien zijn Van Dijcks schilderijen van een hogere kwaliteit. Zie, voor een uitvoerige vergelijking van 

hun werken: Brunner-Bulst 2004, pp. 142-143. 
1159

  Van Dijck moet een hechte relatie hebben gehad met Van Rijck: toen Van Rijck kort na 1 september 

1605 weer naar Italië vertrok, verzocht hij zijn ‘cosijn’ Van Dijck om voor zijn kinderen te zorgen, en in geval 

van overlijden, als hun voogd op te treden. In 1632 vertegenwoordigde Van Dijck hem wegens zijn afwezigheid 

inzake een erfeniskwestie en volgens een op 17 februari 1635 opgemaakte akte trad Van Dijck wederom op 

namens Van Rijck, die blijkens het document op dat moment in Italië verbleef. Zie de documenten genoemd in: 

Meijer 1999, p. 1, n. 3-5 en I. Van Thiel-Stroman in Köhler et. al. 2006, p. 277. De precieze familierelatie tussen 

Van Dijck en Van Rijck is niet geheel duidelijk. Hij was in ieder geval geen zoon van Cornelis Claesz van Rijck, 

de broer van Floris’ moeder en een bierbrouwer in brouwerij De Oliphant (I. Van Thiel-Stroman in Köhler et. al. 

2006, p. 140). 
1160

  Van Mander 1604, Het leven der Italiaensche schilders, fol. 190r. 
1161

  Vorenkamp 1933, pp. 11-16, noemt in zeer algemene zin als voorlopers van het zelfstandige stilleven: 

religieuze voorstellingen, keukenstukken en boerenvoorstellingen. Martin en Bol beschouwen keukenstukken als 

voorlopers van ontbijtjes, banketjes en visstillevens (Martin 1935-1936, dl. I, pp. 285-287 en Bol 1969, p. 9). Martin 

ziet daarnaast de gedekte tafels op schuttersstukken van Frans Hals als belangrijke impuls voor de Haarlemse 

stillevenschilderkunst (Martin 1935-1936, dl. I, pp. 407-410). Volgens Luttervelt 1947, pp. 3-21, en i.h.b. pp. 15-

16, komt ‘het sobere Noord-Nederlandse stilleven’, waartoe hij ook de ontbijtjes en banketjes rekent, ten dele 

voort uit keukenstukken en markttaferelen, maar ligt de oorsprong naar zijn mening vooral in de emblemata van 

de 16
de

 en de vroege 17
de

 eeuw (daarbij maakt hij overigens niet duidelijk hoe deze genres gerelateerd zouden 
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zijn); hij relativeert, in reactie op Martin, het belang van schuttersstukken van Hals als inspiratiebron voor Pieter 

Claesz. en Willem Claesz. Heda. Volgens Bergström 1956, pp. 7-12, 100, zijn ontbijtjes en banketjes terug te 

voeren op zowel keukenstukken, als op bijbelse en seculiere tradities. Behalve keukenstukken noemt hij als 

voorlopers van maaltijdstillevens in het algemeen: Het Laatste Avondmaal, Christus in het Huis van Simon, Isaac 

zegent Jacob, devotiestukken met Maria en het Christuskind en De Heilige Familie, schuttersstukken en 

familieportretten. Schneider 1994, p. 101, herleidt de gedekte tafels van Gillis en Van Dijck tot familieportretten. 

Volgens Briels 1987 p. 226, komen banketjes vooral voort uit de traditie van de Verloren Zoon aan de maaltijd. 
1162

  Koslow 1995, pp. 40-41, ook voor meer literatuur over Platina.  
1163

  Koslow 1995, p. 41. Zij vestigt er de aandacht op dat ook de Romeinen de gewoonte hadden om elke 

maaltijd met fruit te beëindigen. Bijvoorbeeld Juvenalis beschrijft in zijn tweede satire een maaltijd die wordt 

afgesloten met druiven, appels en peren. Zie ook: Tannahill 1973, p. 93. 
1164

  Van Beverwijck 1636, p. 104; Hochstrasser 1999-2000, p. 75. Elders noemt hij zout als middel om de 

maag te openen en kaas om haar te sluiten. Zoals ook Hochstrasser observeerde, komen we deze combinaties 

geregeld tegen op gedekte tafels van Van Dijck en Van Schooten. Dit geldt ook voor de combinatie van olijven 

en wijn: de Amsterdamse arts Stephaan Blankaart bevestigt in De borgerlyke tafel uit 1683, dat ‘olijven [...] 

lekker zijn om er een glas wijn bij te drinken; ze verteren het voedsel ook goed’ (Geciteerd naar Hochstrasser 

1999-2000, p. 75). 
1165

  De etenswaren op de gedekte tafels komen niet uitsluitend overeen met Platina’s beschrijving van de 

nagerechtentafel, zoals Koslow meent: op meerdere schilderijen komen immers ook druiven, meloenen en vijgen 

voor en dat zijn vruchten, die volgens Platina de maag juist ‘openen’. Ook volgens Schneider 1994, p. 101, stellen de 

gedekte tafels van Gillis, Van Dijck en Van Schooten nagerechten voor. 
1166

  Zie hierover Blankert 2012, waar de auteur op onbevredigende wijze probeert het gegeven dat Van 

Dijck alleen ‘vegetarische’ stillevens zou hebben geschilderd te verklaren tegen de achtergrond van religieuze 

discussies over de vasten. Blankert erkent echter dat de aanwezigheid van de kazen op Van Dijcks schilderijen 

tegenstrijdig is met het idee dat ‘Van Dijck bedoelde dat zijn werk maaltijden-tijdens-de-RK-vasten afbeeldde’ 

(p. 90). Ook voor de gedachte dat de keus om geen vlees af te beelden zou ‘zijn voortgekomen uit zijn 

persoonlijke opvatting of die van een groep(je) (of sekte?) waar hij deel van uitmaakte’, ontbreekt, zoals 

Blankert zelf constateert, enige aanwijzing (p. 91).  
1167

  Lammers 1979-1980, pp. 406, 408; vergelijk ook Schneider 1994, p. 101 
1168

  E. de Jongh in Auckland 1982, p. 67. 
1169

  Schama 1988, p. 170. 
1170

  Bruyn 1996, p. 202. 
1171

  E. de Jongh in Auckland 1982, p. 67. 
1172

  Vergelijk ook de kritiek van Bruyn 1996, p. 202. 
1173

  Ets en gravure, 25.5. x 112 cm. Zie: Chong 1999-2000, pp. 18-20, afb. 12. 
1174

  Hochstrasser 2007, p. 241. 
1175

  Hochstrasser 1999-2000, p. 73. 
1176

  E. de Jongh in Auckland 1982, p. 68. Er bestaan bronnen waarin het eten van twee zuivelproducten tegelijk 

werd veroordeeld (Schotel 1903, p. 305; Burema 1953, p. 91). Volgens een apocriefe legende kreeg prins Maurits 

het aan de stok met een schipper, omdat de stadhouder zijn brood belegde met boter en kaas samen (E. de Jongh in 

Auckland 1982, p. 68). Zoals Schama opmerkte, gaat dit verhaal ‘over standsbesef versus de egalitaire kaas’ 

(Schama 1988, p. 171). In Simon de Vries’ misogyne satire De zeven duivelen regerende en vervoerende de 

hedendaagsche dienstmaagden van 1682 begaat een dienstmaagd een onvergeeflijke zonde, wanneer zij, 

aangespoord door een duivel, brood, dat al overdadig met boter is besmeerd, met dikke plakken kaas laat beleggen, 

terwijl de familie waarvoor zij werkt de gewoonte heeft slechts één zuivelproduct tegelijk te consumeren; dit 

illustreert het spreekwoord: ‘zuivel op zuivel, is ’t werk van den duivel’ (E. de Jongh in Auckland 1982, p. 68; 

Harrebomée 1856-70, ed. 1980, dl. I, pp. 97 en 166). Het is onjuist uit deze bron te destilleren dat door velen de 

consumptie van kaas en boter samen werd afgekeurd. 
1177

  Bruyn 1996, p. 208. 
1178

  Jacobi 1603, p. 15, geciteerd naar Schama 1988, p. 167. Vergelijk ook [Petrus Nijland], De Verstandige 

Kok of Sorghvuldige Huyshoudster, Amsterdam 1669, waar een uitgebalanceerd dieet wordt voorgeschreven van 

‘minstens één keer per week vers vlees, veel kaas en brood, voedzame stamppotten en verse groenten’ (geciteerd 

naar Schama 1988, p. 167). De arts Van Beverwijck beschouwde weliswaar oude kaas als slecht voor de gezondheid, 

maar had een gunstig oordeel over kaas in het algemeen (Van Beverwijck 1651, p. 136). Vergelijk hierover ook 

Hochstrasser 1999-2000, p. 84, n. 17. Ook het traktaat van de Nederlander P. Paaw, De lacte, caseo, sereo, butyro, 

coagula disputatio, in 1588 verschenen te Rostock, bevat een passage waarin de negatieve effecten van oude kaas 

worden opgesomd, maar de auteur besluit desondanks met de opmerking dat oude kaas niet moet worden uitgesloten 

van het menu, omdat de kaas goed zou zijn voor de spijsvertering, in het bijzonder na het eten van teveel zoet en vet 

voedsel (Bruyn 1996, p. 204, n. 14). Sommigen waren inderdaad in de overtuiging dat het eten van kaas ongezond en 
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dodelijk kon zijn, maar zoals de Groningse geleerde Martinus Schoockius in zijn traktaat van 1658 over kaas 

vaststelde, betrof het eerder een individuele, dan een algemeen gangbare opvatting (Schoockius 1658, p. 61 

(XXIV); Bruyn 1996, p. 204). Voorts betrekt Bruyn bij zijn bewijsvoering een embleem van de Zeeuwse calvinist 

Johan de Brune uit 1624, ‘Al te scherp maeckt schaerdig’, waarin een wormstekige kaas in een mand wordt getoond 

met de bedoeling het beeld op te roepen van de verdorven ideeën van grote geesten, waartegen wordt gewaarschuwd 

in de inscriptio en de subscriptio (De Brune 1624, pp. 51-52; Bruyn 1996, pp. 202-203, 208, ill.). De kazen op de 

schilderijen zijn echter niet te vergelijken met de kaas in dit embleem, alleen al omdat de geschilderde kazen nooit 

met wormen worden getoond, maar juist heel smakelijk in beeld zijn gebracht; voorts gaat Bruyn eraan voorbij dat er 

een wezenlijk verschil bestaat in het discours van een embleem en een geschilderd stilleven. Vergelijk Bedaux 1987 

en Becker 1991, pp. 140-141, voor bezwaren tegen de "emblematische methode" bij de duiding van schilderijen. 

Bruyn baseert zijn interpretatie ook op een Banketstuk met luxe waren, dat wordt toegeschreven aan Hiëronymus 

Francken (Bruyn 1996, pp. 204-208, ill.); dat schilderij behandel ik verderop. 
1179

  Een vroeg voorbeeld is het gedicht ‘Van den grooten orboore die komt van den koopman ende van den 

akkerman’ in Jans teesteye van Jan van Boendale, die leefde in de 14de eeuw: 

‘Dat goede zuivel dat wij verteeren, 

Dies nieman en mag ontberen, 

Boter, kaze ende eiren mede. 

Proeft, en es dit niet waarhede?’ 

In: J. van Boendale, Jans teesteye, vv. 2296-2305. Geciteerd naar Meertens 1942, pp. 26-27. 
1180

  Refrein CXL: ‘Boter en kase stoffiert die cueckene wel’, fol. 195v-196v, in: Van Doesborch, ca. 1524, 

ed. Kruyskamp 1940, Leiden 1940, pp. 249-251. Kruyskamp schaart het refrein onder de categorie genrepoëzie. 

Hij wijst erop dat het refrein in de inhoudsopgave van Van Doesborch als ‘in ’t wijs’ wordt beschouwd, terwijl 

de tekst te vinden is in de afdeling ‘in ’t sot’ (Van Doesborch, ca. 1524, ed. Kruyskamp 1940, p. XLI). Volgens 

Kruyskamp hoort het refrein daar niet in thuis, omdat in de tekst ‘op nuchtere en volstrekt onkomische wijze de 

onontbeerlijkheid van boter en kaas ,,rhetorijkelijk’’ uiteengezet wordt’ (p. LVIII). Volgens Coigneau 1980-83, 

I, p. 26, gaat de aandacht hier uit naar de boter en kaas ‘gewoon omdat ze lekker zijn’ en worden ze louter om 

hun eigenwaarde genoemd, ‘zonder verwijzingen naar een hogere orde en buiten een allegorisch verband’. En (p. 

124): ‘In dit gedicht komen het speelse en het zinnelijke goed aan hun trekken.’ 
1181

  Zie: Hochstrasser 1999-2000, p. 74. Voor kaas als ‘grote nivelleerder’, zie: Schama 1988, pp. 171-172. 

Jacob Westerbaen plaatst in zijn gedicht Van Kees en Tys de eerlijke, eenvoudige, hardwerkende Kees, die van zijn 

kaas geniet, tegenover de slappe, immer verzadigde patriciër Tijs, wiens patrijs hem niet smaakt (Westerbaen 1657, 

p. 538). De gedachte dat kaas de basis vormt van een eenvoudige, voedzame maaltijd komt eerder op een 

vergelijkbare wijze tot uitdrukking in een spreekwoord van Erasmus: ‘Caseum habens non eget obsonio’ (met kaas 

heeft men geen nagerecht nodig). Erasmus voegde aan dit spreekwoord, dat een Griekse oorsprong heeft, toe dat men 

zich tevreden kan stellen met het geringste en goedkoopste. Erasmus 1544, f. 267; geciteerd naar Segal 1988, p. 73. 

Kaas was in de zeventiende eeuw betrekkelijk goedkoop; boter was duurder, maar werd niet beschouwd als een 

uitzonderlijk luxe artikel; zuivelproducten zullen binnen het bereik van de geschoolde handwerklieden hebben 

gelegen. Zie: Burema 1953, pp. 40-42, 70, 73, 89-92; Schama 1988, pp. 178-179, en de daar genoemde lit. 
1182

  Zie voor reliëfs en gedichten uit de 13
de

 eeuw met kaas etende personificaties van de Dwaasheid: Mâle 

1910, pp. 149-150. Vergelijk de passage bij Rabelais, waarin Pantagruel de notoire dwaas Humevesne uitmaakt voor 

een kaaseter: Rabelais, ed. 1919, I, p. 206. Jan Sanders van Hemessen maakte rond 1540 een zotte voorstelling van 

een Doedelzakspeler en een feestende vrouw, wier dwaasheid wordt geaccentueerd doordat zij wordt getoond met 

een stuk brood belegd met boter en kaas (Wallen 1983, nr. 21, afb. 60). Vergelijk ook Vincenzo Campi’s 

lachwekkende verbeelding van de Kaaseters en de bespreking daarvan door Wind 1974, p. 30. Voor seksuele 

connotaties van kaas: Wind 1977, p. 112, n. 14. 
1183

  Paneel, 119 x 140,5 cm., Sloss Wilhelmshöhe, Staatliche Kunstsammlungen, Kassel. Men vergelijke 

Bergström 1956, p. 100, n. 6, en Schneider 1994, p. 101. 
1184

  Signatuur en datering r.m.: AvB fecit An° // 1629, doek, 130,9 x 187 cm., inv. nr. 20129. Zie: Bok, De 

Meyere 1986, pp. 323-329; De Jongh 1986, pp. 302-303, nr. 75, ill. Verscheidene schilderijen worden behandeld 

in: De Jongh 1986, pp. 47-50, 292-310; voor prenten: E. de Jongh in Amsterdam 1997, pp. 124-128; vergelijk 

ook Franits 1986, pp. 36-49. 
1185

  Ook is het mogelijk dat de combinatie van brood en wijn zinspeelde op een theologische samenhang met 

het lichaam en bloed van Christus (dergelijke verbanden werden gelegd door zowel katholieke als protestantse 

theologen). Zie: De Jongh 1986, pp. 292, 296, 298, 302. 
1186

  Luiken 1711, p. 3. Het gedicht gaat gepaard met een voorstelling van een harmonieus huisgezin dat aan de 

dis is gezeten.  Zie ook De Jongh 1986, p. 50. 
1187

  Zoals een aan Jan Mostaert (Haarlem ca. 1475-ca. 1555) toegeschreven Heilige Familie bij de maaltijd in 

Keulen (Wallraf-Richartz-Museum, inv.nr. 471) uit omstreeks 1495-1500, waar reeds met vrij veel aandacht een 

karig gedekte tafel wordt getoond (met boter, brood, pap en een appel). Zie: Schneider 1979-1980, pp. 266-267, ill. 
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1188

  Paneel, 127, 5 x 155, 5 cm., Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, inv. nr. 3438. Zie: 

Renger 1970, afb. 87, als J. Beuckelaer; Kreidl 1976, pp. 162-164, afb. 1 en 1A, als Monogrammist HB; Briels 

1987, p. 226, ill., als Meester HB; Wolters 1997, p. 231, n. 2, als Huybrecht Beuckeleer. Vergelijk ook Jan 

Sanders van Hemessens Brassende Verloren Zoon uit 1536 in Brussel, waar de tafel is gevuld met kaas, boter, 

broodjes, wijn en pastinaken en De Verloren Zoon in het gezelschap van hoeren van een Zuid-Nederlands 

kunstenaar uit het tweede kwart van de 16de eeuw in Parijs, Musée Carnevalet, waar op de voorgrond vruchten 

liggen uitgestald (Renger 1970, afb. 41). 
1189

  Zoals in Joachim Beuckelaers Keukeninterieur van 1563 in Antwerpen, waar op de voorgrond hapklaar 

gevogelte en brood is afgebeeld, terwijl rechts in de achtergrond op een aanrecht een mand met kazen gereed 

staat. 
1190

  Bijvoorbeeld Joachim Beuckelaers Keukenstuk van 1562, voorheen in de collectie Julius S. Held 

verbeeldt op een hoek van de tafel broodjes, drank, glazen, een bord boter en een grote stapel servetten die 

gereed staan om een tafel voor een groot aantal personen mee te dekken. Paneel, 73,9 x 106,5 cm., 

gemonogrammeerd en gedat. 1562, voorheen collectie Julius S. Held, New York. Zie: Moxey 1976, pp. 167-168; 

Moxey 1977, p. 100 (ten onrechte als Christus en zijn discipelen te Emmaüs); Welu 1983-1984, nr. 2, pp. 16-19, kl. 

afb. p. 16 (als de Winter). 
1191

  Paneel, 82,2 x 111,2 cm., Amsterdam, Rijksmuseum, inv. nr. SK-A-4821. 
1192

  Doek, 140 x 204 cm., linksonder gemonogrammerd en gedateerd op de rand van de steen: HG./ 1616, 

inv. nr. SK-A-4866. Zie: Van Thiel 1989; Bleyerveld 2000, pp. 230-231, ill.; L.W. Nichols in Amsterdam, New 

York, Toledo 2003-2004, pp. 304-305, nr. 112, ill. De relatie met stillevens van Van Schooten werd opgemerkt door 

Van Thiel 1989, p. 135. Vergelijk bijvoorbeeld de wijze waarop Van Schooten druiven schildert op zijn Gedekte 

tafel met fruit uit 1617 (Gammelbo 1966, nr. 56, fig. 19, met abusievelijk het onderschrift van nr. 55); een 

vergelijkbare kaas komt voor op meerdere van zijn stillevens, zoals bijvoorbeeld het exemplaar in Athene 

(Gammelbo 1966, nr. 84, afb. 31). Het motief van het gedekte tafeltje met een kaas komt ook voor op de prent 

met Lot en zijn dochters uit 1612 van Willem van Swanenburg naar Rubens (Hollstein XXIX, nr. 1; P.J.J. van 

thiel in Amsterdam 1993-1994, p. 547, afb. 217b). Op Goltzius’ inventie verschijnt Lot in de rol van een 

genoeglijk grinnikende sater die de scène van ongelijke liefde vol overtuiging meespeelt. 
1193

  Eerder heeft ook Lammers 1979-80, pp. 410-415, gewezen op deze samenhang. 
1194

  Paneel, 120 x 190 cm., particuliere collectie, Oostenrijk. Zie: Ketelsen-Volckhardt 2003, pp. 42 e.v., 59, 

106, 109, 131, 163-164, nr. III, afb. 47. 
1195

  Paneel, 118 x 180 cm., Opava (Tjechië), Slezké Muzeum, inv. nr. 26.92. Zie: Ketelsen-Volckhardt 

2003, pp. 40, 42 e.v., 59, 106, 131, 164, nr. IV, afb. 9. H. Seifertová in Frankfurt 1993-94, ed. 1999, p. 48, nr. 1, 

geeft ten onrechte een streng moraliserende uitleg van het schilderij. Het is zeer onwaarschijnlijk dat voor de 

uitbeelding van een dergelijk voornaam en ingetogen gezelschap wordt gekozen om een moraliserende les uit te 

dragen, zoals ook A. Wied in Frankfurt 1993-94, ed. 1999, p. 38, terecht opmerkt. 
1196

  A. Wied in Frankfurt 1993-94, ed. 1999, p. 38. 
1197

  Men vergelijke voor een duiding, waarbij m.i. ten onrechte de streng-moraliserende functie van de 

voorstelling wordt benadrukt: Lammers 1979-1980, pp. 404-408, afb. 212. Lammers vergelijkt het centraal aan de 

tafel zittende (gehuwde?) paar, waarvan de man de vrouw omhelst, met het liefdespaar op de prent met Visus van Jan 

Saenredam naar Hendrick Goltzius uit 1595 en gaat er van uit dat het thema van de zintuigen door humanisten 

uitsluitend ‘[...] mit moralisierender Tendenz [wird] behandelt’ (p. 405); evenmin overtuigend is dat hier sprake is 

van een tegenstelling tussen alledaags, eenvoudig voedsel, zoals kaas, en ‘Luxusgüter der Zeit, wie Blumen [die hier 

niet eens zijn afgebeeld] und Obst, die Objekte der Libido’, een tegenstelling, waarin ‘die didaktische und 

moralisierende Tendenz des Bildes [ist] zu sehen’ (p. 406). Zie voor een discussie rond de toeschrijving, datering 

en betekenis van dit en het hierboven genoemde gastmaal: A. Wied in Frankfurt 1993-94, ed. 1999, pp. 36-38. 
1198

  Paneel, 81,6 x 136,7 cm., veiling Christie’s, Parijs, 16-10-2013, nr. 69, kl.afb., met een toeschrijving aan 

Huybrecht Beuckelaer. Voorheen: veiling Christie’s, Amsterdam, 7-5-1997, nr. 63, kl.afb., als anoniem. 
1199

  Zie voor Flegels Stilleven met een papegaai, een muis, gedroogde vijgen, wijn, vruchten, noten, 

suikergoed en muntstukken: Ketelsen-Volkhardt 2003, nr. 1, kl. afb. 2, als ca. 1590; een papegaai werd ook 

ondermeer afgebeeld op Flegels Pronkstilleven met luxe eetwaren van omstreeks 1620 (Ketelsen-Volkhardt 

2003, nr. 51, kl. afb. 1). Eerder werd een papegaai ondermeer door L. tom Ring geschilderd in zijn Keukenstuk 

met de bruiloft te Kana van 1562; Jan Sanders van Hemessen toonde het dier reeds in 1532 op zijn Dubbelportret 

met een man en vrouw die triktrak spelen, waar het motief met de wijn, een fruitschaal en nootjes verwijst naar 

zinnelijke genoegens (Zie voor dit schilderij: Wallen 1983, hoofdstuk 4, nr. 11). 
1200

  Sandrart 1675, ed. 1925, p. 164. 
1201

  Vooral vanaf omstreeks 1615 is ook sprake van een sterke toename van het aantal kunstenaars van 

Zuid-Nederlandse afkomst, die zich in Haarlem vestigden: het gaat daarbij hoofdzakelijk om de tweede generatie 

vluchtelingen. Voor de emigratie van schilders naar Haarlem: Goosens 2001, pp. 44-51; voor de immigranten 

vanaf het tweede decennium: i.h.b. pp. 46-51. 
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1202

  Men vergelijke: Sluijter 1999A en de aldaar genoemde literatuur. 
1203

  Tot zijn cliëntèle behoorde niet alleen het Haarlems stadsbestuur, maar ook ondermeer de Staten-

Generaal, de prins van Wales, koning Hendrick IV van Frankrijk en koning Christiaen IV van Denemarken. Zie: 

C.A. Burgers in Amsterdam 1993-94, p. 309. 
1204

  Wit linnen damast, 213,2 x 417,9 cm., Rijksmuseum, inv.nr. BK-1990-15. Dit tafellaken is het vroegst 

bekende exemplaar. Dat het bestemd was voor Hendrick IV blijkt uit de aanwezigheid van de wapens van 

Frankrijk en Navarre en het motto. Zie: E. Hartkamp-Jonxis in Amsterdam 2001, pp. 80-81, nr. 17, ill.; Burgers 

1999. 
1205

  Tegelijk accentueren deze motieven dat de getoonde etenswaren voortbrengselen zijn van de natuur. De 

gedachte dat we hier de producten zien van de jacht, de landbouw en de visserij wordt verbeeld in de brede, 

horizontale randen van elk van de vier nog bewaarde damasten tafelkleden met banketvoorstellingen: deze tonen 

jachtscènes, boeren en de scheepvaart (waaronder ook zeeslagen). Dat de etenswaren op tafel zijn voortgebracht 

door en deel uitmaken van de vier natuurelementen blijkt uit de aanwezigheid, in de vier hoeken, van putti die de 

Vier elementen representeren. Deze notie kwam, zoals we hebben gezien, ook tot uitdrukking in de 

programmatische reeksen van de elementen, de seizoenen en de maanden, zoals De Saive’s uitbeelding van de 

januari en februari, waar op een tafel met een gesteven laken een ruim assortiment kaas, gerookt vlees, spek, boter, 

brood, zout en een glas wijn werd getoond. 
1206

  Zo ontbreekt het motief van de steur op de schilderijen (we treffen de steur wel in Cornelis van 

Haarlems keuken uit 1596, in meerdere voorstellingen van Frans Snyders en het grootschalige keukenstilleven 

van Govertsz) en de kleden verbeelden geen kazen of drank, terwijl deze motieven bij Gillis en Van Dijck zo’n 

prominente plaats hebben. 
1207

  Ampzing 1628, p. 371. 
1208

  Doek, 46 x 64,5 cm., Milaan, Biblioteca Ambrosiana. Het is aannemelijk dat Caravaggio’s Ambrosiana-

stilleven werd geïnspireerd door teksten van klassieke auteurs als Plinius en Philostratus, die, zoals eerder werd 

aangeduid, in hun werk juist voor een verhoogd illusionisme in de schilderkunst een grote waardering aan de dag 

legden. Zie voor de suggestie dat Caravaggio voor zijn naturalisme een theoretische legitimering zocht in de 

literatuur uit de oudheid en bekend was met klassieke schilders als Apelles, Zeuxis en Parrhasius: Orr 1982, pp. 

125-147, hoofdstuk 5. Voor Philostratus: pp. 131-132; voor Plinius: p. 132 e.v. Caravaggio’s Fruitmand 

herinnert aan één beschrijving van Philostratus, Imagines, I, 31, in het bijzonder, ook al visualiseert het schilderij 

de tekst niet letterlijk. Van Dijck was zeer waarschijnlijk Karel van Manders informant toen deze de levens van 

Giuseppe Cesari en Caravaggio beschreef in het Schilder-boeck (zie daarover de literatuur genoemd in Brunner-

Bulst 2004, p. 141, n. 257, 259). In de levensbeschrijving van Giuseppe Cesari treffen we de vermelding aan dat 

Van Dijck diens ‘seer ghemeensaem goet vriendt en gheselle’ was (Van Mander 1604, fol. 190r.). Dat de 

vriendschap met Giuseppe Cesari zeer hecht moet zijn geweest, blijkt ook ondermeer uit het gegeven dat deze een, 

thans onbekend, portret van Van Dijck had geschilderd, dat wordt genoemd in het testament van Van Dijck en zijn 

vrouw van 20 november 1605 (I. Van Thiel-Stroman in Köhler et. al. 2006, p. 141). Een andere getuigenis van 

deze vriendschap vormt een prent met het portret van Giuseppe Cesari, die Jacob Matham in 1606 graveerde 

naar een geschilderd portret van Evert Crijnsz; het onderschrift bij de prent is van Theodorus Schrevelius en deze 

vermeldt dat Cesari het werk bij wijze van een groet naar zijn vriend Van Dijck heeft gestuurd (Brunner-Bulst 

2004, pp. 141-142, n. 260, afb. 14). Zoals Brunner-Bulst opperde, is het denkbaar dat Van Dijck Caravaggio via 

Cesari persoonlijk heeft ontmoet: in 1593 of 1594 werkte Caravaggio gedurende enige maanden in het atelier 

van Cesari, waar hij volgens Bellori ‘fiori e fruti’ schilderde (Brunner-Bulst 2004, p. 141; Bellori 1672, ed. 1976, 

p. 202). In de verzameling van Cesari heeft Van Dijck ondermeer de Jongen met de fruitmand (ca. 1593-94) 

kunnen bewonderen, die ongetwijfeld verwijst naar de door Plinius vertelde anekdote over een schilderij van 

Zeuxis met een jongen die een fruitmand vasthoudt, waar de vogels naartoe vliegen. Volgens Plinius was Zeuxis 

daar woedend over, en klaagde hij: ‘De druiven heb ik beter geschilderd dan het kind, want indien ook dat even 

goed gedaan was, zouden de vogels er bang voor zijn geweest.’ (Plinius, Hist. Nat., XXXV, xxxvi, 66). Over het 

schilderij van Caravaggio: Hibbard 1983, p. 17. Behalve de Jongen met de fruitmand was Cesari in het bezit van 

de Bacchino malato, die met andere schilderijen van Cesari in 1607 in beslag werd genomen en in de Galleria 

Borghese terechtkwam. Zie de publicaties genoemd in Brunner-Bulst 2004, n. 273. 
1209

  Noch Noë 1954, pp. 147, 290, n. 21, noch Zeri 1976, p. 99, bespeurden enige invloed van Caravaggio 

op Van Dijck. Brunner-Bulst 2004, p. 144, daarentegen, meent dat Van Dijck de monumentale benadering van 

zijn kazen ontleende aan Caravaggio, en wel in het bijzonder van diens werk van omstreeks 1600, zoals de 

Maaltijd te Emmaüs in Londen van 1601. Volgens deze auteur doen Van Dijcks bonte kleurgebruik, de manier 

waarop hij middels het koele, sterke licht elk object helder in beeld brengt en zijn gedifferentieerde 

stofuitdrukking sterk aan de werkwijze van Caravaggio denken. 
1210

  Van Mander 1604, fol. 191. 
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1211

  Zoals we hebben gezien, noemt Beurs in 1692, behalve vogels, ook expliciet ‘’t vrouvolk, [dat] na datze 

in zeekere staat zijn, wel al te sterk haare inbeeldinge konnen gaande maken’ bij het zien van natuurgetrouw 

geschilderde druiven, perziken, abrikozen en pruimen. Zie: Beurs 1692, pp. 136-137. 
1212

  Schrevelius 1648, p. 390. Hij voegt daaraan de opmerking toe dat ‘Willem Heda’ dezelfde ‘kunst’ 

beoefende. 
1213

  De schilderijen uit 1610 werden hierboven genoemd. Het doek (100 x 135 cm.) in Montréal, The 

Museum of Fine Arts (bruikleen van privé- verzameling) is gemonogrammeerd en gedateerd: FVD 162[2 of 7?]. 

Voorheen bevond het zich in de verz. W.J.M. Russel, Amsterdam, sinds 1958. Zie: Bol 1969, nr. 20, ill.; B. Haak 

in Amsterdam 1970, nr. 25, ill.; Segal 1983, nr. 7, ill.; Schneider 1994, pp. 101-103, ill.; Gemar-Koeltzsch 1995, II, 

p. 292, nr. 98/3, ill. In de genoemde periode wordt het arrangement van de voorwerpen iets vrijer, het licht helderder 

en gelijkmatiger verspreid. Bij het latere werk ziet men de tafel van een verder verwijderd standpunt, waardoor een 

grotere ruimtelijkheid ontstaat. Van Dijck varieert vrijwel steeds met dezelfde motieven, zodat zijn stillevens op het 

eerste gezicht nauwelijks verschillen, maar de objecten en victualiën zijn nooit identiek en ze nemen op elk schilderij 

een andere plaats in. 
1214

  Paneel, 71 x 125 cm., gesigneerd en gedat. op het voorste schildje bovenaan het zoutvat: RKoets [RK 

inéén] 1625, Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh , inv. nr. 929. Zie: Bergström 1956, pp. 104-105, afb. 

94; Vroom 1980, nr. 405, ill. 
1215

  Algemeen wordt aangenomen dat Clara Peeters uit Antwerpen afkomstig is en daar gedurende het 

grootste deel van haar leven doorbracht, hoewel haar naam ontbreekt in de registers van het Antwerpse St. 

Lucasgilde. Ook heeft men verondersteld dat zij in 1612 in Amsterdam en in 1617 in Den Haag werkzaam was, 

maar dit is evenmin gedocumenteerd. Zie: E. de Jongh in Auckland 1982, p. 65; Decoteau 1992, pp. 7-11; 

Amsterdam, Cleveland 1999-2000, p. 296; Brunner-Bulst 2004, p. 154, 198, n. 322. Peeters schilderde al in 1607 

een zelfstandig stilleven, dat echter tot een ander beeldtype behoort dan de gedekte tafels van Gillis en Van 

Dijck, ondermeer omdat de eetbare waar hier louter bestaat uit suikergoed: Stilleven met suikergoed, rozemarijn, 

wijn, juwelen en brandende kaars, paneel, 23,7 x 36,7 cm., l.o. gesign. en gedat.: CLARA·P 1607, veiling Koller, 

Zürich, 30-03-2012, nr. 3048 (Segal 1988, pp. 67-68, 229, nr. 7, ill.). 
1216

  Paneel, 34,5 x 49 cm., gesigneerd rechtsonder, op het mes: CLARA . PEETERS, Mauritshuis, Den Haag 

(sinds 2012) (voorheen: Londen, The Richard Green Gallery, 1999). Zie: Amsterdam, Cleveland 1999-2000, pp. 

128-130, nr. 9, ill., en, voor de datering: p. 130, n. 9. 
1217

  Gammelbo noemt 46 gedekte tafels met hoofd- of bijgerechten van, of toegeschreven aan Van Schooten: 

Gammelbo 1966, pp. 122-138, nrs. 51-97 (voor fruitstukken: pp. 139-142, nrs. 98-112). Zie ook: Vroom 1980, I, pp. 

79-87, II, pp. 112-122. 
1218

  Bijvoorbeeld: paneel, 54 x 90 cm., veiling Amsterdam, Mak van Waay, 23-6-1953, nr. 96. Zie: 

Gammelbo 1966, pp. 127-128, nr. 63, afb. 22 (toegeschreven aan Van Schooten). 
1219

  Paneel, 47 x 84 cm., met resten van een signatuur, Otterlo, Rijksmuseum Kröller-Müller. Zie: 

Gammelbo 1966, pp. 122-123, nr. 51, afb. 18. Ongeveer gelijktijdig verschijnt de combinatie van haringen met 

kaas op een Gedekte tafel uit omstreeks 1615 in Rotterdam, die eveneens tot het ‘additieve’ beeldtype behoort en 

mogelijk door een kunstenaar in de omgeving van Hans van Essen werd geschilderd. Paneel, 56 x 67 cm. 

(oorspronkelijk links groter geweest), Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, inv.nr. 2933. Zie: Briels 

1987, pp. 228-229, afb. 291, als H. van Essen; Meijer 1989, pp. 120-121, nr. 36, ill., als Vlaamse of Hollandse 

school, ca. 1615 (met eerdere lit.); S. Brakensiek in Wenen, Essen 2002, pp. 240-241, nr. 80, ill., als H. van 

Essen. 
1220

  Van Hulsdonck schilderde maaltijdstillevens waarin ham, varkenspoten en haring vaste elementen 

vormen. Aanvankelijk worden deze voorstellingen gekenmerkt door een additieve benaderingswijze, maar in 

zijn latere werk kiest hij voor een lager gezichtspunt, zodat de objecten elkaar oversnijden, de ruimtelijkheid 

overtuigender wordt gesuggereerd en het geheel een natuurgetrouwer indruk maakt. Na zijn opleiding, die hij 

vermoedelijk in Middelburg volgde bij Ambrosius Bosschaert, werd hij in 1608 Meester in Antwerpen, waar hij 

in 1647 overleed (zie: Wenen, Essen 2002, p. 367). Zijn stillevens met gedekte tafels tonen, net als veel werken 

van Floris van Schooten, eenvoudiger voedsel, zoals donker brood, bier, varkenspoten en haring; vaak 

combineert hij deze echter met luxe spijzen, zoals citrusvruchten en een fluitglas met wijn. Vroege voorbeelden 

zijn: een Gedekte tafel met ham, haring, varkenspoten en kersen, paneel, 65,4 x 106,8 cm., Barnard Castle, The 

Bowes Museum (zie: G. Luijten in Amsterdam 1997, p. 163, afb. 6); een Gedekte tafel met haring en 

varkenspoten, paneel, 48,5 x 64, 5 cm., links onder gesigneerd: IVHVLSONCK. FE, Enschede, Rijksmuseum 

Twente-Enschede (zie: Lammers 1979-80, pp. 412-413, nr. 214, ill.). Een later voorbeeld is de Gedekte tafel met 

ham, haring en varkenspoten, materiaalgegevens onbekend, voorheen Den Haag, Galerie Nystad. Zie: Lammers 

1979-80, p. 412, ill. 
1221

  Paneel, 56 x 73 cm., Madrid, Museo del Prado, inv. nr. 1622. Maakt waarschijnlijk deel uit van een 

groep van vier schilderijen, waarvan de drie overige in 1611 zijn gedateerd. Zie: Díaz Padrón 1995, I, pp. 798-

805, ills. 
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1222

  Paneel, 45,5 x 33,5 cm., gesign. en gedat. l.o.: .CLARA. P. A.º 1612, voorheen: Londen, Richard Green 

Gallery, 1993 (Segal 1988, p. 69, nr. 8; F). 
1223

  Koper, 51 x 44 cm., particuliere collectie. Zie: Amsterdam, Cleveland 1999-2000, p. 126, afb. a. 
1224

  Een versie die voorheen deel uitmaakte van de verzameling Willem Russell in Amsterdam, is volgens 

Segal gesigneerd en gedateerd Hieronimo Francken F[...] 1599 (Segal 1988, p. 42); een andere versie draagt 

vermoedelijk het jaartal 1600 of 1601 (Segal 1986, pp. 58-60, afb. 3; Segal 1988, pp. 41-45, afb. 3.4.). Onjuist is 

mijns inziens Segals aanname dat het Banketstuk met luxe waren oorspronkelijk een pendant vormde met het 

Banketstilleven met een uil, dat hieronder ter sprake komt. Ondanks het gegeven dat van deze compositie ook 

zeker vijf versies bekend zijn met ongeveer dezelfde afmetingen als het Banketstuk met een uil, wijzen grote 

verschillen in de stijl en de verbeelding van de ruimte er op dat het Banketstuk met luxe waren later moet zijn 

ontstaan dan het Banketstuk met een uil, zodat deze schilderijen niet als paar kunnen zijn bedoeld (tot dezelfde 

conclusie kwam Brunner-Bulst 2004, pp. 197, 199, nn. 312, 356). Bovendien zijn beide composities mijns 

inziens door verschillende kunstenaars gemaakt. 
1225

  Op het Kleine feestmaal komt, net als bij het Banketstuk met luxe waren, een doorkijkje voor met een 

vergelijkbaar voornaam paar, dat zich, gezien van op de rug, verwijdert naar de achtergrond. Ook komen enkele 

van de op de tafel uitgestalde etenswaren en gebruiksvoorwerpen overeen met het Kleine feestmaal: het bord met 

citroenschijfjes, de olijven, een bord met een wit broodje, een wijnkan en het pronkservies in de achtergrond. 

Andere elementen, zoals het suikergoed, de vruchten en kaas, komen we tegen op het Feestelijke gastmaal met 

muziek. Het stuk verschilt van deze antecedenten doordat de beeldelementen in een compactere compositie zijn 

ondergebracht en de voorgrondfiguren ontbreken. Stellig onjuist, gezien het bovenstaande, is Bruyns 

interpretatie, dat het Banketstuk met luxe waren de gedachte visualiseert ‘that earthly riches lead to hell’ (Bruyn 

1996, p. 206). 
1226

  Een andere uitzonderlijke, vroege voorloper van het zelfstandige maaltijdstilleven (waarin de bereide 

hoofdmaaltijd domineert) is een voorstelling van een gedekte tafel (paneel, 63 x 115 cm.) in Stedelijk Museum 

Het Prinsenhof te Delft (in bruikleen van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, inv. nr. NK 2454), die ongeveer 

tussen 1580 en 1600 zal zijn vervaardigd door een onbekende, waarschijnlijk Noord-Nederlandse kunstenaar. 

Zie: Den Haag 1992, p. 239, nr. 2064, ill., als Pieter Pieters I(?). Deze tafel toont een verleidelijke uitstalling 

waarin toebereide vleesgerechten domineren: op een schaal in het centrum prijkt een grote ham, terwijl op 

schalen rechts en links, respectievelijk een gebraden lam of konijn en kluiven zijn opgedist. Het arrangement 

bestaat voorts uit druiven, broodjes, boter, olijven, pastinaken, kostbare glazen, drinkkannen en roemers. Direct 

voor de beschouwer ligt een broodje op een bord, dat over de voorste tafelrand is geplaatst, en, met een mes en 

pastinaken, in diens richting is geprojecteerd, waardoor deze nadrukkelijk wordt uitgenodigd toe te tasten. Via 

het raam rechts in de achtergrond is een dienster met een pastei te zien, die in onze richting loopt. Volgens Haak 

werd dit schilderij vermoedelijk in Amsterdam vervaardigd, omdat de schilderwijze van het stilleven 

verwantschap zou vertonen met Amsterdamse schuttersstukken en het model van de tinnen kan een 

Amsterdamse oorsprong heeft (Haak 1984, p. 123, afb. 231). Een vrijwel eendere drinkkan verschijnt omstreeks 

1590 op de keukenstukken van Abraham Bloemaert. In de meest linker van de twee ramen in de achtergrond 

wordt een scène getoond, die helaas niet duidelijk herkenbaar is weergegeven. Bergström suggereerde dat dit 

tafereel, waarbij ongeveer vijf figuren worden getoond, de Verzoeking van Christus in de Woestijn verbeeldt 

(Bergström 1956, pp. 23, 26, afb. 21 (als Nederlands, ca. 1580); zie ook: Haak 1984, p. 123). In de voorstelling 

lijkt echter niets op deze identificatie te duiden: in geen van de figuren kan men Christus of de duivel herkennen. 

Ook de inscriptie ‘Luc IIII 7’, die op de wand rechts van dit raam is te lezen en verwijst naar één van de plaatsen 

in de bijbel waar deze geschiedenis wordt verhaald, vormt geen betrouwbaar aanknopingspunt, omdat bij nadere 

inspectie blijkt dat deze op de vernislaag werd aangebracht en daarom pas later moet zijn toegevoegd. Zolang 

geen alternatieve interpretatie voor de achtergrondscène wordt gevonden, blijft het onduidelijk hoe deze zich 

verhoudt tot de gedekte tafel op de voorgrond en de dienster. 
1227

  Deze compositie moet een grote populariteit hebben genoten, omdat daarvan zeker vijf versies bekend zijn:  

1) Paneel, 36,4 x 48 cm., onduidelijk gedateerd op de rand van het bord, Rotterdam, Museum Boijmans Van 

Beuningen, inv. nr. 2288 (bruikleen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Enklaar 1940, p. 23, afb. 3, las het 

jaartal, ongetwijfeld verkeerd, als 1549; Luttervelt 1947, pp. 12-13, afb. 6 (P. Brueghel d.O.?); Haak 1984, pp. 122-

123, afb. 230, als Antwerps meester; Segal 1986, pp. 58-59; Segal 1988, pp. 39, 41; Meijer 1989, pp. 74-75, nr. 13, 

als H. Francken de Jongere. 

2) Paneel, 32.5 x 43.5 cm., inscriptie op het plateel: Adam Rossmolen; onderschrift bij de uil: 

VUYLENSPIEGHEL en als opschrift: Goeien dagh Bruer., Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone 

Kunsten, inv. nr. 846. Zie: Vandamme 1988, p. 481, nr. 846, ill., als Zuidnederlandse school, einde 16de eeuw. 

3) Paneel, 34 x 48 cm., onduidelijk gedateerd op het bord: 1599[?]; draagt rechts van het midden het monogram 

DT (dooreen) [voor David Teniers?], Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, inv. nr. 3357, voorheen 

met toeschrijving aan Joachim Beuckelaer. Onderzoek met infrarood reflectografie heeft aangetoond dat vele 

veranderingen werden aangebracht in de oorspronkelijke schets (Segal 1988, p. 41, n. 6). 
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4) Paneel, 36 x 46 cm., gemonogrammeerd en gedat. op het mes: HF (inéén) 1599[?], privé-verzameling, 

Duitsland. Zie: Bergström 1956, pp. 24, 297, n. 64; Segal 1988, pp. 39, 41-45,50, 227, nr. 1, ill. 

5) Paneel, 34 x 44 cm., onduidelijk gedateerd: 1601[?], voorheen coll. Baron André Descamp, Brussel; veiling 

Palais des Beaux-Arts, Brussel 24/27-3- 1981, nr. 688 (Segal 1988, pp. 41, 209, n. 5). 

Iconografisch verwant is een tekening met een bord waarop twee pekelharingen worden getoond in het British 

Museum in Londen. Niet goed leesbaar is een handgeschreven tekst, die, met het jaartal ‘1597’, op het bord werd 

aangebracht en lijkt te verwijzen naar: Londen, 16 maart (Segal 1988, pp. 40-41, afb. 3.3, met toeschrijving aan 

H. Francken de Jongere). 

De inventie en de stijl van de hierboven genoemde groep schilderijen wijken sterk af van het Banketstilleven met 

een uil in Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, inv.nr. 934 (paneel, 26.2 x 36.3 cm., 

gesigneerd en gedateerd op de rand van het bord: Anno 1604 Jeronimus Francken; inscriptie onder de uil: AL 

HEEFT HY KAERS EN BRIL/ [...] UYL NIET ZIEN WIL). Zie: Segal 1986, pp. 58, 60, n. 16; Segal 1988, pp. 39-

45, afb. 3.1., als H. Francken de Jongere; Vandamme 1988, p. 151, nr. 934, ill. Alleen dit laatste stuk is mijns 

inziens zeker van H. Francken zelf. Op dit gesigneerde exemplaar zijn de voorwerpen en etenswaren 

overtuigender in de ruimte geplaatst, het toont een ander arrangement en de stofbehandeling van het stilleven 

verschilt; de uil wordt hier niet in een spiegel getoond, maar zittend op een stok, en ook het doorkijkje met het 

landschapje en de figuren ontbreekt. 
1228

  Zie voor de verbeelding van de uil met een kaars en een bril: Amsterdam 1976, p. 247, nr. 65; 

Paskiewicz 1982, p. 67; Vandenbroeck 1985, pp. 66, 94-101; G. Luijten in Amsterdam 1997, pp. 191-193. 
1229

  Vandenbroeck 1984, pp. 104-105, i.h.b. n. 160-161. 
1230

  Segal 1988, p. 43, maar Segal geeft niet duidelijk aan op welke versie deze tekst voorkomt. Volgens 

Meijer 1989, p. 74, n. 5, is de tekst op het in 1981 te Brussel geveilde exemplaar het beste leesbaar: ‘eennen 

lepel [...] eennen . pekelharinck . loolepot . bouckweykoecke . een . pinthen . niet . sonder . go[...] . [...]’. Van de 

tekst op het Rotterdamse exemplaar is het volgende nog te lezen: [...]pekelharinck L[...]pot [...]pot[...] (Meijer 

1989, p. 75). 
1231

  Segal droeg mijns inziens een te ver-gezochte, onnodig gecompliceerde interpretatie aan van de 

voorstelling in christologisch-moraliserende zin, waarbij aan dezelfde motieven meerdere, vaak tegenstrijdige 

betekenissen werden toegekend, en betekenissen van motieven die voorkomen in emblemata direct en 

probleemloos in het schilderij werden geprojecteerd. Bijvoorbeeld het motief van de molen in de achtergrond 

van het Banketstilleven met een uil (waar een boers paar zich van ons verwijdert in de richting van een stad via 

een pad dat tussen een molen en een galg leidt ) wordt door Segal enerzijds geïnterpreteerd als een visualisering 

van het motto bij een embleem van Johannes Sambucus, waarvan een vertaling werd uitgegeven in 1556 in 

Antwerpen: ‘Ledicheyt verwacht de fortuyne’. Maar anderzijds kan volgens Segal ‘the windmill [...] also be a 

symbol of the virtue of Christ, of Moderation or Regularity, and if it is used in this sense, then the people in 

Francken’s painting can be seen as moving along a path between good and evil’ (Segal 1988, p. 44). Mijns 

inziens accentueert dit motief slechts dat we met boeren te maken hebben, die worden getoond in hun rurale 

leefomgeving. 
1232

  Uiteindelijk gaat deze iconografie terug op de Vleeskraam van Aertsen, waar we de combinatie van worst 

met verse en gepekelde haring reeds tegenkomen. Net als in de Vleeskraam wekt het motief van de pekelharing hier 

associaties op met zotheid, wellust en de vastenavond (de vis functioneert daarom op het Banketstilleven met een 

uil zeker niet als attribuut van de vasten, zoals Segal 1988, p. 45, meent). Een ander element dat we al op de 

Vleeskraam aantreffen is het merkteken in de vorm van een kleine hand, dat hier op de bierpul is te zien (de versies 

in Antwerpen en in de privé-collectie tonen de hand op de bierpul en het mes) en de Antwerpse oorsprong van de 

compositie bevestigt: twee van dergelijke handen, die voorkomen in het stadswapen en verwijzen naar de legende 

waaraan de stad haar naam - Hantwerpen - te danken heeft, zijn, zoals aangeduid, links bovenin de Vleeskraam 

afgebeeld. We mogen daarom aannemen dat de aan de horizon gelegen stad ook hier Antwerpen voorstelt, en niet het 

Hemelse Jeruzalem, zoals Segal 1988, p. 44, oppert. Volgens Segal 1988, p. 45, zou de tekst goeindach bruer ook 

al voorkomen op de Vleeskraam, waar deze zou zijn aangebracht op een geschilderd papier direct onder de handen. 

Deze inscriptie, die bestaat uit drie woorden, is echter onleesbaar (Houghton 1999, p. 44). 
1233

  De meeste motieven die de monogrammist N.G., die voorheen waarschijnlijk ten onrechte werd 

geïdentificeerd met Nicolaas Gillis, omstreeks 1610-1620 uitbeeldt op zijn Gedekte tafel in Stockholm (doek, 

50,5 x 66 cm., l.o. monogram: N.G., Stockholm, Universität. Afgebeeld in Gemar-Koeltzsch 1995, II, p. 390, nr. 

139/6, als Nicolaas Gillis) komen eerder ook voor op het Keukenstilleven met de Maaltijd te Emmaüs, dat aan Pieter 

Aertsen kan worden toegeschreven. We zien hier op de voorgrond dezelfde combinatie van pastinaken, uien, een 

bordje haring, brood en wijn, maar bij Aertsen zijn deze zaken nog niet klaar voor consumptie: de haring is nog 

ongekaakt en de tinnen borden zijn nog op elkaar gestapeld. Paneel, 66 x 92,1 cm., inscriptie rechtsboven: LUC. 

CAP. XXIIII., Veiling Sotheby’s, New York, 23-1-2003, nr. 203, kl.afb. Zie: Grimm 1988, p. 90, afb. 35 (als 

anoniem, ca. 1600-1610). Volgens documentatie van het RKD (kunstwerknr. 112575) toegeschreven aan Pieter 

Aertsen. De haring, de mand met fruit en de pastinaken zijn op precies dezelfde wijze geschilderd op Aertsens 
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marktstuk in Keulen, Wallraf-Richartz-Museum, inv. nr. 1002. Een vrijwel eendere variant van het 

Keukenstilleven met de Maaltijd te Emmaüs, maar zonder de schaapskop (paneel, 62 x 90 cm.) wordt genoemd in 

de verz. M.H.G. Sperling, New York, als Pieter Aertsen (bron: RKD) (herk.: Kunsthandel Benedict, Parijs, 

1950). Andere voorlopers van gedekte tafels zijn de keukenstukken die ca. 1600-1610 in de Frankfurtse school 

ontstonden: deze tonen nadrukkelijk voltooide hoofdgerechten, die klaar staan om naar een eetruimte te worden 

gebracht, zoals het bord met een bereid stuk vlees, een brood en een glas gevuld met wijn in het keukenstuk in 

Gent van een onbekende Frankfurtse kunstenaar (doek, 116 x 134,5 cm., Gent, Museum voor Schone Kunsten, 

inv.nr. 1914-IN. Zie Gent 1986-87, p. 161, nr. 33, ill. als P.C. van Rijck (?)). Ook het genoemde keukenstuk in 

Birmingham van een onbekende, mogelijk Zuid-Nederlandse kunstenaar uit de omgeving van Snyders toont een 

schaal met reeds geprepareerde oesters, een vleespastei met als versiering een runderhoef en een schaal met een 

ham die bestemd zijn voor de tafel die voor een groep van ongeveer twaalf mensen is gedekt in de eetruimte, 

waarin via het doorgeefluik een blik wordt geboden. Op een al eerder besproken keukenstuk dat Cornelis Jacobsz. 

Delff waarschijnlijk kort na 1600 schilderde, liggen broodjes en een schaal met kazen klaar en draagt de keukenmeid 

een schaal met een gebraden ribstuk. Paneel, 85,4 x 145,3 cm (fotoneg. nr. RKD 11032), gesigneerd: CJD [inéén] 

elff, veiling Amsterdam, Sotheby’s, 10-5-2005, nr. 21, ill. Van een nauwe verwantschap met het thema van het 

keukenstuk getuigt bijvoorbeeld ook een Gedekte tafel met vlees, haringen, uien, kazen, krabbetjes en mosselen uit 

omstreeks 1610, met in de achtergrond een keukeninterieur zonder figuren. Paneel, 45 x 70 cm., 

gemonogrammeerd op de drinkkan, vermoedelijk te lezen als H v ES; rechtsonder: mogelijk te lezen als HVE, 

Dr. M.M. van Valkenburg, Laren, Gelderland. Zie: Bergström 1956, p. 108, afb. 98, als Hans van Essen. 
1234

  Paneel, 41 x 56 cm., gesigneerd F.v.s., National Picture Gallery en Alexander Soutzo’s Museum, 

Athene. Zie: Gammelbo 1966, pp. 134-135, nr. 84, afb. 31. 
1235

  Claesz werd vermoedelijk geboren in het nabij Antwerpen gelegen Berchem. In Antwerpen was hij in 1620 

mogelijk korte tijd lid van het St. Lucasgilde, waar een zekere ‘Pieter Clasen(s)’ stond ingeschreven (Rombouts, 

Van Lerius 1872, I, pp. 560-561). In 1622 werd zijn zoon, Claes Pietersz. Berchem, in Haarlem geboren. Zie: I. 

van Thiel-Stroman in: Köhler et al, 2006, pp. 124-126. 
1236

  Paneel, 51 x 90 cm., gemon. op het mes: PC, privé-verzameling. Zie: Brunner-Bulst 2004, p. 215, nr. 

21, ill.; Haarlem, Zürich, Washington 2004-2005, pp. 31, 117, nr. 10, kl. afb. 
1237

  Paneel, 46 x 69,2 cm., gesign. en gedat. Heda. 1629., Den Haag, Mauritshuis, inv. nr. 596. Zie: Vroom 

1980, I, p. 69, afb. 84, II, nr. 326. 
1238

  Dit zien we voor het eerst gebeuren in de gedekte tafel (met vooral vruchten) van Claesz. uit 1621, hoewel 

dit stuk nog steeds wordt gekenmerkt door een ‘additieve’ benadering (Bergström 1956, p. 113, afb. 100; Brunner-

Bulst 2004, nr. 1). Bergström ging er nog van uit dat deze vernieuwing zich eveneens in 1621 manifesteerde in 

W.C. Heda’s Vanitasstilleven in Museum Bredius te Den Haag (Bergström 1956, p. 124). Dit stuk is echter niet 

gedateerd in 1621, zoals Bergström meende, maar in 1628 (Vroom 1980, I, p. 53, afb. 65, II, p. 65, nr. 325). 
1239

  ‘kmoet Pieter Klaeszen ook niet langer laten steken.  

En so van Heda mee en sijn banketten spreken’ (Ampzing 1628, p. 372). 
1240

  Net zomin als van Claesz. weten we bij wie Heda zijn schildersopleiding genoot. Waarschijnlijk begon hij 

zijn carrière als schilder van historiestukken en portretten (I. van Thiel-Stroman in Köhler et. al. 2006, pp. 190-

191). Naast de vermelding van Ampzing is ook de hoge kwaliteit van zijn vroegst bekende stillevens een sterke 

aanwijzing dat hij al eerder in dit genre actief was.  
1241

  Doek, 175 x 324 cm., gedateerd op de stoelleuning linksonder: 1616. Haarlem, Frans Halsmuseum, 

inv.nr. I-109. Zie: Haarlem 1988, nr. 22. Ook Martin 1935-1936, dl. I, pp. 285, 407-410, beschouwde de gedekte 

tafels op schuttersstukken van Frans Hals (St. Jorisdoelen, 1616 en 1627; Cluveniersdoelen, 1627) als belangrijke 

impuls voor de Haarlemse stillevenschilderkunst; Martins analyse beperkt zich echter tot de constatering dat Hals’ 

snelle en virtuoze schildertrant als een krachtige prikkel werkte: ‘Pieter Claesz en de zijnen, en zelfs Floris van 

Schooten, streven, elk op eigen wijs, Frans Hals na in malschheid, plastiek en levendigheid van toon.’ 
1242

  I. van Thiel-Stroman in Köhler et. al. 2006, p. 190. 
1243

  Zie: Ekkart 1988, p. 131, en voor vele voorbeelden: Haarlem 1988. De schuttersmaaltijd werd 

voorzover bekend geïntroduceerd op een Amsterdams schuttersstuk door Cornelis Anthonisz (ca. 1500-1553) 

toen hij in 1533 de Maaltijd van Rot H van de voetboogschutters (De Braspenningmaaltijd) schilderde (paneel, 

130 x 206,5 cm., Amsterdams Historisch Museum, gesigneerd en gedat. links boven op een stuk papier: anno/ 

1533 / C I T. Zie: Amsterdam 1986, pp. 199-200, nr. 75, ill.; Haarlem 1988, pp. 192-195, nr. 15, ill. Deze tafel is 

betrekkelijk schaars gedekt met houten eetplankjes, messen, drinkgerei, broodjes, een gefileerde haring en een 

grote tinnen schotel met twee gebraden vogels (mogelijk een gans en een reiger). In Amsterdam werd de traditie 

van het schuttersmaal voortgezet door ondermeer Dirck Barendsz (1534-1592), Aert Pietersz. (ca. 1550-1612), Jan 

Tengnagel (1584/85-1635) en Bartholomeus van der Helst (1613-1670). Zie de voorbeelden in Haarlem 1988, pp. 

85, 90, 365, afb. 60, 65, 372-373 en nrs. 185, 189, ills. Het is opvallend dat de zeldzame schuttersmaaltijden die 

buiten Haarlem en Amsterdam werden gemaakt – het stuk van Michiel van Mierevelt uit 1611 in Delft, dat van 

Cornelis Willemsz. Eversdijck uit 1616 in Goes en het exemplaar van Jan Albertsz. Rootius uit 1652 in Hoorn - 
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allemaal zijn uitgevoerd door kunstenaars die ook keukenstukken schilderden; in Haarlem beoefende, behalve 

Cornelis van Haarlem, ook Cornelis Engelsz. beide genres. Cornelis Engelsz schilderde in 1618 een 

schuttersstuk (Haarlem 1988, p. 115, afb. 82). Zie voor de schuttersmaaltijden van Van Mierevelt, Eversdijck en 

Rootius: R.E.O. Ekkart in Haarlem 1988, pp. 130-131, afb. 103; Haarlem 1988, p. 364, nr. 184, ill. Terwijl van 

Eversdijck en Rootius nog keukenstukken bewaard zijn, deelt Van Mander, zoals aangeduid, mee dat ook Van 

Mierevelt ervaring had met het schilderen van keukenstukken. Diens schuttersmaaltijd van 1611 (van een 

ongeïdentificeerde schutterij) laat duidelijk zien dat hij zijn ervaring met het schilderen van voedsel opnieuw 

heeft benut: de gedekte tafel, die hier een centrale plaats inneemt op de voorgrond van de compositie, toont een 

betrekkelijk rijk, met oog voor details uitgewerkt arrangement. In het centrum staat een schaal waarop een grote 

kreeft prijkt, en daarnaast liggen pastinaken (of mierikswortels?), broodjes, allerlei drink- en eetgerei, en, uiterst 

rechts een schaal met een kaas(?) – een voor dit genre ongebruikelijk motief. 
1244

  Verschillende gelegenheden, zoals processies, het ‘maandschot’, het afscheid van een kapitein en het 

jaarlijkse ‘Rekenmaal’ vormden aanleidingen tot feestelijke bijeenkomsten. Het is bekend dat bij deze maaltijden 

geregeld werd gemusiceerd en gezongen: op het stuk van Anthonisz houdt één van de schutters een papier vast 

met daarop een populair minnelied, terwijl de man naast hem een fluit uit een foedraal haalt (Haarlem 1988, pp. 

192-193). Dat dergelijke feesten soms behoorlijk uit de hand konden lopen, blijkt uit een ooggetuigeverslag van 

de Engelse reiziger William Brereton, die in 1634 te gast was op het jaarlijkse feest van de Dordtse schutters en 

zich verwonderde over het liederlijke gedrag van de feestgangers (Schama 1988, p. 198). Geregeld moest tegen 

dergelijke uitspattingen worden opgetreden en het is illustratief dat Bredero, die als vaandrig de schutterij van 

binnenuit kende, het officierskorps in één van zijn boertige liederen afschildert als een bonte verzameling 

drinkebroers (Bredero 1975-1983, pp. 161-166; vergelijk ook: P. Knevel in Haarlem 1988, p. 37). Toch zou het 

onjuist zijn een eenzijdige nadruk te leggen op het onmiskenbaar aanwezige gezelligheidsaspect van de 

schuttersmaaltijden en de verbeelding daarvan. Met veel vertoon gepresenteerd voedsel werd een middel dat 

tijdens plechtigheden de feestvierders rond de tafel verenigde, waarbij vorm en protocol van groot belang waren 

(Schama 1988, p. 188). 
1245

  Schuttersmaaltijd van de schutterij van Sint Joris en van de Cluveniers, 1583, Frans Hals museum, inv. 

nr. I-48 (Haarlem 1988, nr. 182, ill.). Van omstreeks 1599 dateert Cornelis van Haarlems Maaltijd van officieren 

van de Haarlemse schutterij van Sint Joris of de Cluveniers, Frans Hals Museum (Haarlem 1988, p. 110, afb. 

76). 
1246

  J. Levy-van Halm in Haarlem 1988, p. 110. Ook het uitschenken van wijn of het omgekeerd houden van 

een glas moet zeker niet worden beschouwd als een aansporing tot matigheid, zoals J. Levy-van Halm in 

Haarlem 1988, pp. 113-114, meent. Het uitschenken van wijn lijkt overeen te komen met uitbeeldingen van de 

Temperantia, maar daar wordt de wijn aangelengd met water, en dat is hier niet het geval. Met het omgekeerd 

tonen van een glas, een handeling die Frans Hals uitbeeldde op zijn Maaltijd van officieren der Cluveniers en de 

Maaltijd van officieren van de St Jorisschutterij (Haarlem 1988, nrs. 187-188, ills.), lijkt men slechts te 

demonstreren dat het glas zojuist geledigd is. 
1247

  Van Mander 1604, f. 292v. Dat het drinken juist met vrolijkheid gepaard ging, blijkt ook uit Schrevelius’ 

beschrijving van de schuttersmaaltijden die in de doelen aan te treffen zijn als: ‘schutbroeders, zittende aen tafel, 

malkander ghesontheydt toe-drinckende’ (Schrevelius 1648, p. 383). 
1248

  Maaltijd van officieren en schutters der Haarlemse Cluveniers, doek, 200 x 334 cm., Haarlem, Frans 

Halsmuseum. De Grebber borduurt hier voort op het compositieschema en motievenrepertoire van Cornelis van 

Haarlem uit 1583, maar hij toont nu een veel uitgebreider gezelschap. Zie: J. Levy van Halm in Haarlem 1988, p. 

116, afb. 85. 
1249

  Korporaalschap en officieren van het Derde Vendel der Haarlemse Cluveniers, doek, 208 x 500 cm., gesig. 

en gedat. FP GREB anno 1619, Haarlem, Frans Halsmuseum. De Grebber werkte hieraan tussen 1612 en 1615 en in 

1619. Zie: Haarlem 1988, pp. 112, 366-367, nr. 186, ill. 
1250

  Dit waren symbolen van de broederschap die de rechten van de stad verdedigden: deze objecten, die na 

verloop van tijd steeds rijker werden gedecoreerd, brachten traditie en gemeenschapszin tot uitdrukking, verhoogden 

het aanzien van de schutters en vervulden vermoedelijk een speciale rol binnen het ceremonieel van de groep. Zie: 

Schama 1988, pp. 189-190; Van den Bergh-Hoogterp 1988, pp. 140-163. 
1251

  Voor het atelier van Frans Pietersz. de Grebber: Goosens 2001, pp. 96-98. 
1252

  Dit motief werd vermoedelijk geïntroduceerd door Claesz., in meerdere van wiens werken uit 1625 we 

dit beeldelement reeds tegenkomen (Brunner-Bulst 2004, nrs. 20-22). Schuttersmaaltijden die het motief van een 

servet over een tafelrand tonen, zijn o.a. die van Hals uit 1616 en van Van Mierevelt uit 1611 in het Prinsenhof. 

Claesz en Heda kunnen het motief ook hebben overgenomen van schilderijen van vrolijke gezelschappen. 
1253

  Zoals dat van Claesz (paneel, 40 x 63,5 cm., gemonogrammeerd en gedateerd: PC A° 1628) in een 

privé-verzameling. Zie: Brunner-Bulst 2004, nr. 35, ill. 
1254

  Zie de vele afbeeldingen in Kolfin 2005. 
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1255

  Paneel, 76,5 x 135 cm., gesign. en gedat.: Aº 1627 PC  (op het mes), Amsterdam, Rijksmuseum, inv. nr. 

SK-A-4646. Zie: Haarlem, Zürich, Washington 2004-2005, pp. 40, 118, nr. 13, kl. ill. 
1256

  Paneel, 34,7 x 60,7 cm., gesign. en gedat. (l.o.): E. VANDEN. VELDE. .1615., Amsterdam, 
Rijksmuseum, inv. nr. SK-A-1765. Zie: G. Wuestman in: Bikker, Bruijnen, Wuestman 2007, nr. 285, ill. 
1257

  Dergelijke tafels werden al eerder schuin van opzij afgebeeld door Van de Velde’s mogelijke 

leermeester David Vinckboons, zoals op diens Buitenpartij in het Rijksmuseum uit ongeveer 1610 (Y. Bruijnen 

in: Bikker, Bruijnen, Wuestman 2007, nr. 313, ill.), maar daar zien wij de tafel nog vanuit een hoger gezichtspunt. 
1258

  Zie, voor andere voorbeelden: Brunner-Bulst 2004, nrs. 12, 13, 14, 22. 
1259

  Claesz heeft het motief ook kunnen ontlenen aan Wtewaels Lot en zijn dochters (paneel, 41,6 x 63,5 

cm., gedateerd op de tafel: Jo [in monogram] wte wael fecit) in Berlijn (Bodemuseum, inv.nr. 653) van ca. 1607-

1610 (Lowenthal 1986, nr. A-48). Wtewael zal op zijn beurt op het idee zijn gekomen om de kazen op deze 

manier te presenteren door het voorbeeld van Joachim Beuckelaer, wiens Keukenstilleven met de 

Emmaüsgangers in het Mauritshuis, geheel linksboven, een soortgelijke mand met een gekantelde en 

gehalveerde kaas toont. Veel minder overtuigend is de suggestie van Brunner-Bulst 2004, pp. 160-161, dat 

Claesz werd geïnspireerd door het embleem van Johan de Brune uit 1624, ‘Al te scherp maeckt schaerdig’, waar 

immers een liggende kaas wordt getoond. Dezelfde soort mand met kazen als bij Wtewael en Claesz. komen we 

ook tegen op een gedekte tafel van Hans van Essen, die vermoedelijk rond 1620, of misschien iets later werd 

vervaardigd: Gedekte tafel met kreeften, kazen, boter, vruchten, broodjes, wijn, Wan-li porselein en een 

pronkbeker, paneel, 51,3 x 114,1 cm., gesigneerd HVESSEN, veiling Christie’s, Amsterdam, 14-11-2012, nr. 49. 

Voorheen: Zweden, particuliere collectie. Zie: Bergström 1956, pp. 108-109, afb. 99; Briels 1987, pp. 228, 230, 

afb. 292; Meijer 1989, p. 120, ill. Hans van Essen werd in 1589 geboren in Antwerpen en verhuisde mogelijk in 

datzelfde jaar met zijn familie naar Amsterdam, waar hij woonde en werkte tot na februari 1648. 
1260

  Dit monochrome koloriet, dat ongetwijfeld ten dele verband houdt met een snelle, goedkope 

productiewijze, manifesteert zich in deze jaren ook in het genrestuk en het landschap. Bergström 1956, p. 112. 

Vergelijk voor de monochrome landschappen van Jan van Goyen: Sluijter 1996, p. 45, en voor de productie van 

vrolijke gezelschappen: Kolfin 2005, hoofdstuk 4. Israel 1995, pp. 559-560, argumenteert dat de ingrijpende 

vernieuwing die verschillende genres doormaken, samenhangt met een economische recessie die aanvangt met 

het aflopen van het Twaalfjarig Bestand en voortduurt tot in het begin van de jaren dertig. Voor bezwaren tegen 

deze zienswijze: Sluijter 1996, p. 57, n. 92. Zie voorts de publicaties van Montias, genoemd in een volgende 

noot. 
1261

  P. Claesz, Banketje met grote ham, mosterdpotje en roggebrood, paneel, 38 x 54 cm., Kopenhagen, 

Davids Samling, inv. Nr. B 286. Zie: Haarlem, Zürich, Washington 2004-2005, pp. 63, 121, nr. 24, als ca. 1632. 

Ook de vroegere werken van Claesz zijn nooit echt uitbundig in het kleurgebruik. De ontwikkeling naar 

monochromie voltrekt zich in de jaren twintig dan ook vrij geleidelijk. Eén van de vroegste monochrome 

maaltijdvoorstellingen van Claesz is het Stilleven met een roemer, een zakhorloge, een berkemeyer, brood, olijven en 

citroenen uit 1627 (Brunner-Bulst 2004, nr. 32B, ill.). 
1262

 Men vergelijke Montias 1987 en Montias 1990 en Sluijters bespreking van de samenhang tussen 

monochromie en virtuositeit in het werk van Jan van Goyen (Sluijter 1996, pp. 45-47). 
1263

  Biesboer 2004-2005, p. 25. Heda was net als Van Dijck nauw verwant met brouwersfamilies in Haarlem; 

Heda was zelf in 1667 werkzaam in de bierindustrie en moet, getuige het testament dat hij en zijn vrouw in 1661 

lieten opmaken, zeer vermogend zijn geweest (I. van Thiel-Stroman in Köhler et. al. 2006, pp. 190-191). 
1264

  Claesz. schilderde dergelijke ambitieuzer opgezette composities al in 1623 (Gedekte tafel met 

muziekinstrumenten (Allegorie van de Vijf zintuigen) in het Louvre), in 1627 (Gedekte tafel met een 

kalkoenpastei in het Rijksmuseum), in 1639, en meermaals vanaf omstreeks 1648 (dikwijls in samenwerking met 

Koets) (Brunner-Bulst 2004, nrs. 7, 24, 26, 90, 167, 169, 183, 187, 205-206). Van Heda zijn grotere composities 

bekend uit 1635, 1638, 1650 en 1656 (Vroom 1980, nr. 359, afb. 72, nr. 351a, afb. 76, nr. 377, afb. 94, nr. 382, 

afb. 64). 
1265

  Volgens Biesboer moet Claesz tussen 1630 en 1640 ongeveer het dubbele aantal stillevens hebben 

geschilderd als in het voorgaande decennium (Biesboer 2004-2005, p. 21). 
1266

  Zoals Biesboer vaststelde, komen de namen van andere stillevenschilders hier veel minder vaak voor: 

Roelof Koets 29 keer, Heda 19 keer, Floris van Schooten 12 keer, Floris van Dijck 4 keer en Nicolaes Gillis 1 keer 

(Biesboer 2001; Biesboer 2004-2005, p. 25). 
1267

  Voor de werken van Claesz.: Biesboer 2001, pp. 363-364; Brunner-Bulst 2004, p. 194, n. 214; voor de 

werken van Claesz, Heda en de andere genoemde schilders: Biesboer 2004-2005, pp. 25-26. In twee loterijen, 

die werden gehouden in 1634 en 1636, worden voor stillevens van W.C. Heda bedragen genoemd van f 68.-, f 

66.- en f 50.- (P. Biesboer in Haarlem, Worcester 1993, p. 92, n. 43, nr. 4 en n. 44, nrs. 21 en 31). Heda’s 

schilderijen worden gedurende de 17de eeuw gemiddeld hoger getaxeerd dan de werken van Claesz. Goosens 

2001, pp. 301-303, berekende voor W.C. Heda’s werken over de hele zeventiende eeuw een gemiddelde prijs 
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van fl. 17,25 en voor schilderijen van Pieter Claesz een gemiddelde prijs van fl. 10, 10.- Er moet echter rekening 

mee worden gehouden dat onder de werken van ‘Heda’ schilderijen kunnen voorkomen van diens zoon Gerret 

Willemsz., die vanaf 1637 tot zijn dood in 1649 werkzaam was in Haarlem en sterk in de trant van zijn vader 

schilderde. Zie voor de gemiddelde prijzen voor Claesz en Heda in de Republiek tussen 1620-1719: Loughman 

1999-2000, p. 102, tabel 4. De stillevens van Koets liggen meestal tussen de 10 en 20 gulden (Biesboer 2004-

2005, p. 26). Schilderijen van Floris van Schooten werden over het algemeen nog lager gewaardeerd: op basis 

van vijftien in de 17de eeuw opgetekende taxaties van schilderijen van Van Schooten berekende Goosens een 

gemiddelde prijs van f 6,30.-. Helaas vermelden de inventarissen echter zelden het onderwerp van Van 

Schootens schilderijen. Twee stillevens van Van Schooten, een banketstuk en een fruitstilleven, in de 

verzameling van meester Georgius van Velde, werden door zijn collega Pieter de Molijn in 1652 gewaardeerd op 

resp. f 5.- en f 10.- De prijzen voor drie stillevens van Nicolaes van Heussen en een banket van Heda in dezelfde 

verzameling kwamen aanmerkelijk hoger uit: tussen f 24.- en f 30.- (Bredius 1915-1922, p. 1613). Geen waarden 

zijn bekend van de drie schilderijen van Van Schooten, waaronder een ‘banquet’, in de inventaris uit 1627 van 

de Rotterdamse schilder en vermoedelijk kunsthandelaar Herman Saftleven I (I. van Thiel-Stroman in Köhler et 

al. 2006, p. 301, n. 27). In de inventarislijst van de Rotterdamse kunsthandelaar Adriaensz. Balkeneynde uit 1631 

worden van Van Schooten twee grote schilderijen (keukenstukken?) getaxeerd op f. 8.-, een ‘cleyn bancketgen’ 

op f. 3.- en drie kleine stukken samen op f. 5.- De schilderijen werden getaxeerd zonder lijst (Bredius 1915-1922, 

p. 1609, nrs. 83-85). Voor meer gegevens over prijzen voor werken van Floris van Schooten: Goosens 2001, pp. 

304-309. 
1268

  Goosens 2001, pp. 391-392. Ook Van Schootens klantenkring was zeer divers: Goosens 2001, p. 392, n. 

210. 
1269

  Biesboer 2004-2005, pp. 25-26. 
1270

  Loughman 1999-2000, pp. 95, 100, n. 75, p. 102, tabel 4. 
1271

  Zie: Vroom 1980, I, hoofdstuk VI. 
1272

  Bijvoorbeeld Houbraken, die Claesz. en Heda terloops noemt, geeft er bepaald geen blijk van hun 

werken daadwerkelijk te kennen (Houbraken 1718-1721, II, pp. 110-111 (Claesz.) en p. 124, over Heda, waar hij 

deze met Van Dijck vermeldt in een aan Schrevelius ontleend citaat). 
1273

  De Lairesse 1707, ed. 1740, dl. I, p. 359. Geciteerd naar Sluijter 1996, p. 45. 
1274

  Dit werd ontkend door Luttervelt 1947, p. 9, die over de wisselwerking van genrestukken en stillevens 

opmerkte, dat deze weliswaar voeding met elkaar hielden, maar dat zelfstandige stillevens geen ‘uit 

genretaferelen gesneden composities’ zijn. Als argumenten voert hij aan dat het stilleven een eigen ontwikkeling 

kende die los stond van het genrestuk, en dat de ‘Nederlandse stillevenschilders [...] de uitbeelding der realiteit in 

hun werken nooit zo ver [hebben] doorgevoerd, dat men b.v. bij het beschouwen van een ontbijtje het idee krijgt, 

een dis voor zich te zien, waarvan de gasten even zijn opgestaan om echter terstond terug te keren. Een zekere 

afstand tussen het afgebeelde stilleven en de werkelijkheid werd steeds in acht genomen.’ Ook Martin 1935-36, 

II, p. 418 stelt, dat ‘men [...] bij een Hollandsch stilleven zelden het gevoel [krijgt] dat de huisvrouw of de gasten 

zooeven het vertrek hebben verlaten en er aanstonds terug zullen keren.’ 
1275

  Zie voor een bespreking van de verschillende betekenissen van het woord ‘banket’ in de 17de eeuw: De 

Pauw-De Veen 1969, pp. 146-149. 
1276

  Beurs 1692, p. 183. 
1277

  Paneel, 99 x 149 cm., gesigneerd: C. Delff, veiling Amsterdam, Sotheby’s, 12-5-1992, nr. 123. Voorheen: 

verzameling C.J. Brunow, Kopenhagen; veiling Kopenhagen, Rasmussen, 28-10/1-11-1982, nr. 24, ill. Zie: 

Gammelbo 1960, pp. 12-13, nr. 3, ill., als ca. 1620; Bernt 1962, IV, nr. 67, ill.; Sullivan 1984, pp. 11-12, fig. 12 

(ca. 1620); Gemar-Koeltzsch 1995, II, p. 281, nr. 92/4, ill. 
1278

  Maar ook een omstreeks 1605-1610 geschilderd Stilleven met een kreeft en een blauwe karaf van Frans 

Snyders toont een egaal-donkere achtergrond. Paneel, 75 x 105 cm., gemonogrammeerd op het mes: F.S., privé-

verzameling. Zie Koslow 1995, p. 81, afb. 92. Deze uitbeeldingswijze gaat uiteindelijk terug op het voorbeeld van 

De Saive die in zijn reeks met maanden uit 1590 eveneens stillevens tegen een donkere achtergrond plaatste. 
1279

  Paneel, 79 x 127 cm, rechtsboven gesigneerd: C. Delff, Straatsburg, Musée des Beaux-Arts, inv. nr. 1703. 

Zie: Straatsburg 1964, pp. 15-16, nr. 5, ill.; Grimm 1988, p. 94, fig. 39 (als ca. 1610-1620); Gemar-Koeltzsch 

1995, II, p. 282, nr. 92/7. 
1280

  Paneel, 50 x 71,6 cm., gesign. en gedat., l.o.: CLARA.P. A° 1611, Madrid, Museo del Prado, inv. nr. 

1621 (F.G. Meijer in Utrecht 2004, nr. 5, kl.ill.). 
1281

  Paneel, 56 x 71 cm., gedat. 1611, Madrid, Museo del Prado (Chong 1999-2000, p. 21, afb. 16). De twee 

stillevens van Peeters maken waarschijnlijk deel uit van een groep van vier schilderijen, waarvan er drie in 1611 

zijn gedateerd: de overige twee tonen echter gedekte tafels met hapklare en reeds toebereide etenswaren 

(gedroogd fruit, noten, gebak, aardewerk, metaalgoed en gebraden kapoenen). Madrid, Museo del Prado, inv. 

nrs. 1619-1622. Zie: Díaz Padrón 1995, I, pp. 798-805, ills. A. Vergara in Wenen, Essen 2002, nr. 75, benadrukt 
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mijns inziens ten onrechte dat de reeks een vergankelijkheidsgedachte tot uitdrukking brengt, op basis van de 

aanwezigheid op één van deze schilderijen van een mes met de allegorische figuur TEMPOR en op een andere 

van een gedoofde kaars. Problematisch is de duiding van F.G. Meijer in Utrecht 2004, nr. 5, dat de reeks de Vier 

elementen (of de Vier Seizoenen) op een programmatische wijze verbeeldt: het is niet waarschijnlijk dat de 

Aarde door het stilleven met een boeket bloemen, noten, zoetigheden, gedroogd fruit en drinkgerei wordt 

gerepresenteerd, noch dat het visstilleven, waar immers ook artisjokken op voorkomen, de Winter verbeeldt). 
1282

  Een ander willekeurig gekozen voorbeeld met veel keukenparafernalia is: paneel, 79 x 126,5 cm., 

linksboven gemonogrammeerd CJDelff (CJD inéén), veiling Wenen, Dorotheum, 2-10-2002, nr. 121, ill. 

Voorheen: Verz. D. van Veen, A’dam, bruikleen aan Rotterdam, Boijmans-Van Beuningen, vóór 1951, en aan 

Delft, Museum Het Prinsenhof, 1951; Veiling Parijs (Charpentier), 26-3-1958, nr. 67; Veiling Monte Carlo, 

Christie’s, 3-7-1993, nr. 24, ill. Zie: Gemar-Koeltzsch 1995, II, p. 282, nr. 92/6. 
1283

  Paneel, 58,4 x 106,7 cm., veiling Londen, Christie’s, 9-7-1976, nr. 174. Zie: Robels 1989, nr. 90, ill. 

Niet van Snyders is m.i. het Stilleven met wild, groenten en gevogelte (doek, 94 x 124 cm., gesign. en gedat. F. 

Snyders pinx. 1603) in Galerie Willems, Brussel (1956), dat door Robels wordt beschouwd als het vroegste 

bekende gedateerde schilderij van Snyders (Robels 1989, nr. 89, I, ill.). De signatuur en de datering moeten vals 

zijn en het stuk zal enkele decennia later door een andere hand zijn uitgevoerd. Aan de authenticiteit werd ook 

getwijfeld door Gerson, Ter Kuile, 1960, p. 158. 
1284

  Paneel, 97 x 126 cm., Delft, Stedelijk Museum Het Prinsenhof (bruikleen Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed, inv. nr. NK 1980. Zie voor een kl.afb.: F.G. Meijer in Utrecht 2004, nr. 3, als: met enige twijfel 

toegeschreven aan Snyders, ca. 1610. Uitzonderlijk is de prominente aanwezigheid van een dode otter, een dier 

waarop werd gejaagd vanwege de pels en dat, als we Hondius mogen geloven, in de 17de eeuw werd gegeten. 

Deze beschrijft hoe de otter moet worden bereid en vraagt zich af of het dier ook als vastenvoedsel geldt 

(Hondius 1621, p. 240). Mede uit de aanwezigheid van de otter blijkt ook hier de nauwe samenhang met de 

elementen-iconografie: zoals eerder aangeduid, komt het dier voor op de prent met Aqua uit een reeks gravures 

met de Vier elementen van Nicolaes de Bruyn naar Maarten de Vos. 
1285

  Grimm 1988, p. 94. 
1286

  Vincenzo Campi vervaardigde vermoedelijk in deze jaren een stilleven van groenten en fruit, waarmee 

hij als het ware een uitsnede toont van zijn voorstellingen met fruitverkoopsters: deze voorstelling suggereert, 

door de toevoeging van een donkere achtergrond, een voorraadkamer met de opbrengsten van het land (zonder te 

verwijzen naar de markt): doek, 71,5 x 91 cm., Brescia, privé-collectie. Zie: M. Gregori in Cremona 2000-2001, 

pp. 162-163, nr. 12, ill. Dat het niet om een uitzondering gaat, blijkt uit een door Gregori genoemd document 

rond de aanschaf in 1586 door de hertog van Savoyen Carlo Emanuele I van drie voorstellingen van fruit 

waarvan de makers niet worden genoemd. Veel eerder schilderde de Bolognese kunstenaar Antonio da 

Crevalcore (gen. Leonelli) waarschijnlijk al zelfstandige stillevens met fruit: in het voorjaar van 1506 schrijft 

Girolamo Casio in een brief aan Isabella d’Este dat hij haar olijven stuurt, een schilderij met Magdalena van 

Lorenzo di Credi en een schilderij vol fruit van Antonio da Crevalcore. Giovanni Filoteo Achillini (1466-1538) 

prees de laatstgenoemde in zijn Viridario en vergeleek hem met Zeuxis. Zie: Gombrich 1963, pp. 102-103, n. 9-

10.  
1287

  Doek, 81  x 104 cm., gedateerd 1569, Lemgo, Weserrenaissance-Museum, Schloss Brake. Zie: U. 

Wieczorek in Wenen, Essen 2002, p. 250, afb. 3. 
1288

  Paneel, 123,5 x 189,5 cm, gemonogrammeerd: CJD [inéén] elff, particuliere verzameling München, als 

Gillis Gillisz. de Bergh. Veiling Frankfurt a.M., (Hauenstein), 22/24-3-1961, als F. Snyders (advertentie in 

Weltkunst, 15 maart (1961), p. 20). Zie: Sullivan 1984, p. 14, fig. 24, als Gillis Gillisz. de Bergh. 
1289

  Paneel, 103,5 x 138,5 cm., linksonder gemonogrammeerd, veiling Londen (Phillips), 14-2-1989, nr. 67, ill. 

Voorheen bevond dit stuk zich in de verzameling Jean Decoen, Knokke-Heyst, tot 1976, als P. Boel; in 1976 

geschonken aan Heino, Hannema-de Stuers Fundatie. 
1290

  Paneel, 95,5 x 125,6 cm, gesigneerd en gedat.: F. Snyders 16[1]2, New York, Jack Kilgore & Co., Inc. 

Zie: Robels 1989, nr. 93 III; Koslow 1995, pp. 76, 80, afb. 87. 
1291

  Uit een tabel van de twintig meest genoemde schilders in Delftse inventarissen in de periode 1610-1679 

blijkt dat C.J. Delff in 1620-1629 zeven keer wordt vermeld, in 1630-1639 vier keer, in 1640-1649 vijftien keer, in 

1650-1659 tien keer, in 1660-1669 vier keer, in 1670-1679 één keer. Zie Montias 1982, p. 257, tabel 8.5. Een 

keukenstuk van Delff vinden we in 1624 in de inventaris van nagelaten goederen van de Delftse schilder Willem 

Jansz. Decker II (na 1586-voor nov. 1624). Zie: Bredius 1892, p. 196. Andere werken van Delff genoemd in de 

inventaris zijn: ‘Een kinderdoding van Herodus’ en ‘Een boodschapge’. Voorts worden meerdere ‘keuckens’, 

banketjes en fruitstukjes vermeld van anonieme kunstenaars. 
1292

  Bredius 1915-1922, IV, p. 1440. 
1293

  Van Bleyswijck 1667, dl. II, pp. 845-846. 
1294

  Zie: Wichmann 1925, p. 65; Loughman 1999-2000, p. 91, noemt abusievelijk 1617. 



 525 

                                                                                                                                                         
1295

  Paneel, 88 x 140 cm., gesign. en gedat.: D.V.Cats 1631, particuliere verzameling Gent. (ca. 1953). Zie: 

Gent 1953, nr. 44, ill.; Gemar-Koeltzsch 1995, II, p. 219, nr. 73/2. Dirck van Cats wordt genoemd in het Haagse 

gilderegister als leerling van Evert van der Maes in 1607 en verbleef in 1632 nog in Den Haag. Zie de 

biografische gegevens in Den Haag 1998-1999, p. 293. 
1296

  Doek, ca. 109 x 155 cm, rechtsonder gesign. en gedat.; DVC [inéén] ats. fe 1622, Verz. Markies Luigi 

Spinola, Villa S. Martinello del Cardinale, Perugia. Zie: Van Marle 1932, pp. 34-35, ill.; Gemar-Koeltzsch 1995, 

II, p. 219, nr. 73/1; Honig 1998, pp. 167-168, fig. 82. 
1297

  Paneel, 85.5 x 111.5 cm., gesigneerd en gedateerd: 1615, Zwitserland, privé-collectie. Zie: Bernt 1979-

80, dl. 1, afb. 457; Segal 1988, pp. 72, 75, afb. 4.10; Gemar-Koeltzsch 1995, II, p. 388, nr. 139/4. 
1298

  Doek, 73,5 x 96 cm, l.o. resten van signatuur, veiling Helbing, München, 30-10-1902, nr. 156 (RKD, 

kunstwerknr. 185597, als mogelijk N. Gillis; verworpen toeschrijving: Jan Vonck). 
1299

  Meijer schreef aan Cuyp een Keukenstilleven toe, dat additief van opzet is: paneel, 66 x 110 cm., 

verblijfplaats onbekend, volgens F.G. Meijer gesigneerd met een verm. onbetrouwbaar monogram: CVR? 

(Meijer 2002, pp. 68-69, fig. 74). Zie voor een aan Cuyp toegeschreven Stilleven met dode hazen, een eend en 

groenten, (pentekening, sepia, 141 x 231 mm., privé-verzameling) waarop dezelfde artisjokken voorkomen als het 

keukenstuk en het keukenstilleven, die hier in de hoofdtekst worden besproken: Meijer 2002, p. 67, fig. 72. Een 

boedel uit 1688 van de Dordtse verzamelaar Aert Teggers vermeldt ‘Een stuckie, van Jacob Geeridsz Kuip, daar 

in, een quartiertie, twee konijnties, en een hoen’ dat op 6 gulden werd getaxeerd (Loughman 1991, p. 535, noot 

34). 
1300

  Zie: Dordrecht 1992, pp. 144-155 en Dordrecht 2002. 
1301

  Houbraken 1718-1721, dl. I, pp. 237-238. In 1617 was Cuyp weer terug in zijn geboorteplaats Dordrecht 

waar hij zich in dat jaar in het St. Lucasgilde liet inschrijven (J. Loughman in Dordrecht 1992, p. 144). 
1302

  Doek, 102,3 x 95,9 cm., New York, Spencer A. Samuels & Company, Ltd. Voorheen: privé-collectie 

New York, 1952; Reder, Brussel; Amsterdam (Sotheby’s), 14-11-1995, nr. 58, ill. Zie: Sterling 1952, p. 37, afb. 

21 (als ‘Ecole romaine, vers 1620’); Loughman 1991, p. 535, noot 34; Meijer 2002, pp. 65-66, ill. (als ca. 1628); 

Dordrecht 2002, pp. 104-105, nr. 11, ill. 
1303

  Keukenstuk met een meid en een jongetje, doek, 110,5 x 164 cm., op de zijkant van het schot tussen het 

stilleven en de figuren gesigneerd: JG. Cuyp. / fecit., en onduidelijk gedateerd: 162...[?], verblijfplaats onbekend. 

Voorheen: kunsthandel Rudolf Beckers, Düsseldorf, nov. 1963 (advertentie van de kunsthandelaar in Weltkunst 

34, (1964), p. 728). Zie: J. Loughman in Dordrecht 1992, p. 149, ill.; Gemar-Koeltzsch 1995, II, p. 276, nr. 

88/2.; Meijer 2002, pp. 65-66, ill. (als ca. 1628); Dordrecht 2002, p. 172, nr. 19. Ongetwijfeld werd het 

keukenstilleven als zelfstandig stilleven geconcipieerd. Chong suggereerde daarentegen dat het keukenstilleven 

van Cuyp oorspronkelijk evenals zijn Keukenstuk aan de rechterzijde groter was, omdat volgens hem 

spanguirlandes alleen zichtbaar zijn aan de boven- en de linkerzijde, wat er op zou kunnen wijzen dat het doek 

aan de andere zijden is afgesneden. Zie: Chong 1992, nr. J C 91. 
1304

  Aangenomen mag worden dat het prototype (in het geval van Cuyp is het onduidelijk om welke het 

gaat) ontstond door studies ‘naar het leven’ en dat nieuwe composities werden samengesteld door motieven uit 

het prototype na te schilderen en in een volgende compositie een al dan niet gewijzigde plaats te geven en deze 

al dan niet uit te breiden met nieuwe motieven. Het betreft een ambachtelijk proces dat al sinds de 16de eeuw op 

een brede schaal moet zijn toegepast door Aertsen en Beuckelaer en dat in de 17de eeuw, behalve door Cuyp, 

werd voortgezet door schilders als Delff en Van Schooten. 
1305

  Minder overtuigend is de door J. Loughman in Dordrecht 1992, p. 149, genoemde verwantschap in 

compositie met Floris van Schootens Keukenstuk met een meid en een jongetje (voorheen Washington, 

Verzameling Heinz). 
1306

  Van der Willigen, Meijer 2003, p. 94. 
1307

  Doek, 112 x 91 cm., vals gesigneerd: De Heem, Bonn, Rheinisches Landesmuseum, inv. nr. G.K. 263. 

Voorheen: Verzameling Wesendonck, 1888, als De Heem. Zie: Goldkuhle, Krueger, Schmidt 1982, pp. 366-367, 

ill. (als Monogrammist D.G.); Meijer 2002, p. 66, afb. 71; Meijer 2004, pp. 36-37, afb. 20. Een ander 

keukenstilleven (paneel, 89 x 113.5 cm., gemon.: DG) van Govertsz. was op de veiling Parijs (Hotel George V), 

9-4-1990, nr. 55, ill., als C.J. Delff. Zie voor de toeschrijving: Meijer 2002, p. 66, noot 19. Ook een groot 

keukenstuk in München, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, inv. nr. 10838, dat in 2002 door Meijer aan 

Govertsz werd toegeschreven, is verwant met het werk van Cuyp, vooral in de weergave van artisjokken en 

opgehangen dieren. Doek, 141,5 x 208,7 cm., München, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, inv. nr. 10838, 

voorheen op naam van Joannes Fyt. Zie: Meijer 2002, p. 66, noot 19. 
1308

  Doek, 99,9 x 178,8 cm., Londen, kunsthandel Rafael Valls Limited (getoond op TEFAF, Maastricht, 

maart 2008). Voorheen: veiling Sotheby’s, Amsterdam, 8-5-2007, nr. 94 (RKD, kunstwerknr. 227087). 
1309

  Zie: Bredius 1915-1922, I, pp. 321-322, nr. 9; Montias 1982, pp. 198-199. 
1310

  In dezelfde inventaris worden twee fruitstukken van Govertsz. genoemd voor 28 en 30 gulden (en een 

kopie naar het eerste fruitstuk voor 6 gulden) (Alting Mees 1913, pp. 246, 248). Een Gorcumse inventaris van 



 526 

                                                                                                                                                         
1658 vermeldt een ‘banquet’; de inventaris van 1763 van oude schilderijen in het bezit van de Confrerie Pictura 

in Den Haag noemt een jachtstilleven, gemerkt ‘DG’, die werd verkocht op 2 oktober 1769 (Obreen IV, p. 210) 

en een inventaris van 1698 in Gorcum vermeldt een jachtstilleven (Obreen VII, p. 311). 
1311

  Voor biografische gegevens over Steenwijck: Van der Willigen, Meijer 2003, p. 190. 
1312

  Keukenstilleven met vis en andere etenswaren, paneel, 70 x 94,5 cm., Galerie Pitchal, Parijs (2004). Zie: 

F.G. Meijer in Utrecht 2004, nr. 44 (als ca. 1640-1645) 
1313

  Keukenstilleven, paneel, 30, 2 x 35, 5 cm., gesign. en gedat. r.o. H. Steenwijck/ 1652, Delft, Stedelijk 

Museum Het Prinsenhof (bruikleen van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, inv. nr. NK 2410). Zie: F.G. 

Meijer in Utrecht 2004, nr. 45. Steenwijck schilderde ook een grote Viskraam, doek, 115 x 232, l.o. op tafelrand 

gesign. HSteenwyck.f., huidige verblijfplaats onbekend (Meijer 2004, pp. 62-63, afb. 48, als begin jaren veertig). 

Het is opmerkelijk dat hier behalve een grote verscheidenheid aan vis ook een mand met dode konijnen wordt 

aangeboden. 
1314

  Men vergelijke voor deze suggestie ook: F.G. Meijer in Utrecht 2004, p. 311. 
1315

  Zoals het zeer monumentale Honden met jachtbuit, waaronder een zwaan, een everzwijn en een 

roerdomp, doek, 185 x 276 cm., rechts midden gesigneerd: Vonck (tevoorschijn gekomen na schoonmaak, 

waarbij de later aangebrachte signatuur J. Weenix f. werd verwijderd), ca. 1645, veiling Londen, Sotheby’s, 6-7-

2006, nr. 200, kl.afb.; het Jachtstilleven met zwaan, haas, patrijs, fazant en zangvogeltjes, doek, 113 x 157,2 

cm., onderaan, links van het midden gesigneerd: E. Vonck. Fe, veiling Christie’s, Londen, 29-10-2008, nr. 59, 

kl.afb. 
1316

  Zoals Weenix’ Dode vogels met witte zwaan , doek, 152,4 x 153,7 cm., in The Detroit Institute of Arts, 

waar ondermeer een zwaan en een kalkoen centraal staan (Amsterdam, Cleveland 1999-2000, nr. 41) en de Dode 

zwaan, doek, 155 x 142 cm., gesigneerd midden onder: Geo Battista Weenix 1650 in Heino-Wijhe, Hannema-De 

Stuers Fundatie (L.F. Orr in San Francisco, Baltimore, Londen 1997-1998, nr. 78, ill.). Voor Weenix’ biografie: 

M.J. Bok in San Francisco, Baltimore, Londen 1997-1998, pp. 390-391. 
1317

  Sullivan 1984, pp. 38-45. 
1318

  Doek, 114,3 x  152,4 cm., gesigneerd, huidige locatie onbekend (voorheen: collectie Sir A.P. Gordon 

Cumming, Altyre, Forres). Zie voor dit voorbeeld ook: Sullivan 1984, p. 29, afb. 59. Het is waarschijnlijker dat  

de zwaan van De Bergh werd gekopieerd naar een schilderij dan naar een tekening, zoals Sullivan opperde. Dat 

De Bergh al eerder sterk in de trant van Delff werkte, blijkt uit het bestaan van een Keukenstilleven, paneel, 59 x 

101 cm., l.o. gemonogrammeerd en gedat.: GDB [inéén] 1625, Kunsthandel St. Lucas, Den Haag, 1953. Zie: 

Sullivan 1984, p. 14, fig. 23; Gemar-Koeltzsch 1995, II, p. 80, nr. 23/1. Zie voor biografische gegevens over De 

Bergh: Briels 1997, p. 300 en Van der Willigen, Meijer 2003, p. 36. 
1319

  Voorraadkamer met wild, wild en tam gevogelte, lamsvlees, groenten en fruit, paneel, 73 x 102 cm., 

gesigneerd, Het Konstkabinet, Den Haag (1957). Zie: Sullivan 1984, p. 28, afb. 56. 
1320

  Voor Hullegarden, wiens activiteiten in Den Haag zijn gedocumenteerd tussen 1651 en 1669: Sullivan 

1984, p. 28 (en voor een Stilleven met groenten, fruit en een haas uit 1647: afb. 52) en Den Haag 1998-1999, pp. 

318-319. Voor Carel Hardy: Sullivan 1984, p. 28, afb. 54-55; Den Haag 1998-1999, p. 313. 
1321

  Bol 1949; Sullivan 1984, afb. 51-52. 
1322

  Ook in de Zuidelijke Nederlanden kenden de visstillevens sinds de jaren dertig een grote bloei. De 

voornaamste kunstenaars die het genre toen al beoefenden, waren Alexander Adriaenssen (1587-1661), Jacob 

Foppens van Es (werkzaam 1617-1666), Frans Ykens (1601-ca. 1692) en Adriaen van Utrecht. Spiessens 1990 

(voor Adriaenssen); Meijer 2004, pp. 24 e.v. 
1323

  Het bovenstaande is gebaseerd op Den Haag 1998-1999 en Meijer 2004, een uitvoerige studie over het 

visstilleven in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, waarin ook de activiteit van visschilders in andere 

Noord-Nederlandse plaatsen wordt behandeld. 
1324

  Sterling 1952, pp. 9-15, 37 e.v. Gombrich was het eens met Sterlings stelling dat het idee om 

zelfstandige stillevens te schilderen voortkwam uit het gedachtengoed van het ‘Renaissance Humanism which, 

of course, derived it from classical antiquity’ (Gombrich 1963, pp. 101-102). Maar Gombrich uitte zijn twijfels 

over Sterlings opvatting dat de inventie rechtstreeks teruggaat op ‘Greek painters of the Hellenistic period. 

Literary sources [van Plinius over Piraeicus en Vitruvius over geschilderde xenia] at any rate are somewhat 

elusive’ [...] ‘[...] it must be admitted that there is no explicit literary evidence as yet to confirm this hypothesis 

in its extreme form’ (p. 103). Dat neemt niet weg dat Gombrich eerder in zijn tekst zelf ook een direct verband 

legt tussen het ontstaan van ‘all independent and secular genres in painting’ en teksten als die van Plinius: ‘When 

connoisseurs and collectors read in their Pliny and other ancient authors how greatly the ancients had valued the 

power of painting to deceive the eye, and how highly prized were specimens of such skill, they must have looked 

round for similar show pieces. The artists, in their turn, must have met this demand by a great emphasis on 

illusionism as a title to fame’ (p. 102). 
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1325

  Pliny, ed. 1949-1952, Book XXXV, xxxvii, 112. Onder obsonia verstond Plinius alles wat bij brood 

werd gegeten, waaronder vis en fruit. Lewis, Short 1966, p. 1244; Koslow 1995, p. 45. Volgens Becker 1979-

1980, p. 449, zijn obsonia toebereide spijzen, maar elders noemt hij obsonia als synoniem voor keukenstukken (p. 

589, n. 5). 
1326

  Vitruvius, De architectura, libri decem, VI, 7, 4. Nederlandse vertaling geciteerd naar Bryson 1993, p. 

23. Xenia is de titel van Martialis’ dertiende epigrammenboekje (eerste eeuw na Christus), waarin hij allerlei 

soorten etenswaren beschrijft: bonen, linzen, rapen, bieten, preien, kaas, worsten, een geitje, eieren, eenden, 

ganzen, vetgemest gevogelte, platvissen, oesters, etc. Martial 1979, XIII, pp. 390-437. In de inleiding schrijft hij 

dat zijn bundeltje xenia een goedkoop substituut vormt voor de echte geschenken van voedsel, voor het geval 

men krap bij kas zit (Martial 1979, XIII, pp. 392-393). Martialis Xenia et Apophoreta (Apophoreta zijn 

geschenken die men na de maaltijd aanbood) werd in 1488 in Leipzig uitgegeven en verscheen in 1512 en 1526 

in de Nederlanden. Sullivan 1999, pp. 249, 264, n. 131, en de aldaar genoemde literatuur. 
1327

  Junius 1641, Tweede Boeck, Cap. VIII., p. 141, waar deze ook verwijst naar één van Philostratus’ 

beschrijvingen van de xenia; Van Hoogstraeten 1678, p. 303, waar deze stelt dat ‘d’oude Meesters’ xenia 

maakten ‘om zich in het wel houden en by een schikken der verwen te oeffenen’. 
1328

  Philostratus 1960, pp. 123-125 (Xenia I) en 243-245 (Xenia II). Over het debat rond de vraag of de 

schilderingen ooit hebben bestaan: Lehmann-Hartleben 1941, pp. 16-17. Philostratus’ xenia zijn voorbeelden van 

de klassieke retorische (stijl)figuur van de ekphrasis, een uitgebreide beschrijving die beoogt in woorden allerlei 

onderwerpen te evoceren, waaronder ook echte en denkbeeldige kunstwerken. De ekphrasis streeft ernaar het 

vermogen van schilderijen iets "net echt" voor te stellen verbaal te overtreffen. Bovendien is het doel de lezer de 

beschreven scène met zoveel mogelijk intensiteit te laten ervaren. De nadruk op mimetische nauwgezetheid in de 

ekphrasis is een kwaliteit die in de 16de en de 17de eeuw ook in schilderijen hoog wordt geprezen. Voor een 

boeiend pleidooi Nederlandse 17de-eeuwse stillevens te beschouwen en te "lezen" op een analoge wijze als 

ekphraseis, zie: Goedde 1989, pp. 35-44. Een minder sterk element in Goedde’s betoog is echter dat hij het 

stilleven als een homogene groep behandelt, waardoor het onduidelijk blijft hoe zijn enige voorbeeld, een 

ekphrasis van een bloemstilleven, zich verhoudt tot andere typen stillevens, zoals het keukenstilleven. 

Philostratus toetst in zijn Imagines de kwaliteit van afzonderlijke schilderijen aan de hand van het vermogen bij 

de beschouwer de suggestie te wekken, dat deze tastbare objecten waarneemt, en geen beelden op een plat vlak. 

De xenia van Philostratus geven geen informatie over compositie, maatverhoudingen, schildertechniek en 

kleurverdeling en het lijkt erop dat picturale kwaliteiten bewust worden ontkend, of anders gezegd: het 

schijnbaar ontbreken daarvan wordt hoog gewaardeerd. Illustratief is de beschrijving van appels en peren, 

waarvan ‘Je zou zeggen dat hun rode gloed niet van buitenaf is aangebracht maar van binnenuit komt.’ 

Kenmerkend voor de door Philostratus beschreven xenia is dat zij niet alleen een beroep doen op het 

inbeeldingsvermogen van de beschouwer om te zien, maar ook op de reuk en de smaak. 
1329

  Schlüter 1995, p. 195. 
1330

  Les Images ou Tableau de platte-peinture de Philostrate Lemnien sophiste, Mis en francois par Blaise 

de Vigenère avec des arguments & annotations sur chacun d’iceux, Parijs 1578. Deze eerste editie bevatte alleen 

de tekst van Philostratus de Oude (ca. 200 n. C.). De uitgave van 1602 werd uitgebreid met de tekstgedeelten van 

Philostratus de Jonge (ca. 300 n. C.) en Callistratus. 
1331

  Koslow 1995, pp. 48-49. Zie ook het commentaar in: König, Schön 1996, pp. 134-146. 
1332

  De Vigenère 1614, pp. 265-269, 505. In verband met zijn rechtvaardiging voor de vertaling van Xenia I 

in Presens rustiques merkt hij op: ‘Ce tableau est intitulé zenia, comme diroit Hospitalitez, à scavoir les dons & 

presens qu’on fait à ses hostes. Les Latins les prenoient pour ce que nous appellons Estreines qu’on se donne les 

uns aux autres le I jour de l’an [...]. Mais pource que’il n’est point icy autrement question d’hospitalité, n’y 

reception d’estrangers, ains seulement de petits fruictages representez en platte-peinture: i’ay tourné Presens 

rustiques, a cause que zenia signifie aussi toutes manières de presens.’ (pp. 267-268). 
1333

  De Vigenère 1614, p. 266. Deze en de volgende passage zijn volledig afgedrukt bij Koslow 1995, p. 

328, nn. 79-80. 
1334

  De Vigenère 1614, p. 505. 
1335

  Dat de term ‘drolerie’ voor keukenstukken kon worden gebruikt, blijkt uit de aantekening die de 

bekende kunstliefhebber John Evelyn in zijn dagboek maakte, toen hij het keukentafereel, thans bekend als de 

Jonge moeder, van Gerrit Dou op 6 december 1660 bewonderde in het paleis van Karel II te Londen: Evelyn 

duidde het schilderij aan als een ‘Drolerie, or rather a Dutch Kitchin’, waarmee hij heel duidelijk aangaf dat voor 

hem een dergelijk type voorstelling van een keuken bedoeld was ter vermaak. De volledige aantekening in 

Evelyns dagboek luidt: ‘Now were presented to his Majestie those two rare pieces of Drolerie, or rather a Dutch 

Kitchin, painted by Douce, so finely as hardly to be at all distinguished from Enamail’ (Evelyn, ed. 1955, III, p. 

262). De associatie van ‘drolerie’ met het komische blijkt ook uit Evelyns gebruik van dit woord in zijn 

beschrijving van een bezoek aan de jaarmarkt in Rotterdam op 13 augustus 1641, waar hij zich verbaasde over 
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de grote hoeveelheid schilderijen die daar werden aangeboden: ‘especially landscips, and drolleries, as they call 

those clownish representations’ (Evelyn, ed. 1955, II, p. 39). 
1336

  Porteman 1987, p. 80. 
1337

  Vondel 1927-1940, VIII (1935), p. 698. 
1338

  Voor lijsten van soorten presenten in tafelspelen: Pikhaus 1988-89, II, pp. 533-544. 
1339

  Pikhaus 1988-89, I, p. 169. 
1340

  Onder deze geschenken bevonden zich behalve een vis- en een fruitmarkt ook sculpturen en enige 

miniaturen. Uit een brief van de gezant van de hertog van Savoyen, de graaf van Lucerna, die getuige was van 

deze ontvangst, blijkt dat de keizer zo verheugd was dat hij de kostbaarheden onmiddelijk naar zijn kabinet 

bracht en de schilderijen op ezels liet plaatsen met de woorden: ‘credo che il Duca si sia provisto delle più belle 

piture et sculture che havesse; questo he tropo.’ De brief van Conte Carlo Francesco di Lucerna is gedateerd ‘4 

Luglio 1604’. ‘[...] Subito gionse S.M. la qual fece mettere sopra li tellari le pitture; cosi mi hanno riferto hogi il 

pitore et scultore che sono stati a visitarmi e dicono che S.M. l’ha agradite estremamente  massime li due mercati 

della frutta et pescaria, il Cristo alla collona et li piccioli quadretti miniati, quali egli stesso subito portò nel suo 

cabineto, et disse: credo che il Duca si sia provisto delle più belle piture et sculture che havesse; questo he 

tropo.’ Zie: Venturi 1885, p. 14-15; Da Costa Kaufmann 1988a, p. 21, n. 48; Fucikovà 1988, pp. 219-220; 

Fucikovà in: Milaan 1994, pp. 14-15; Marinelli in: Milaan 1994, p. 25. In een andere brief vermeldt de graaf van 

Lucerna via Hans van Aachen te hebben vernomen, dat de keizer gedurende twee en een half uur (!) 

onafgebroken plaatsnam voor de vis- en de fruitmarkt, en de schilderijen gadesloeg zonder daarbij een vin te 

verroeren. Uit deze brief blijkt voorts dat Rudolf kennelijk reeds in het bezit was van markttaferelen met een 

‘Vlaamse’ oorsprong, die hem op zich wel bekoorden, maar waarvan de kwaliteit volledig in het niet viel bij 

deze nieuwe aanwinsten. De keizer liet dan ook informeren of de maker van deze voorstellingen, een schilder uit 

Cremona, nog leefde en of hij bereid zou zijn aan zijn hof te komen werken. ‘Idem, 7 Luglio 1604. "Hogi il Sigr 

Ameral de Tassis he stato a vedermi, et he gran famigliare del pitore di S.M. il quale li riferse che hieri 

l’Imperatore stete due ore e mesa [mezza] assentato [seduto] senza moversi da guardar li quadri delli mercati di 

frutta e pescaria mandati da V.A. Il sigr Tassis gliene fece venire di Fiandra uno de questi mercati che fu del 

Conte di Mansfelt, il quale l’Imperatore teneva in gran stima sino a visto quelle di V.A., et dice hora che quello 

di Fiandra non val niente a rispetto di questi. Ha fatto scriver S.M. a Cremona per saper se il pittore fusse vivo 

per tirarto al suo servitio...."’Zie: Venturi 1885, p. 15. Hoewel de naam van de schilder nergens in deze brieven 

wordt vermeld, is deze Cremonese kunstenaar ongetwijfeld Vincenzo Campi, aangezien in de inventaris van de 

keizerlijke collectie, opgemaakt in 1621, een vismarkt en een fruitmarkt nadrukkelijk worden omschreven als 

originelen van Vincenzo Campi. Zimmermann 1905, p. XLII, n. 1042: ‘Ein fischmark von Campo Cremonio 

(orig.)’; n. 1044: ‘Ein obstmark von Campo Cremonio (orig.)’. Zie voor deze werken waarvan de huidige 

verblijfplaats onbekend is: Paliaga 1997, pp. 154, 157, n. 10, p. 211, nrs. 121-122, met litaratuuropgave. Dat de 

vergelijking met de Zuid-Nederlandse schilderijen, die in deze boeiende correspondentie wordt gemaakt, uitvalt in 

het voordeel van de Italiaanse werken, kan natuurlijk heel goed verband houden met de beleefdheid voor de gulle 

schenker. Maar anderzijds geeft deze opmerking een treffend beeld van de wijze waarop men in de kring rond 

Rudolf II de Noordelijke en Italiaanse tradities - die beide rijkelijk vertegenwoordigd waren in de keizerlijke collectie 

- tegen elkaar afzette en hoe men in termen van wedijver over de verschillende schildertradities sprak. 
1341

  Obreen 1877-1890, II, p. 143; Martin 1901, p. 95. Het is opvallend dat de beroemde taalgeleerde 

Cornelius Kiel (1528-1607) kermis-gifte, maar ook kermisse en gast-gave als synoniemen gebruikte voor xenion 

(Kilianus, ed. 1889-1902, III, p. 249). 
1342

  Paneel (halfronde bovenkant), 73,5  x 55,5 cm., gesign. en gedat. in het raam l.b.: GDov 1658 (het 

laatste cijfer veranderd van een 3 in een 8), Mauritshuis, Den Haag, inv. nr. 32. Met de ‘Dutch Gift’ als 

bestemming hadden de Staten van Holland en West-Friesland het schilderij in 1660 rechtstreeks van Dou 

gekocht. Zie: Broos 1987, nr. 20. 
1343

  Waterverf en dekkende verf op bruin papier, 9,5 x 14,8 cm., rechts boven gemonogrammeerd en 

gedateerd: FvD, 1624 (FVD inéén), Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, inv.nr. 75J481. Zie: Thomassen 1990, 

pp. 79-80, nr. 51. 
1344

  GPI N-3642 d.d. 12-12-1648. 
1345

  Het ging om ‘een gezicht van het strand in zee, hebbende van voren allerlei zee- en riviervis’. Zie voor 

de schenking van dit en andere schilderijen aan het gasthuis: Bok 1984. Het werk is niet meer bekend. Voor een 

vergelijkbaar stuk, met de Wonderbare Visvangst in de achtergrond, toegeschreven aan Marcus Ormea en 

mogelijk Claes Cornelisz. van Wieringen: F.G. Meijer in Utrecht 2004, nr. 26, ill. 
1346

  Voor deze stillevens, thans in een particuliere collectie, werd Van Schaeyenborgh zeer goed betaald: hij 

ontving 48 en 42 gulden. Zie: F.G. Meijer in Utrecht 2004, nr. 40, ills. Onlangs werd een monumentaal 

keukenstuk met vlees, vis, groenten, fruit, gevogelte en een meid (paneel, 97,3 x 179,8 cm., veiling Christie’s, 

Amsterdam, 10-11-2008, nr. 18A) door F.G. Meijer aan Van Schaeyenborgh toegeschreven (RKD, kunstwerknr. 

208675). 
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1347

  Beurs 1692, pp. 89, 91. 
1348

  De Vries 1998, p. 13, en voor een vollediger definitie: p. 282. Men vergelijke de typering van het 

Nederlandse hofdicht bij Van Veen 1985, pp. 115-121. Het Nederlandse hofdicht ontwikkelde zich tot een eigen 

variant binnen de buitenlevenliteratuur, maar het hofdicht was geen specifiek Nederlands genre. Het hofdicht was 

ook in andere landen in West-Europa verbreid en de oudste voorbeelden ervan werden niet in de Nederlanden 

geschreven. Bovendien is het Nederlandse hofdicht ingebed in een veel breder genre van agrarische poëzie: Van 

Veen stelde vast dat ‘het internationaal verbreide, Europese genre der hofdichten historisch moet worden gezien 

als een specialisering binnen de grenzen van een aanvankelijk alles omvattend georgisch genre’. Van Veen 1985, 

p. 206 (citaat) en voor een overzicht van buitenlevenliteratuur in West-Europa: De Vries 1998, hoofdstuk I, 2. 

Aan de hand van het boekenbezit van Philips van Marnix van St. Aldegonde (1599) en Constantijn Huygens 

(1688) toont De Vries aan hoezeer de landleventhematiek in de West-Europese literatuur als een actueel en 

belangrijk onderwerp werd gezien. In Duitsland schreef bijvoorbeeld Johannes Fischart een Lob desz Landlustes 

(1579) ‘een uitbreiding van het Beatus ille tot een driehonderd verzen’, waarin de geneugten van de landman 

worden beschreven en ongekochte spijzen een belangrijke rol spelen. Als hij vermoeid van het boerenwerk 

huiswaarts keert, wachten hem, behalve zijn deugdzame, spinnende vrouw, ‘een knappend haardvuur, zijn wijn 

en voedzame, eenvoudige spijzen als reuzel, melk, honing, verse eieren, een kalfskop, een gans, salie, fruit, 

andijvie, peterselie, penen, erwten en bonen, merg, noten, kastanjes, kool, bieten, uien en nog heel wat meer’ 

(Van Veen 1985, p. 188). Belangrijke verschillen tussen de (Neo-)Latijnse landbouwliteratuur en het hofdicht zijn 

dat het hofdicht, anders dan de meeste agrarische literatuur, een specifieke buitenplaats beschrijft en dat de meeste 

hofdichten een christelijk karakter hebben. Verder ligt in de landbouwliteratuur veel sterker de nadruk op de 

werkzaamheden en plichten van de herenboer, en worden vele facetten van de akkerbouw en de veeteelt veel 

uitvoeriger belicht dan in het hofdicht, waarin de tuinbouw relatief meer aandacht krijgt (Van Veen 1985, pp. 134, 

145. Men vergelijke: De Vries 1998, pp. 167-168). 
1349

  De Vries 1998, pp. 19-21. 
1350

  De Vries 1998, pp. 23-24. 
1351

  De Vries 1998, pp. 280-281. 
1352

  Koslow, pp. 91-97. Men vergelijke ook: Sullivan 1984, pp. 41-42, die de belangstelling voor 

jachtstillevens en de associatie daarvan met aristocratische aspiraties van gegoede burgers relateert aan de 

populariteit van het hofdicht, en Chong 1999-2000, pp. 20-21, die kort ingaat op het verband tussen xenia, 

literatuur over het buitenleven en 17de-eeuwse ‘voedselstillevens’ in het algemeen. 
1353

  Koslow 1995, pp. 93-94. 
1354

  De Vries noemt als voorbeeld van een Zuid-Nederlands buitenplaatsgedicht slechts ‘Genuchte in ’t velt’ 

van Jacob van Zevecote uit 1626, dat zij echter niet beschouwt als een echt hofdicht, omdat de buitenplaats van 

Van Zevecote dan nog niet bestaat (De Vries 1998, p. 131). Men vergelijke ook: Van Veen 1985, pp. 23-24. 
1355

  Van Borsselen 1613, pp. 24-25. 
1356

  De Vries 1998, i.h.b. p. 70. 
1357

  Van Borsselen 1613, r. 513-516, 658-666, 724-730, 905-908; De Vries 1998, p. 50. 
1358

  Hondius 1621, pp. 61-63, 66. 
1359

  Van Veen 1985, p. 32. 
1360

  Zoals in Hondius 1621, pp. 237-240. 
1361

  De Vries 1998, pp. 188-189. 
1362

  Westerbaen 1654, pp. 34, 127. 
1363

  Paneel, 36,3 x 41 cm., gesign. rechts op de rand van de tafel: COVYN,  Dordrecht, Dordrechts Museum, inv. 

nr. DM 930/ 120. Zie: M.E. Wieseman in: Dordrecht 1992, pp. 115-116, nr. 14, met kl. afb. en lit.; Gemar-

Koeltzsch 1995, II, p. 270, nr. 85/1. Voor een sterk verwante compositie (paneel, 45 x 39 cm.; gesigneerd: R. 

Covijn.) in het Mittelrheinisches Museum in Koblenz, zie: Sumowski 1983-1994, III, pp. 1960, 1972. Zie voor 

Covijn: Houbraken 1718-1721, dl 3, p. 216; Plietzsch 1950; J. Loughman in Dordrecht 1992, p. 114. 
1364

  Westerbaen 1654, p. 115. Met zijn verwijzing naar kruiden uit ‘’t Indisch Oosten’ lijkt Westerbaen af te 

wijken van het conventionele ideaal van de ‘ongekochte spijs’. 
1365

  Op de voorgrond van een ander keuktafereeltje van Covijn komt een eender meisje voor dat in dat geval een 

schaal met vismoten met een saus overgiet (het stuk in Dordrecht toont geen moten, maar hele vissen) (paneel, 27,5 

x 38 cm., veiling Genève, (Moos), 23-5-1936, nr. 92, ill., als Nicolaes Maes (in fotodocumentatie van het RKD 

ook als Reinier Covijn)). Ongetwijfeld levert het motief in dat geval een pikant commentaar op het minnende paar 

in een aparte ruimte rechts op de achtergrond. Hoewel een dergelijke vermakelijke nevenscène ontbreekt op Covijns 

keukenstukje in Dordrecht gaat het ook hier niet om een neutraal beeld van de bereiding van smakelijke vis, maar is 

de handeling van de meid, die immers hetzelfde lichtzinnige type vertegenwoordigt, eveneens - impliciet – seksueel 

geconnoteerd. De inhoudelijke verschillen tussen de beide voorstellingen zijn niet groot, maar door de toevoeging 

van een liefdespaar in de achtergrond treedt een verschuiving op in de betekenis. Ongetwijfeld schilderden Covijn en 
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vele anderen zowel voorstellingen met een expliciet pikante inhoud als voorstellingen waarin dit slechts wordt 

geïmpliceerd om aan de vraag te voldoen van een breed en deels anoniem koperspubliek. 
1366

  Van Borsselen 1613, vs. 504 e.v. 
1367

  Van Veen vergeleek de opsomming van etenswaren bij Hondius met ‘een schilderij van Pieter Aertsen in 

dichtvorm’ (Van Veen 1985, p. 23), een niet helemaal gelukkig gekozen vergelijking, omdat het voedsel bij Aertsen 

in dienst staat van de klucht. Ook op andere plaatsen in zijn studie over hofdichten legt Van Veen terloops 

verbanden tussen beschrijvingen van voedsel in hofdichten, de georgische literatuur in het algemeen en stillevens 

met victualiën (Van Veen 1985, pp. 48, 188, 208). 
1368

  Hondius 1621, p. 4. 
1369

  Hondius 1621, p. 204. 
1370

  Hondius 1621, pp. 216 en 223. 
1371

  Hondius 1621, p. 262. 
1372

  Van Veen 1985, p. 22. Hondius vormt geen uitzondering: het materiële genot en de bovenaardse waarde 

ervan zijn ook beide van belang voor Everhart Meyster wanneer hij in zijn Nimmer-dor berymt (Utrecht 1667) de 

moestuin van zijn buitenplaats beschrijft: 

‘Vol hemelsche geneught, vol aerdsche leckernijen, 

Van binnen voor het oogh, van buyten voor de maegh, 

Geluckigh hy, die vrucht en vreughd te samen jaeght. 

[...] vruchten voor de maegh te stooven, en te siden; 

Maer dat noch beter is, met sulck gesicht voor ’t oogh, 

Dat hert en ziel geheel doet leyden naer om hoogh. 

Met geene overdaed van ooftsche snoeperijen 

Behangen, noch belaên, maer soo veel als mijn huys, 

En vrienden is van noôn, tot buuren toe incluys’ 

(Meyster 1667, p. 18; Van Veen 1985, pp. 42-43). 
1373

  Hondius 1621, pp. 268-269. 
1374

  Carew 1640, ed. 1824, pp. 34-36. Zie ook: Koslow 1995, p. 94. 
1375

  Zoals in: Van Borsselen 1613, vs. 1057 e.v.: 

‘Soo kan het yverich hert met innige gedachten 

Veel beter eenich goet ter salicheyt becrachten 

In des lands vrije ruymt, waer ’t schier aen elcken kant 

Siet, rieckt, smaeckt ende tast Gods wonderbare hand.’ 
1376

  Hondius stelt hier dat zijn boek niet werd geschilderd door het penseel van een sterveling, maar door de 

hand van God (dat natura wint van ars is een topos in het genre): 

‘En om u neus en tongh en oogh 

Selfs t’onderrichten met vertoogh, 

V neus de reucke voor te setten, 

V tongh de smaecke om op te letten, 

V oogh den glans om t’ onderscheen 

Den claren strael van elck en een; 

Soo heeft mijn hof u vvillen gheven 

Een cruydebouck heel naer het leven. 

Daer noch pinseel noch menschen const 

Is by ghevveest: Maer Godes jonst, 

Die met zijn Son en Dauvv en Reghen 

Daer af den schilder is bedeghen. 

   Dat niemant desen bouck en laeckt; 

VVant Godt dien selver heeft gemaeckt, 

Met sulcke vervven reuck en smaecke, 

Als gheenen schilder naer en maecke. 

   Van desen bouck gheeft u mijn hof 

T’ghesicht: en Godt alleen den lof.’ (Hondius 1621, p. 533). 
1377

  Hondius beschouwt de natuur als Gods ‘tweede boek’- en ook dat is een vast element van het genre van 

het hofdicht in het algemeen, waarin dikwijls uitweidingen over de kosmos voorkomen. De Vries 1998, pp. 278-

279. 
1378

  GPI N-1065 d.d. 9 april 1644. Vondel schreef een drietal gedichten over deze buitenplaats: De gestuite 

minnegodt. Op de hofstede van de Hinlopens buiten Naerden (1660?), Wiltzangk. Op de zelve hofstede en De 

getrouwe haeghdis. Op de zelve hofstede (Vondel 1927-1940, IX (1935), pp. 277, 279, 280; Van Veen 1985, p. 

39). 
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1379

  GPI N-65 d.d. 24 april 1663. 
1380

  De keukenstukken waren getaxeerd op -:13:- en -:12:- en hingen in niet nader beschreven ruimten. De 

hofstede werd verhuurd aan Adriaen Vallan. GPI N-1705 d.d. 7 juli 1663. 
1381

  GPI N-1723 d.d. 26 juni 1679. Verder hingen hier een schilderij met een boer en een boerin, vele 

portretten, bijbelse voorstellingen, enkele landschappen en onderwerpen uit de klassieke mythologie. De ruimten 

werden niet gespecificeerd. 
1382

  De keukenstukken waren getaxeerd op resp. f 6.- en f 4.-. In de ‘sael’ hing ook een schilderij dat een 

groot gezelschap verbeeldde. GPI N-99 d.d. 7 januari 1687. Een 18de-eeuws voorbeeld is het Huis Sterkenborg 

(te Driebergen?), dat werd verhuurd door de eigenaar Johan Frederick Mamuchet (heer van Hondringen, 

Sterkenborg, etc.), waar in 1734 een keukenstuk ‘voor de schoorsteen’ hing. GPI N-3976 d.d. 19 december 1734. 
1383

  Met de nadruk op de huwelijkstrouw onderscheidt het hofdicht zich van de pastorale, waarin 

verliefdheid tussen jonge mensen een vast element vormt. Zie: Van Veen 1985, p. 120. Een uitzondering in 

Huygens’ Hofwijck (1653) is een dialoog in boerendialect tussen Kees en Trijn, die Huygens vergelijkt met 

Adam en Eva. Naar aanleiding hiervan volgt een uiteenzetting over vrijen en huwelijkskeuze waarin de stad en 

het platteland tegenover elkaar worden geplaatst (De Vries 1998, p. 158). Voor het ook in sommige andere 

hofdichten terugkerende motief van de boerenvrijage in dialect: Van Veen 1985, pp. 40, 80. 
1384

  Van Veen 1985, p. 115 en De Vries 1998, p. 276. 
1385

  De Vries 1998, p. 100. Ook in het hofdicht van J. van Someren uit 1660 lezen we dat wanneer men 

oplet hoe men de vissen met het brood bedriegt, men ook beseft hoe schone schijn in het algemeen verleidt. Zie: 

Van Veen 1985, p. 40. 
1386

  Indien dat wel het geval was, zou men dat duidelijk uit de context laten blijken, zoals dit gebeurt bij het 

Vanitasstilleven met dood gevogelte van de Friese schilder Petrus Schotanus, waar naast een hemelglobe, 

zandloper, olielamp en dode vogels een opengeslagen boek voorkomt met een tekst uit Prediker 9:12, waarin 

vogels en vissen die zich door de vangst laten verrassen, wordt vergeleken met de dood die de mens plotseling 

overvalt. Zie: Sullivan 1984, pp. 74-75, afb. 152; De Jongh 1995, pp. 138-139, afb. 12. 
1387

  Bijvoorbeeld Jacob Cats typeert de markt als een immoreel oord in zijn pastorale gedicht Galathea ofte 

Harders-klacht, waar hij een opsomming geeft van allerlei lekkere soorten vogels (‘quackel’, patrijs, korhoen, 

kievit, tortelduif, smient, merel, lijster, spreeuw, vink, zandplevier, hoen, kapoen, haan, zwaan, trapgans en eend) 

en hij de lezer aanraadt het gevogelte zelf te vangen (door middel van een net en strik, vogellijm, een uil, 

spreeuwenpot, ‘kruyt en loot’, etc.) en vooral niet te kopen bij een ‘leppigh hoender-wijf’: ‘Ey en maeck doch 

geen gekijf,/ Met een leppigh hoender-wijf,/ Die terstont wel leelick siet,/ Sooje niet genoegh en biedt’ (J. Cats, 

Alle de wercken [...], Amsterdam, Utrecht 1700, dl. II, p. 431). Cats’ beschrijving van de oude 

hoenderverkoopster stemt overeen met het stereotype van de lelijke oude marktvrouw, dat figureert op 

markttaferelen van ondermeer Pieter Aertsen, Jacopo Bassano en Joachim Wtewael. 
1388

  Paneel, 93,5 x 114 cm, verblijfplaats onbekend. Afgebeeld in Meijer 2004, p. 37, afb. 21. 
1389

  Er werd geopperd dat Floris een leerling was van Cornelis van Haarlem, omdat hij een Allegorie van de 

aardse vergankelijkheid had gemaakt, die sterk lijkt op een schilderij met dat onderwerp van Cornelis van Haarlem, 

waarvan versies bestaan uit 1617, 1628 en 1631 (Daniëls 1975-1976, afb. 1; Haak 1984, p. 182, afb. 371). Maar zoals 

Van Thiel terecht opmerkte, maakt dat ‘het niet aannemelijk dat hij ook echt bij hem in de leer was; dat het schilderij 

gesigneerd was wijst er eerder op dat hij als zelfstandig meester werkzaam was. Bovendien had hij zijn leertijd naar 

alle waarschijnlijk reeds voltooid, toen hij in 1612 op ongeveer 25-jarige leeftijd trouwde’. Zie: Van Thiel 1999, p. 

167; Bredius 1915-1922, V, p. 1611 doc. a. Zijn vader was de welgestelde katholiek Gerrit Jacobsz van 

Schooten, die zich aan het einde van 1612 in Haarlem vestigde. In 1612 trouwde Floris met Rycklant Bol (van 

Zanen), een dochter van de steenrijke brouwer Willem Bol van Zanen, die behoorde tot één van de meest 

vooraanstaande families in Haarlem. Floris wordt van 1606 tot na 1651 vermeld als lid van de Haarlemse 

schutterij. Voor deze biografische gegevens: I. Van Thiel-Stroman in Köhler et. al. 2006, pp. 301-303. 
1390

  Doek, 113 x 200 cm., Amsterdam, Rijksmuseum, inv. nr. A 2058. Zie: Hofstede de Groot 1904, p. 33, 

als monogrammist FVS; Vorenkamp 1933, p. 53 (als F. van Dijck); Van Thiel e.a. 1976, nr. A2058 (als Floris 

van Dijck); Gammelbo 1966, p. 109, nr. 3, fig. 2 (F. van Schooten); Gent 1986-87, pp. 156-157, nr. 29, ill. (als 

Floris van Dijck?); Brunner-Bulst 2004, pp. 140-141, nr. 12, ill. (als F. van Schooten). Voor een overtuigende 

datering in ca. 1630: J.P. Filedt Kok in: Bikker, Bruijnen, Wuestman 2007, nr. 270. 1630. De toeschrijving aan 

Van Schooten wordt nog eens bevestigd door een vergelijking van het stilleven met zijn gemonogrammeerde en 

in 1634 gedateerde Groenten- en fruitmarkt in Braunschweig (Gammelbo 1966, nr. 24). 
1391

  Paneel, 98 x 163 cm., linksboven gedateerd: 1570 of 1579, huidige verblijfplaats onbekend. Voorheen: 

veiling Londen, Sotheby’s, 1-6-1977, nr. 101, als Pieter Aertsen, en gedat. 1570; veiling Londen, Sotheby’s, 22-

5-1985, nr. 64, ill., als navolger van Aertsen, en gedat. 1579. Zie: Gent 1986-87, p. 157, afb. 1 (als toegeschreven 

aan Aertsen). Zeker twee andere versies zijn bekend: één versie werd ter veiling aangeboden bij Helbing (?), 

München, 17/18-3-1911, nr. 319, als J. Beuckelaer; een andere versie bevond zich in 1967 in de verz. James A. 
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Murnaghan, Dublin. Met name het gezichtstype van de keukenmeid herinnert aan andere voorbeelden van Pieter 

Pietersz. Het stilleven lijkt niet van zijn hand. 
1392

  Doek, 103,2 x 137,5 cm., midden onder gemonogrammeerd en gedat.: PVR 1621, Haarlem, Frans Hals 

museum, inv. nr. OS I-302. Voor de aankoop door het museum in 1862 bevond het schilderij zich in het 

Oudemannengasthuis in Haarlem. Volgens Van der Willigen 1866, p. 163, vermeldt het Journaal van Ontvangsten 

en Uitgaven van het Oudemannehuis twee maal de aankoop van een keukenstuk: op 19 september 1647 zou 26 

gulden zijn betaald voor een ‘Ceucken’ aan Jan Vermeer, ‘kunstvercooper’; op 15 augustus 1651 zou opnieuw aan 

Jan Vermeer 42 gulden zijn betaald voor twee ingelijste schilderijen, waarvan er één ‘een keucken’ voorstelde. In het 

desbetreffende document kon deze informatie echter niet worden terug gevonden (zie: N. Köhler in Köhler, et. al. 

2006, p. 586, n. 5). De traditionele en algemeen geaccepteerde toeschrijving van het keukenstuk in het Frans Hals 

Museum aan Pieter Cornelisz. van Rijck moet op stilistische gronden worden verworpen, ondanks de aanwezigheid 

van een monogram ‘PVR’. Voor een situering in de omgeving van Van Schooten en Engelsz. pleit ondermeer dat 

het stuk vlees op een zeer vergelijkbare manier werd geschilderd als het vlees op bijvoorbeeld Engelsz’ keukenstuk 

uit 1612 in Norwich en Van Schootens keukenstuk uit 1621. Ook een ander schilderij van Floris van Schooten uit de 

jaren twintig, het Keukenstuk met een vrouw die vis schoonmaakt en een poelier met een drinkkan, toont sterke 

overeenkomsten in de weergave van een bos wortelen, uien, het stuk vlees en een kabeljauw. Dit laatste motief 

lijkt Van Schooten te hebben gebaseerd op de kabeljauw die door Cornelis van Haarlem, mogelijk zijn 

leermeester, omstreeks 1596 werd afgebeeld op diens Keukenstuk met een visstilleven, een amoureus paar en een 

vrolijk gezelschap. In de documentatie van het RKD wordt de toeschrijving aan Van Rijck ook afgewezen en 

wordt het schilderij in het Frans Hals Museum aangeduid als anoniem Noord-Nederlands (mogelijk Haarlems), 

terwijl het jaartal ‘1621’ als waarschijnlijk authentiek wordt gezien. In de museumcatalogi van 1862 (nr. 76) en 

van 1892 (nr. 172) met toeschrijvingen aan resp. A. van Utrecht en P.C. van Rijck. Zie voorts: Wurzbach 1906-

11, II, p. 528; Vorenkamp 1933, p. 21; Cat. Haarlem 1955, p. 22, nr. 252; Bol 1969, p. 4, fig. 1; Sullivan 1984, p. 

12, afb. 14; Gent 1986-87, p. 160, n. 1; Gemar-Koeltzsch 1995, I, p. 187, ill., III, p. 870, nr. 343/2; Meijer 1999, p. 

149, n. 4; Biesboer 2004-2005, pp. 14-15, afb. 5; N. Köhler in Köhler, et. al. 2006, pp. 585-586, nr. 397, ill., met 

eerder verschenen lit. Evenals bij de meeste keukenstillevens die Delff enkele jaren eerder schilderde, is de 

hoeveelheid uitgebeeld voedsel - vis, vlees, gevogelte en groenten - aanzienlijk gereduceerd en zeer dichtbij het 

beeldvlak geplaatst, waardoor het stilleven de figuren domineert, die nu op een klein formaat in de achtergrond zijn 

te zien. Het gaat om een vermakelijk tafereeltje waarbij een meid tijdens het koken wordt benaderd door een poelier 

die door het raam naar binnen leunt en haar een vogel offreert. Doordat het verdwijnpunt hoog in het beeldvlak ligt, 

wordt van bovenaf een blik geboden op de tafel en zijn de levensmiddelen, die over vrijwel het hele beeldvlak zijn 

verdeeld, duidelijk in het zicht geplaatst. Hoewel de hoeveelheid voedsel op dit schilderij karig afsteekt tegen de 

overdadige variatie en verscheidenheid van bijvoorbeeld Van Rijcks keukenstuk uit 1604 in Braunschweig, of van de 

imposante reeks van de Vier elementen van Joachim Beuckelaer in Londen, gaat de suggestie van een goed gevulde 

keuken hier niet verloren. Ongetwijfeld verwijzen de vissen, de grote haan, die aan de poten is opgehangen, het vlees 

en de groenten mét de poelier en de keukenmeid bij het haardvuur ook hier naar de Vier elementen. Tegelijk 

versterkt de aanwezigheid van motieven als de dode haan, de streng ingewanden, de al genoemde wortelen, uitjes en 

de gevilde kop van een schaap in deze samenhang het kluchtige karakter van de voorstelling, vooral in combinatie 

met de achtergrondscène. 
1393

 Dit verband met Campi werd ook opgemerkt door Noë 1954, p. 147, n. 2 en Brunner-Bulst 2004, pp. 

140-141. 
1394

  Doek, 122 x 190 cm., linksonder gemonogrammeerd en gedat.: F.V.S. 1620, kunsthandel Johnny van 

Haeften, Londen; getoond op TEFAF, Maastricht, 03-1999 (Voorheen: Museum Linz, 1940-45 (door Nazi-bewind 

bestemd voor museum in Linz); München, Recuperation Collecting Point, inv. nr. 10708 (1947), als onbekend 

Hollands. Zie: Gammelbo 1966, p. 109, nr. 2, fig. 1 (F. van Schooten). Uit hetzelfde jaar dateert het Keukenstuk 

met de Maaltijd te Emmaüs, doek, 120 x 185 cm., linksonder op de tafelrand gemonogrammeerd en gedat.: F.V.S. 

1620, veiling London (Phillips), 11-12-1990, nr. 20, ill. Voorts beeldde Van Schooten hetzelfde onderwerp uit in 

zijn Keukenstuk met de Maaltijd te Emmaüs, doek, 145 x 244 cm., Denemarken, verz. Graaf D. Rantzau, Rosenvold, 

1966, als onbekend. Zie: Gammelbo 1960, pp. 10-11, nr. 2, ill. (als toegeschreven aan C.J. Delff, ca. 1610); 

Gammelbo 1966, p. 109, nr. 1 (F. van Schooten); Sullivan 1984, p. 11, n. 42 (als C.J. Delff). Zoals Van de 

Watering, een medewerker van het RKD, terecht opmerkte is een strook ter linkerzijde (waar een vrouw met een 

vrucht wordt getoond) vermoedelijk een latere toevoeging van een andere hand (documentatie RKD). De 

toeschrijving aan Van Schooten berust op het gegeven dat de achtergrond en veel motieven op de voorgrond 

overeen komen met diens Keukenstuk met de Maaltijd te Emmaüs dat ter veiling werd aangeboden bij Londen 

(Phillips), 11-12-1990, nr. 20. 
1395

  Nog moeilijker is het bijbelse onderwerp te herkennen op keukenstukken van Van Schooten met in de 

achtergrond een landschap waarin, weergegeven op een zeer kleine schaal, de Emmaüsgangers onderweg zijn 

naar een burcht, zoals het Keukenstuk met Emmaüsgangers, doek, 108 x 146 cm., verblijfplaats onbekend. 

Voorheen: veiling München (Weinmüller), 4/6-10-1961, nr. 1516, ill.; veiling München (Weinmüller), 14-3-
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1962, nr. 859, ill. Zie: Gammelbo 1966, p. 114, nr. 14 (drie figuren in landschap: Emmaüsgangers?). Andere 

voorbeelden zijn: het Keukenstuk met Emmaüsgangers, paneel, oorspronkelijke toestand: 108 x 162 cm; huidige 

toestand: 70 x 98 cm. (tussen 22-3-1972 en 23-11-1978 versneden tot 70 x 98 cm.). Veiling Londen (Sotheby’s), 

30-10-1985, nr. 87, ill., niet in oorspronkelijke toestand. In de trant van, of naar Van Schooten is het Keukenstuk 

met Emmaüsgangers, paneel, afmetingen onbekend, verz. J. Gosler, Den Haag 1981. Terwijl Beuckelaer in zijn 

keukenstillevens de Emmaüsgangers naar ons toe laat lopen en daarmee impliceert dat de etenswaren op de 

voorgrond behoren tot de herberg of burcht waar Christus en zijn metgezellen de maaltijd zullen genieten, is dat 

bij Van Schooten duidelijk niet het geval. 
1396

  Doek, 102 x 140,5 cm. Veiling Sotheby’s, Amsterdam, 14-5-2002, nr. 44, kl.afb., als omgeving van 

Floris van Schooten. In documentatie van het RKD (kunstwerknr. 109465) toegeschreven aan Floris van 

Schooten en met de suggestie dat de figuren wellicht door een tweede hand werden geschilderd. Dat laatste lijkt 

mij onwaarschijnlijk. 
1397

  Ondanks deze overeenkomst vertoont het keukenstuk uit Hoorn te weinig raakvlakken met Van Schootens 

helder gestructureerde voorstellingen die hij - voorzover bekend - vanaf ongeveer 1615-1620 schilderde om het 

tafereel uit Hoorn als een vroeg werk van hem te beschouwen. Van Schooten heeft slechts het uiterlijk van de man 

aan dit voorbeeld ontleend. 
1398

  Veel keukenstukken van Van Schooten verschaffen via een venster een blik op een keukeninterieur of 

soms op een landschap in de achtergrond die scherp van de voorgrond is afgebakend. Dit beeldelement lijkt hij - 

direct of indirect - te hebben ontleend aan Snyders, wiens keukenstuk in Warschau uit ongeveer 1605-1607 

eveneens een raam met een uitzicht op een keukeninterieur verbeeldt. 
1399

  Bijvoorbeeld in de Cluchte van eenen dronckaert van de Antwerpse rederijker Cornelis Crul uit 

omstreeks 1540 komt een hilarische scène voor van een echtelijke ruzie, waarin de man, ‘Jan hinnen tastere’, het 

onderspit delft (Crul ca. 1540, ed. 1972, v. 128-135). Een ‘hennentaster’ verschijnt links van het centrum op Pieter 

Brueghels schilderij met de Nederlandse Spreekwoorden.
 
 Zie: Grauls 1957, pp. 141-147. Een oude, lelijke, 

grijnzende ‘hennentaster’ wordt getoond op een prent van de monogrammist HSD, een onbekende graveur die 

ongeveer tussen 1546 en 1580 in Antwerpen werkzaam was (Hollstein XIII, p. 61, nrs. 75-76, ills.). Rechts onder 

gemonogrammeerd: HSD · F · (H en S verbonden). Het onderschrift luidt: 

‘En·Vuilt·Mijn·Hinneken·Niet·Te·seer·Genaeken / Het·soude·lichtelijck·Aen·De·sprou·Geraeken’ 

[‘sprou’=spruw, hoenderpest]. Het pendant van deze prent verbeeldt een lachende boerin, die veel jonger is 

voorgesteld dan de hennentaster en zich spottend uit over de man: ‘Noch vintmen Daeghelijcx sulcken gasten / Die 

De hinnekens Nae haer Eijeren Tasten’. Deze prenten maken deel uit van een reeks van vier voorstellingen: de 

twee overige prenten tonen eveneens een boer en een boerin en de strekking is hier scabreus (Hollstein XIII, p. 

61, nrs. 77-78, ills.). In Antwerpen verscheen ook een houtsnede met een ‘hennentaster’, die wordt bespot door 

zijn (overspelige?) echtgenote, van Hans Liefrinck de Oude (ca. 1520-1573) (Hollstein 78; afgebeeld in Gent 

1986-87, p. 197, nr. 103). 
1400

  Zie: Hollstein XIV, nr. 125. Terwijl in het bijschrift ‘hennentasters’ in één adem worden genoemd met die 

andere bekende pantoffelhelden en pietlutten, de gierige ‘gortentellers’, wordt in de achtergrond getoond dat de 

vrouw de broek aantrekt. In het onderschrift komt naar voren dat deze ‘Jan Hen’ dienst doet als niet-

navolgenswaardig voorbeeld. De inscriptie luidt: Comt hier ghy Hennetasters en Gortentellers ghierich, Die een 

turff aen Vijfven, een hair aen drien wilt cloven: Leert aen desen Jan Hen, en schickt V manierich, Off twyff zal v 

oock vanden broeck beroven. Harmen Mul. Sculp. C. Dankerts excudit.; afgebeeld in Pleij 1983, p. 35; voor een 

tekening van Mullers zoon, Jan Harmensz. Muller uit ongeveer 1595: Reznicek 1956, pp. 93-94, nr. 27, afb. 14. 
1401

  Paneel, 59 x 42,5 cm., gesigneerd linksboven: Jo [inéén] wte wael f.., Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle. 

Zie: Lowenthal 1986, pp. 138-139, nr. A-72, afb. 102 en kleurenafb. XX, als ca. 1616-1620. Vrijwel dezelfde 

fysionomie en de stand van het hoofd keren terug in een voorstelling van een aan tafel gezeten poelier met 

eenden en eieren, uitgebeeld op een paneel (67 x 100 cm.), dat ter veiling werd aangeboden bij Diederiks, Den 

Haag, 29/30-11/ 13-12-1982, nr. 20, als Pieter Angel (voorheen toegeschreven aan C.J. Delff en A. Arentsz. 

(Cabel)). 
1402

  Vergelijk de oude nar die met een lepel is uitgerust op de prent met een Oude nar en een oude vrouw 

van de monogrammist bxg uit ongeveer 1475-1500 (waarnaar Nicolaes de Bruyn een kopie maakte) (Stewart 

1977, pp. 51-52, afb. 24-25); vergelijk ook een boerenbruiloft van Verbeeck, waar de bruid met een kroon 

bestaande uit ondermeer lepels wordt getoond (Vandenbroeck 1984, p. 97, afb. 7). Volgens Vandenbroeck 1984, 

p. 96, verwijzen de lepels naar verspilling, begeerte, vraatzucht en dwaasheid en vormt de lepel een toepasselijk 

attribuut van vastenavondvierders; zie ook: Bax 1949, pp. 165-166. 
1403

  Doek, 127 x 94 cm., verblijfplaats onbekend. Zie: Lowenthal 1986, pp. 49, 129, nr. A-57, afb. 81, als ca. 

1610-1615. 
1404

  Paneel, 90,5 x 143 cm., gemonogrammeerd linksonder: C J Delff, Rijksmuseum, Amsterdam, inv. nr. SK-

A-779. Zie: Gemar-Koeltzsch 1995, II, p. 280, nr. 92/1, ill. Een vrijwel identieke compositie (paneel, 96,8 x 146,5 

cm., gesigneerd linksonder: D R T) werd ter veiling aangeboden bij Sotheby’s, Amsterdam, 7-11-2000, nr. 73, kl.ill. 
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1405

  Doek, 102 x 82 cm, privé-verz. Het onderschrift van de prent luidt: ‘Siet hoe den ouden voelt het hoen, 

Een droge Queen wil oock wat doen.’ Zie voor het schilderij en de prent: Roethlisberger 1993, cat.nr. H20, afb. 

H25-H26. Waarschijnlijk rond 1625-1630 schilderde Abraham Bloemaert een soortgelijke hennentaster 

(Roethlisberger 1993, cat. nr. 402, afb. 567). 
1406

  Bredero 1621, p. 63. 
1407

  Gravure 185 x 235 mm., Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv. nr. RP-P-1884-A-7926. Zie: De Jongh 

1968-69, ed. 1995, pp. 22-23, afb. 2. 
1408

  Doek, 109,2 x 168,2 cm.,gemon.: F.V.S., huidige verblijfplaats onbekend. Voorheen: Veiling New York 

(Parke-Bernet), 3-11-1967, nr. 10, ill., als Vlaams, 17de eeuw. Gedocumenteerd in het RKD als Floris van 

Schooten. Een gelijksoortige ontmoeting wordt getoond in een keukenstuk van Van Schooten in Warschau, waar 

een boerse man met een zeer vergelijkbare fysionomie en houding een meid lijkt aan te spreken, hoewel hij nu 

geen gevogelte presenteert. Doek, 104 x 153 cm., op tafelrand gemon.: F.V.S., Warschau, Museum Narodowe w 

Warszawie, inv. nr. 186196. Zie: Chudzikowski 1954, nr. 43, ill.; Gammelbo 1966, p. 112, nr. 7; Warschau 

1970, p. 103, nr. 1167. 
1409

  Voorbeelden van liedteksten, toneelstukken en andere vermakelijke teksten geven Bax 1949, p. 35, n. 

65 en Kavaler 1986-87, p. 24, n. 12 . Zie voorts: De Jongh 1995, pp. 30-31, n. 28; De Jongh 2004, pp. 105-119. 

De vismetafoor kan soms fungeren als beeld van impotentie, zoals het geval is bij de tekst op een beschilderd 

houten eetbord (paneel, diam. 16 cm.) in het Rijksmuseum uit de Zuidelijke Nederlanden van ongeveer 1580: 

‘Waey.visser.in.u.vissche.en.heb.ick.gee.vreucht.sit.want.u.engelroey.is.slap.en.u.aes.e.deucht.niet’. De 

voorstelling toont gezeten aan een oever een visser met een hengel en naast hem een vrouw, die hem zijn 

impotentie (zijn slappe hengel) verwijt. Zie: Van Thiel, e.a. 1976, p. 691, inv. nr. A 4467, ill.; E. de Jongh in 

Amsterdam 1997, p. 89, n. 7; De Jongh 2004, pp. 108-109, ill. 
1410

  ‘Ik Vis wel gaeren met een Hoek / Als byten wil de Baers of Snoek / Maer of ik nog zo gaeren Vis / 

Wanneer der maer te Vog’len is / Daer is myn Hert meer toe gezind / Als ’tgeene men ter Wereld vind.’ Starter, 

ed. 1786, p. 102. In het pendantvers wordt ‘vinken’ in de betekenis van ‘vogelen’ gebruikt. Zie: De Jongh 1995, 

p. 30 en De Jongh 2004, 106. 
1411

  ‘[...] kom, kom mijn kokje, 

 Maak mijn zuiker-taartjen dicht; 

 [...] 

 Och! jou snoek kan de hoek 

 Van mijn stroom bedwingen. 

 [...] 

 Wilje hier jou Haring-buis 

 Met mijn Posjes laaden? 

 Dat’s jou mis op jou dis 

Krol zijn Vis te braaden.’  

In: De Nieuwe Hofsche Rommelzoo, Amsterdam (bij J. Vinkel) 1655, p. 69 (zie ook Böse 1985, pp. 54-55 en Sluijter 

1991, p. 55, n. 32). 
1412

  Doek, 72,5 x 98 cm., veiling Christie’s, Amsterdam, 11-5-1994, nr. 130, ill., als omgeving F. van 

Schooten. 
1413

  Doek, 73,2 x 61,6 cm. Veiling Christie’s, Amsterdam, 9-5-2001, nr. 46, kl.afb. 
1414

  De Cock 1911, pp. 10, 128 en 168; zie voor ‘Sint-Joris’ vischsop’: WNT, dl. VII, kol. 442-443 en dl. 

XXI, kol. 1090. Deze voorbeelden werden ontleend aan De Jongh 2004, p. 112. 
1415

  De Cock 1911, p. 168. Vergelijk voor het gebruik van de haring als beeld van het mannelijk lid: Van 

Thiel 1961, p. 167, n. 50. 
1416

  Zie voor de pos: Heestermans 1977, pp. 160-161; voor de pieterman: WNT, XII, kol. 1592 en Luijten 

1996, dl. II, p. 411. 
1417

  [Tysens ca. 1715], p. 21, geciteerd naar De Jongh 2004, p. 112. 
1418

  Doek, 51 x 60 cm., veiling Londen (Sotheby’s), 1986. Afgebeeld in: Briels 1987, pp. 220-222, afb. 281. 
1419

  Doek, 89,5 x 120 cm., gemon.: F.v.S., verblijfplaats onbekend. Veiling Sotheby’s, New York, 28-1-

2010, nr. 193. Van 1989-2010: Washington, Verzameling Heinz. Zie: Den Haag 1926, nr. 4, afb. 2 (ca. 1600); 

Den Haag 1928, p. 38, ill.; Zarnowska 1929, p. 26, nr. 86, ill.; Heinz 1935-36, I, p. 284, ill.; Vroom 1945, pp. 10, 

103-104, nr. 249, ill.; Gammelbo 1966, pp. 105-106, 110-111, nr. 5, afb. 4 (geeft als datering: ca. 1615); Vroom 

1980, dl. I, p. 13, dl. II, p. 112, nr. 563; Sullivan 1984, p. 14, fig. 19 (geeft als datering: ca. 1615-1620); A.K. 

Wheelock in: Washington, Boston 1989, nr. 33, ill. (datering: begin jaren twintig); Stukenbrock 1994, pp. 232-

233, ill. 
1420

  Matham had het gezicht en de blikrichting van de keukenmeid in zijn prent waarschijnlijk gemodelleerd 

naar die van de vrouw in Bloemaerts inventie van het Keukenstuk met een ongelijk liefdespaar. 
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1421

  De overeenkomsten tussen de composities van Snyders en Van Schooten werden ook opgemerkt door 

Stukenbrock 1994, pp. 232-233. 
1422

  Drager, afmetingen en verblijfplaats onbekend. De voorstelling is mij alleen bekend van een foto in het 

archief van het NIKI in Florence. Waarschijnlijk was het schilderij in 1947 in particulier bezit in Parijs, zoals 

men lijkt te kunnen opmaken uit de tekst op de achterkant van de foto in een onduidelijk handschrift: 1947 [...] 

Paris. Mijn toeschrijving aan De Vries (die in 2002 mondeling werd bevestigd door Bert W. Meijer) is 

ondermeer gebaseerd op de volgende overeenkomsten met zijn andere bekende keuken- en marktstukken: de 

typerende "kijkdoos"-compositie met lange rijen borden en een haard in het centrum, de voor De Vries 

karakteristieke, niet al te best geschilderde handen, het met een vlotte penseelstreek geschilderde stilleven, 

waarvan motieven op zijn andere voorstellingen met voedsel voorkomen, zoals de grote vis op de voorgrond, 

waarvan een identiek exemplaar is afgebeeld op zijn Keukenstuk (doek, 85 x 120 cm.) met onbekende verblijfplaats 

(foto neg. nr. 9423 in fototheek van het Kunsthistorisches Institut, Florence; afgebeeld in Meijer 1988B, p. 119, afb. 

22), de overeenkomst in de fysionomie tussen de staande figuur links en de poelier op het Keukenstuk in Verona, 

Museo di Castelvecchio, inv. nr. 5810/1B909, en tot slot de typologische verwantschap tussen de zittende vrouwen, 

die links in de achtergrond huishoudelijke activiteiten, waaronder naaiwerk, verrichten en de gesigneerde en 

gedateerde tekening van De Vries uit 1590 met een Familiescène en de aan dezelfde kunstenaar toegeschreven 

tekeningen met Venetiaanse dames, die eveneens huishoudelijk werk verrichten (Meijer 1991A, pp. 91-93, afb. 40-

41 en 41a). 
1423

  Voorts werd een variant op dit compositieschema toegepast in een keukentafereel, dat mogelijk aan 

Lodewijck Toeput (ca. 1550-ca. 1605) of een kunstenaar uit diens omgeving kan worden toegeschreven. Drager en 

afmetingen onbekend, veiling Londen (Christie), 26-5-1978, nr. 20, ill., als Pozzoserrato (L. Toeput). Deze 

Mechelse schilder verbleef zeker vanaf 1576 in de Veneto en hij onderhield een goede vriendschap met De Vries. 

Zie: Van Mander/ Miedema 1994-1999, I, fol. 296r38-44; Pariset, Van Gelder 1950, pp. 64-68; Meijer 1988B, p. 

113; B.W. Meijer in Brussel, Rome 1995, p. 377. 
1424

  Paneel, 91,5 x 154 cm., gemon. en gedat.: F.V.S. 1620, veiling Tajan, Espace, Parijs, 9-12-1999, nr. 49, 

ill. Zie: Bredius 1915-1922, V, 1918, p. 1611, noot 1; Gammelbo 1966, p. 113, nr. 11, fig. 7. Het jongetje houdt 

in de andere hand een onherkenbaar object vast (het uiteinde van een stok of speelgoed?). Een ander voorbeeld 

waarbij een jongen waarschijnlijk een appel aanbiedt aan een, in dit geval, star voor zich uit kijkende vrouw 

(kijkt zij naar de stelende kat?) is het Keukenstuk, paneel, 92,5 x 156 cm., gem.: F.V.S. in Den Haag, St. 

Nicolaasgasthuis. Zie: Gammelbo 1966, p. 112, nr. 8. Waarschijnlijk sterk geënt op voorbeelden van Van 

Schooten is een keukenstuk (doek, 126,4 x 154,8 cm.), dat ter veiling werd aangeboden bij Christie’s, 

Amsterdam, 9-11-2010, nr. 51, met m.i. een onjuiste toeschrijving aan Jeremias van Winghe. Hier laat een 

jongetje een appeltje zien aan een keukenmeid die appels schilt. 
1425

  Doek, 120 x 185 cm., linksonder op de tafelrand gemonogrammeerd en gedat.: 1620, veiling London 

(Phillips), 11-12-1990, nr. 20, ill. (voorheen: Particuliere verz. bij ’s-Hertogenbosch, ca. 1981). De achtergrond 

en veel motieven op de voorgrond komen exact overeen met het Keukenstuk met de Maaltijd te Emmaüs in 

Denemarken, verz. Graaf D. Rantzau, Rosenvold, 1966. 
1426

  Paneel, 91,4 x 155 cm., gemon. op de rand van de tafel: Fvs, Haarlem, Frans Hals Museum, inv. nr. OS 

55-30. Zie: Cat. Haarlem 1955, p. 22, nr. 488b; Gammelbo 1966, p. 112, nr. 9, ill.; Bol 1969, pp. 10-11, fig. 7; 

Gemar-Koeltzsch 1995, III, p. 915, nr. 359/9, ill.; Biesboer 2004-2005, pp. 12, 15, afb. 4; N. Köhler in Köhler, et. 

al. 2006, pp. 599-600, nr. 423, ill., met eerder verschenen lit. (als ca. 1620). 
1427

  Doek, 100 x 160 cm., gemonogrammeerd: FvS, Denemarken, Gavnø, verz. baron Axel Reedtz-Thott. 

Zie: Lange 1876, nr. 103 (als Hollands, 17de eeuw); Gammelbo 1960, pp. 12-13, nr. 4, ill. (F. van Schooten, ca. 

1625); Gammelbo 1966, p. 114, nr. 16; Sullivan 1984, p. 14, fig. 21. 
1428

  Doek, 103 x 151 cm., gesigneerd op de tafelrand: CJDelfius, Haarlem, Frans Halsmuseum, inv. nr. OS 

I-70. Zie: Gemar-Koeltzsch 1995, II, p. 281, nr. 92/3, ill.; N. Köhler in Köhler et. al. 2006, p. 442, nr. 121, ill. 
1429

  Een soortgelijke kruik werd, zoals aangeduid, in 1550 door Aertsen weergegeven in de voorgrond van 

zijn Boerenfeest in Wenen waar het een spottend commentaar levert op de dwaasheid van de boeren, die zich ten 

gevolge van hun vraat- en drankzucht overgeven aan zowel wellust als aan ledigheid. Een ander voorbeeld voor 

Delff was mogelijk het keukenstuk van Van Rijck uit 1604, waar een "baardmannetje" vlak voor de meid op 

tafel staat. 
1430

  Volgens vrijwel hetzelfde schema werd een keukenstuk opgebouwd, waarin een meid een kip staat te 

plukken, en dat mogelijk door een kunstenaar uit Delffs omgeving werd geschilderd. Doek, 116 x 138 cm., 

Wenen, Dorotheum, 4-3-1997, nr. 307, ill., als atelier van Adriaen van Utrecht (RKD kunstwerknr. 27264, als 

anoniem, Noord-Nederlands, ca. 1650). Voor een situering van dit stuk in Delffs omgeving pleiten de 

overeenkomsten met diens gesigneerde stuk in het Frans Hals Museum, waar een vergelijkbare haas voorkomt 

en de meid een verwante fysionomie vertoont. 
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1431

  Doek, 110 x 149 cm., gemon.: F.v.S., Kopenhagen, Statens Museum for Kunst (gedeponeerd in Kasteel 

Fredensborg). Zie: Gammelbo 1960, pp. 14-15, nr. 5, ill. (als ca. 1634); Gammelbo 1966, pp. 115-116, nr. 21, 

ill.; Sullivan 1984, p. 14, fig. 20; Gemar-Koeltzsch 1995, III, p. 915, nr. 359/11. 
1432

  Gravure, 218 x 157 mm. (Bartsch 87). Het begeleidende vers van Schonaeus luidt: ‘Humanas recreo 

mentes, volucresque ferasque/ Omnia floriferi laetantur tempore veris’ (Ik doe de menselijke geest verkwikken 

én de vogels en de wilde dieren: alles wordt blij in de periode van de bloemdragende lente). Zie voor de prent : 

Veldman 1991-92, pp. 317-319, fig. 211. 
1433

  Verschillende vruchten, aangevuld met wortels en kolen, keren terug in het pendant van dit schilderij, dat 

wordt gevormd door een marktstuk waarin een verkoopster klaar zit met haar weegschaal om de beschouwer te 

helpen (doek, 107 x 147,5 cm, Kopenhagen, Statens Museum for Kunst. Zie Gammelbo 1960, pp. 14-15, nr. 6, 

ill. (als ca. 1634); Gammelbo 1966, nr. 22). Van Floris van Schooten zijn meerdere van dergelijke 

schilderijenparen, bestaand uit een keukenstuk en een markttafereel, bekend. 
1434

  Doek, 122 x 169 cm., veiling Pierre Bergé & Associés, Brussel, 15-12-2011, nr. 332, als Cornelis 

Willemsz. Eversdyck. Voorheen: veiling New York, Christie’s, 9-1-1981, nr. 95 (als Willem van Eversdijck). 

Zie: Van der Ploeg, Zonnevylle-Heyning 1999, pp. 120, 141, nr. WE21 (als Willem C. Eversdijck). 
1435

  Een iets oudere rijkgeklede knaap zet zelf een kruik aan zijn mond, terwijl een meid, die ons uitdagend 

aankijkt, vis staat schoon te maken, op een keukenstuk van een onbekende Noord-Nederlandse kunstenaar 

(paneel, 90 x 125 cm., naast het hoofd van de vrouw fragmenten van een signatuur en datering, veiling Palais 

Dorotheum, Wenen, 11-6-2012, nr. 194, als P.C. van Rijck). 
1436

  Paneel, 71 x 103,5 cm., rechtsonder vals gemon. als Pieter Aertsen, kunsthandel Hamburg (H.W. Streit), 

1940, nr. 204, als Pieter Aertsen. Volgens gegevens RKD: F. van Schooten? (trant van). De houdingen van de 

figuren herinneren sterk aan die van de man en vrouw links op Cornelis Engelsz’ Keukenstuk met Christus bij 

Martha en Maria uit ongeveer 1612 (Uppark, National Trust (Uppark House and Garden) en lijken, evenals de 

kleding van de meid, op dit stuk terug te gaan. 
1437

  Doek, 105 x 150 cm., gemonogrammeerd, veiling E.G.M. Groenier-Roelofsen e.a., Amsterdam (De 

Zon), 8-2-1956, nr. 4695, ill., andere toestand. Zie: Gammelbo 1966, p. 116, nr. 23. Vermoedelijk vóór 1942 

werd naast de keukenmeid een jongetje toegevoegd dat haar een appel aanreikt en werd de wand in de 

achtergrond, met uitzondering van een strook ter linkerzijde, wit geschilderd. 
1438

  Doek, ca. 1,50 x 2,30 cm., links onder gesigneerd en gedateerd: Jaspar [?] Beckx 1629, Groningen, 

Pepergasthuis/ Sint-Geertruidsgasthuis. Het schilderij wordt terloops genoemd in: Hofstede de Groot 1904, p. 120; 

Vorenkamp 1933, p. 23, n. 1; Gemar-Koeltzsch 1995, II, p. 70. Voor biografische gegevens over Beckx, die 

waarschijnlijk werd geboren in Antwerpen, waar vandaan zijn familie naar Middelburg emigreerde. Hij bracht zeker 

van 1627 tot 1639 door in Bergen-op-Zoom en het nabij gelegen Wouw. Hij vestigde zich kort na 1639 opnieuw in 

Middelburg en lijkt vooral actief te zijn geweest als portretschilder: Bredius 1915-1922, VI, pp. 2008-2016; Thieme, 

Becker 1907-1950, III, p. 158; Van Gelder 1960A, pp. 26-29; Allgemeines Künstlerlexikon (Saur), dl. 8, (1994), p. 

205; Van der Willigen, Meijer 2003, p. 32. 
1439

  Het is opvallend dat de man op het keukenstuk eenzelfde Portugees kostuum met de typerende brede kraag 

lijkt te dragen als de zwarte Kongolese bedienden in Portugees kostuum, die Beckx omstreeks 1643-1645 in opdracht 

van de Kamer Middelburg der West-Indische Compagnie portretteerde (zie, voor deze portretten in Kopenhagen, 

Volkenkundig Museum: Van Gelder 1960A, pp. 26-29, afb. 17 b-c). 
1440

  Voorraadkamer met twee dienstknechten, een zwaan en een aap, doek, 163,4 x 221,4 cm., gesigneerd 

r.o. F. Snyders, San Francisco, California Palace of the Legion of Honor, Mildred Anna Williams Collection. 

Zie: Robels 1989, nr. 12; Koslow 1995, p. 66, afb. 72. 
1441

  Hooft 1611; P.T.L. 1618. In beide prenten zit Amor op een zwaan; de prent uit 1611 toont voorts een 

amoureus paar waarvan de vrouw een hand op twee dode zwanen houdt. 
1442

  Zoals de gravure met De Verloren zoon in het bordeel uit 1608 van Claes Jansz. Visscher naar David 

Vinckboons die behoort tot een serie van vier prenten (Hollstein XXXVIII, nrs. 5-8).  
1443

  Hawcroft 1957, afb. 42. 
1444

  Ketcham Wheaton 1988, pp. 33-34, 39, 52, 55-56, 78, 128. Hondius 1621, p. 224, beschrijft het vlees 

van een toebereide pauw als ‘Fijn’. Verschillende recepten voor gebraden pauw komen voor in het kookboek uit 

1560 van Vorselman (Vorselman 1971, p. 37, en glossarium s.v. ‘pauw’). Volgens Van Beverwijck werd de 

pauw meer gegeten ‘uyt pompeusheyt, als om de leckerheyt’ (Van Beverwijck 1636, p. 132). Zie voor de 

bereiding van pauwen ook de lit. genoemd in Amsterdam, Cleveland 1999-2000, p. 197, n. 6. 
1445

  Van Alkemade, Van der Schelling 1732-1735, II, pp. 10-15, I, p. 193, ontleend aan Schama 1988, pp. 187, 

194. 
1446

  Gesigneerd en gedateerd, Kassel, Gemäldegalerie, inv.nr. GK 156. 
1447

  Doek, 175 x 240 cm., volgens veilingcat. rechtsonder door Adriaen van Utrecht gesigneerd op de 

koperen kan, veiling Venetië, San Marco, 29-3-2009, nr. 36, ill. Zie voor de datering van het keukenstuk en de 

toeschrijving van de keukenmeid aan Bosschaert: Heinrich 2003, nr. A46, afb. 73, met eerdere lit. Bosschaert 
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schilderde een keukenmeid met een vergelijkbare fysionomie in een keukenstuk van Adriaen van Utrecht in 

Museum Merghelynck in Ieper. Dit stuk werd uitgevoerd op een bescheidener formaat (108 x 148 cm.). Zie: 

Heinrich 2003, nr. A47, afb. 74. 
1448

  Koper, 57 x 77, 8 cm., gesign. rechts onder: DAVID.TENIERS.F, gedat. op de tekening boven de haard: 

1644, Den Haag, Mauritshuis, inv. nr. 260. Zie: Klinge 1991, nr. 36, ill, met eerdere lit. 
1449

  Zoals in het hierboven genoemde frontispiece van de Thronus Cupidinis (1618). Zie ook de vele 

voorbeelden in Sluijter 1991-92. Voor de symboliek van het motief in de christelijke iconografie: Hall 1979, p. 146. 
1450

  De documenten worden genoemd in Van Gelder 1949, p. 44 en Heinrich 2003, pp. 70, 321, onder nr. 

C13 (Heinrich legt geen verband met het keukenstuk). Tegen de identificatie met het keukenstuk zou kunnen 

pleiten dat Van Utrecht in de brief aan Huygens vraagt om de betaling van 400 gulden voor werk gedaan ‘int 

stuck van mons’. Willeborts’. 
1451

  De Bie 1661, p. 106. 
1452

  Houbraken 1718-1721, dl. 1, p. 149; voor de veiling: Rooses 1895; Bijleveld 1919; Thieme, Becker 1907-

1950, dl. 35, p. 561; Den Haag 1998-1999, p. 360. De Wilde wordt in 1634 genoemd als rentmeester en hoofddiaken 

van Leeuwarden (Bijleveld 1919, p. 106). 
1453

  Paneel, 40 x 60 cm., linksboven gesign. en gedat.: J.W.De Wilde fe. 1627; achterop in krijt: ASTON 

HALL COLL. CHESHIRE., Leeuwarden, Fries Museum, inv. nr. 1957-676. Zie: 129ste verslag Fries 

Genootschap, 1957, p. 26, fig. 3; Bol 1969, p. 11, fig. 9; Sullivan 1984, p. 13; Gemar-Koeltzsch 1995, III, p. 

1126, nr. 441/1, ill. (in spiegelbeeld). Het Keukenstilleven (doek op paneel, 48.5 x 51 cm.) in Leeuwarden, Fries 

Museum, inv. nr. 1957-677, is rechtsonder gesign. en gedat.: J.W.De Wilde .1618. Getoond worden een grote 

dode haas, ijsvogel en duif, een bronzen kookpot, een roodkoperen deksel en het bovenstuk van een ijzeren haal. 

Het betreft, zoals ook Bol 1969, pp. 11-12 opmerkte, waarschijnlijk een fragment uit een groter doek; het is 

mogelijk dat dit oorspronkelijk een monumentaal keukentafereel met figuren verbeeldde. Zie ook: 129ste verslag 

van het Fries Genootschap, 1957, pp. 26-27; Gemar-Koeltzsch 1995, III, p. 1126, nr. 441/2, ill. (in spiegelbeeld). 
1454

  Zie: Kronig 1915, p. 137. Een schilderij met een keukenmeid van Bailly wordt genoemd in de veiling 

Jacob van Hoek, Amsterdam, 12-4-1710, nr. 74 en een schilderij met een vrouw en enig wild werd aangeboden op 

veiling I.J. Froger, e.a., Amsterdam, 29-10-1844, nr. 183. Zie: Bruyn 1951b, p. 156, n. 3. 
1455

  Zie: Bruyn 1951b, pp. 151-152. 
1456

  ‘een viercant stuc schildery m. een ebben lyst synde een keuckentge, door Mr Pieter van Veen’: 

Inventaris Christina du Pree, weduwe van Joost Bersen, 22 maart 1650 overleden te Leiden (A. Bredius’ 

aantekeningen van boedelinventarissen in het RKD). Zie voor de vermelding van diverse stillevens, waaronder 

fruitstukjes van Van Veen: Bredius 1915-1922, II, pp. 438, 441, 512, 515; VI, pp. 2143-2144; de lit. genoemd in 

Den Haag 1998-1999, p. 353; Utrecht 2004, p. 426; Van der Willigen, Meijer 2003, p. 201. 
1457

  Doek, 113,7 x 160 cm., New York, Metropolitan Museum of Art, inv. nr. 06.288. Zie: Baetjer 1980, dl. 1, p. 

57, dl. 3., p. 375, als Vlaams, eerste kwart 17de eeuw, en voor de toeschrijving aan Peter Wtewael: Lowenthal 1986, 

p. 178, D-10, afb. 171 en kl. afb. XXV. 
1458

  Doek, 131,5 x 165,2 cm. Londen, Trafalgar Galleries (2002). Toegeschreven aan atelier of navolger van 

Gerard van Honthorst door F.G. Meijer in 1999 (bron: RKD). 
1459

  Pentekening, gewassen in blauw, 234 x 290 mm., gesigneerd en gedat. linksonder: P H [inéén] ar [s?] 

in A° 1619 [of 4?]; eigenhandig onderschrift in twee regels met vijf correcties: Maer Hor Verschoot 

[...onleesbaar], Düsseldorf, Kunstsammlungen der Stadt Düsseldorf, inv. nr. FP 5040. Van Harlingen maakte, 

zeker wat de houding van de vrouw betreft, gebruik van  Jacob Mathams prent uit 1603 met een Keukeninterieur 

met de parabel van de arme Lazarus en de rijke dwaas, waar een zittende meid op de voorgrond op een 

vergelijkbare wijze over de schouder kijkt naar een poelier. Dat Van Harlingen de inventies van Matham als 

uitgangspunt nam voor zijn compositie, wordt bevestigd doordat hij op de tekening dezelfde grote vis weergaf 

die in spiegelbeeld is te zien op de voorgrond van Mathams Keukeninterieur met de Maaltijd te Emmaüs, een 

prent die tot dezelfde reeks behoort. 
1460

  Doek, 85 x 69 cm. Gesigneerd: GHonthorst f, particuliere collectie, Europa. Judson, Ekkart 1999, 

passim; E. de Jongh in Utrecht 2004, pp. 117-118, nr. 39, ill. Tot dit (beeld)type behoort ook het latere Banket met 

een drinker met een onbekende verblijfplaats van een Utrechtse caravaggist (C. van Couwenbergh?). Drager en 

afmetingen onbekend. Voorheen: Aarau, Verz. Oberst Rothplatz, tot 1918; 1919 in de kunsthandel (Foto RKD, 

Den Haag, nr. 61665). Zie: Van Gelder 1948-49, p. 160, nr. 55; Gemar-Koeltzsch 1995, II, p. 269, nr. 83/1. 
1461

  Anders dan De Jongh meent, leidt het geen twijfel dat de vis ook in deze schilderijen nadrukkelijk verwijst 

naar de wellustige aard van deze potsenmakers, temeer omdat de bepluimde baret en de blote schouder waarmee zij 

worden getoond hun preoccupaties met zinnelijk genot accentueren. Zie: E. de Jongh in Utrecht 2004, pp. 117-118, 

nr. 39, waar hij reducerend stelt dat het Honthorst mogelijk ‘uitsluitend te doen was om het thema eten en 

drinken [...]’.  
1462

  Doek, 131,4  x 99,7 cm., gesigneerd op de drinkkan: fh, Metropolitan Museum of Art. Zie: Slive 1970-

74, dl.1, pp. 34 e.v., dl. 3, pp. 3 e.v., nr. 5, ill. Daarnaast kennen we twee tekeningen van Willem Buytewech (van 
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voor 1617) waarin vastenavondvierders met haringen voorkomen. Zie: Rotterdam, Parijs 1974-75, pp. 25 e.v., nrs. 

26-27, ills. en Haarlem, Worcester 1993, p. 338, afb. 37B. 
1463

  In 1637 schreef Jan Zoet de klucht Jochem-Jool ofte Jaloursen Pekelharingh en in 1648 verscheen Isaak 

Vos’ Singhende Klucht van Pekelharingh in de Kist. Zie: Weber 1987, p. 134, en voor de oorsprong en de 

verspreiding van de toneelfiguur Pekelharing de literatuur genoemd op p. 139, n. 28. Ook twee geestige liedjes 

van Bredero worden gezongen op de melodie van Pekelharing: O Jannetje mijn soete beck, een dialoog van een rijke 

oude man en een jong meisje dat hij tot een huwelijk probeert te verleiden, en de tegenhanger: Nu Heereman, nu 

Jong-gesel, een dialoog tussen een rijke oude vrouw en een jongeman. Zie: Bredero 1975-1983, pp. 63 en 67. De 

melodie is Pots hondert duysent slapperment, elders Peeckelharing genoemd. Zie: Grijp 2003, pp. 55-56, n. 11. 
1464

  Dat ‘bevint men genoegh aen de gene, die gewoon zijn veel zoute kost te gebruycken. Daerom placht men 

de Spring-hengsten, die te traegh in ’t werck waren, zout onder haer voer te geven: en de honden oock zout vleesch 

voor te werpen, om haer ritsiger te maken. Dit is d’oorsaeck, waerom de Poëten verçiert hebben, dat Venus uyt de zee 

geboren was.’ Van Beverwijck 1663-64, Eerste Boek (1636), pp. 179 e.v. 
1465

  De seksueel geconnoteerde haring komen we ondermeer tegen op Jan Steens Doktersbezoek in 

Philadelphia en schilderijen van Gabriël Metsu en Carel de Moor (1655-1738). De vrouw op Metsu’s Vrouw bij 

de maaltijd in het Rijksmuseum heeft een bord met stukjes haring op haar schoot waarmee ze een kat voedt: de 

kat en de dode haan naast haar zijn toespelingen op de zinnelijke begeerten; een roos in het boeket op het tafeltje 

naast haar verwijst naar de liefde. Paneel, 33,5 x 27 cm., gesigneerd, Rijksmuseum Amsterdam, inv.nr. C 560. 

Zie: Robinson 1974, p. 45, afb. 102; Weber 1987, p. 135, afb. 9. Onmiskenbaar seksueel geladen is ook de 

strekking van De Moors voorstelling van een jonge vrouw in een venster die ons een haring en andere vissen 

aanbiedt, die ook hier in combinatie met rozen worden gepresenteerd. Paneel, 32 x 24,5 cm, Karlsruhe, 

Staatliche Kunsthalle. Afgebeeld in Sluijter 1988A, p. 73, afb. 67. 
1466

  Domenicus Lampsonius beschrijft in zijn epigram uit 1572 onder het portret van Brueghel dat diens 

komische schilderijen ‘vol [zijn] met zout’. Lampsonius 1572, nr. 19. Vergelijk ook Westermann 1997, pp. 241-

242. Pieter van der Heyden benadrukte de geestigheid van de voorstelling, toen hij zijn monogram plaatste op een 

zoutbak die is weergegeven in de prent naar Hiëronymus Bosch, waarop een keukeninterieur met 

vastenavondvierders wordt getoond. Gravure, 223 x 288 mm. Inscripties: boven de schoorsteen: Hiero. Bos. 

Inuentor; op de zoutbak: het monogram PAME (Petrus a Merica = Pieter van der Heyden); onderaan: H. Cock. 

excudebat. 1567. Zie: Hollstein III, 140; ’s-Hertogenbosch 1992, p. 118, nr. 55, ill. Constantijn Huygens schreef 

over een zoutvaatje een puntdicht, waarin hij een vergelijking maakt met snelle, gezouten woorden die slechts 

worden begrepen door een intelligente elite. Epigram van 5 februari 1656, in Huygens 1892-99, dl. 6, p. 4. Dit 

voorbeeld wordt besproken in Westermann 1997, p. 242, in samenhang met Jan Steens Oestereetster uit ca. 

1660, een verleidingsscène waar het zout, zoals Westermann (pp. 240-242) overtuigend argumenteert, zowel 

refereert aan de dubieuze status van het meisje, als aan de geestigheid van de inventie. Ik ben het echter niet eens 

met haar bewering dat de geestigheid van de voorstelling ‘must be [...] obscure’ (p. 242) en meer gemeen heeft 

met ‘witty epigrams than to bantering jests and farces’ (p. 240). De associatie met een prostituee ligt juist zeer 

voor de hand: men vergelijke de Klucht van Oene uit 1642, waar ‘Geile Fijtje’ wordt uitgemaakt voor 

‘ellementsche pekelhoer’ (Vos, ed. 1975, p. 279, r. 661).  

Ook in een embleem uit Nicolaus Taurellus’ Emblemata[...] van 1595 wordt zout gebruikt als metafoor van 

geestigheid en daarbij is sprake van een bredere vergelijking tussen de kookkunst en de welsprekendheid. 

Nicolaus Taurellus, Emblemata[...], Nürnberg 1595, F 8, in: Henkel, Schöne 1996, p. 1325, ill. De Latijnse tekst 

gaat gepaard met een illustratie van een kok in zijn keuken die van het eten proeft. Dat ook de gezouten haring 

kon worden geassocieerd met geestigheid, blijkt uit het portret van Frans Hals waarop de Leidse ceremoniemeester 

en rederijkersnar Pieter Cornelisz. van der Morsch in 1616 werd afgebeeld met een bokking (een gerookte en, vaak, 

gezouten haring) die hij ons, in zijn rechterhand, voorhoudt; links op het schilderij, ongeveer ter hoogte van zijn 

mond, leest men: WIE BEGEERT. Van der Morsch speelde onder de bijnaam ‘Piero’ een nar in de plaatselijke 

rederijkerskamer. Zijn grafschrift vermeldt dat hij ‘Bucken’ (bokkingen) uitdeelde, hetgeen in rederijkerskringen een 

populaire uitdrukking was, die zoveel betekent als: iemand een berisping of een veeg uit de pan geven. Daarmee 

wordt ongetwijfeld gerefereerd aan de geestige wijze waarop de nar zijn publiek een spiegel voorhield. Zie: Van 

Thiel 1961. Van Thiel benadrukt, m.i. ten onrechte, dat Van der Morsch zich op het schilderij presenteert als 

‘zedenmeester’. Vergelijk ook Westermann 1997, p. 95 en p. 126, n. 29, voor het motief van de haring als 

metafoor van geestigheid en van erotiek in werken van Jan Steen.  

In vele keukenstukken en voorstellingen met gedekte tafels komt de combinatie van zout en haringen voor en het lijkt 

er soms op dat deze motieven de geestigheid van de voorstelling benadrukken, zoals in het eerder besproken 

keukenstuk in de collectie Marchini te Rome, waar een verleidelijke meid is omringd door attributen, die refereren 

aan de vastenavond en de zinnelijkheid van de voorstelling onderstrepen: daaronder is ook een grote houten zoutbak 

te zien waarop haringen klaar liggen om te worden gepekeld. Bokkingen in combinatie met verse haringen werden 

door Aertsen ondermeer afgebeeld in de Vleeskraam en het keukenstuk in Kopenhagen; ook in het Keukenstuk met 

de parabel van de arme Lazarus en de rijke dwaas in het Rijksmuseum zijn op de tafel, rechts van het midden, 
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bokkingen en een zilveren zoutvaatje voorgesteld. Hiermee wil niet gezegd zijn dat voorstellingen van zout, haringen 

of bokkingen zondermeer als gesophisticeerde grappen werden gezien, maar slechts dat deze motieven, binnen de 

context waarin ze in de genoemde voorbeelden verschijnen, de geestigheid van de inventie lijken te accentueren. 
1467

  Doek, 75 x 61,5 cm., rechts gesigneerd: f. hals f., Kassel, Staatliche Museen, Gemäldegalerie Alte 

Meister. Slive 1970-74, dl.1, pp. 80, 94, 96, dl. 3, pp. 39 e.v., nr. 64 en vergelijk nr. 65; M. Sitt, in Haarlem 

2003, nr. 21. Voor de prent: Hollstein 28, (1984), p. 209, nr. 16. 
1468

  ‘Siet Monsieur Peeckelhaering an/ Hy pryst een frisse volle kan 

En hout het met de vogte back/ Dat doet syn keel is altyt brack’. Zie ook: Weber 1987, p. 134. 
1469

  Doek, 68 x 85,5 cm., veiling Londen, Sotheby’s, 27-10-2011, nr. 322, als omgeving van Gerrit van 

Honthorst. Voorheen: veiling Londen (Sotheby’s), 9-3-1983, nr. 77, ill., als F. van Schooten; kunsthandel Parijs, 

1983; kunsthandel Londen (Harari & Johns), nov. 1984, als F. van Schooten; veiling A. Morreco e.a. (anoniem 

gedeelte), Londen (Christie’s), 23-5-1986, nr. 105, ill., als toegeschreven aan Hans van Essen. Zie: Briels 1997, 

pp. 272, 274, afb. 444 (als Hans van Essen). De toeschrijvingen aan Van Schooten en Van Essen zijn niet 

overtuigend. Afzonderlijke motieven, zoals de stapel kazen, de klomp boter en het bord met hapklare haringen 

stemmen overeen met de Gedekte tafel uit omstreeks 1615 in Rotterdam, die mogelijk in de omgeving van Hans van 

Essen werd geschilderd. Toch zal het Keukenstuk met jonge drinker later zijn vervaardigd, zoals men ondermeer 

kan opmaken uit het lagere standpunt dat de kunstenaar heeft gekozen. 
1470

  Hij luistert naar de spotnaam Jan Sorgheloos van Kommerkercke, die wordt gepresenteerd als de auteur 

van de spotprognosticatie. Zie: Kampen, Pleij, Stumpel 1980, pp. 118-141 (als ca. 1540); vergelijk ook Renger 

1970, pp. 43-44, 109, ill., als ca. 1532. Tot op zekere hoogte verwant is de pentekening die Hans Holbein de 

Jongere maakte in de marge van Oswald Myconius’ exemplaar van de Bazelse uitgave uit 1515 van Erasmus’ 

Stultitiae Laus: een karikaturaal gepresenteerde veelvraat zit aan een rijk gedekte tafel en zet een kruik aan zijn mond 

terwijl hij de vrouw naast hem bij de borst betast. De illustratie verwijst naar de passage over Horatius, ‘dat vette, 

welgedane zwijn uit de kudde van Epicurus’; Erasmus haalt hier ondermeer Horatius’ uitspraak aan dat ‘Het [...] zoet 

[is] om op zijn tijd eens dwaas te zijn’. Erasmus, ed. 1971, pp. 270-273, ill.; Renger 1970, pp. 111-112, afb. 73. 
1471

  Gravure, tondo, diam. 98 mm., Holl. XV, nr. 503. De voorstelling parodieert de Duitsers, zoals blijkt uit 

de inscriptie ‘Germa.’, die boven het tweetal is te lezen. De figuren uit de hele reeks werden ontleend aan de Duitse 

Fastnachtspiele, waarin komische typen met dezelfde namen voorkomen. Voor de hele reeks waartoe de prent 

behoort: Veldman 2001, pp. 140-143, ills.; voor de datering: p. 141. 
1472

  ‘Iungfraw Margriet esst erst vom schincken, / so moegt Jr desto bass drauf drincken. / Mein Matth[ij]s 

du redst mit gut verstant, / Was wol schmeckt ist dir auch bekant.’ 
1473

  Paneel, 87,8 x 67 cm., Münster, Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte 

(bruikleen Westfälischen Kunstverein), inv.nr. 202 WKV. Het Gezicht is gesigneerd: P. v. Noort. Zie: 

Langemeyer 1975, pp. 9, 62, met afb. 9-13 van de hele serie; Weber 1987, p. 135; Schipper 2000, I, p. 146, II, p. 

413, onder nr. 214. 
1474

  Doek, 83 x 102 cm.; het geschilderde papier op de achterwand bevat de tekst: ‘Ick ben gesout en daer 

toe graech / Ick mij vast pillen voor de maech’. Kunsthandel Amsterdam, vóór 1962. Zie: Bernt IV, 1962, nr. 

258, als P. Staverenus; toegeschreven aan Peter Wtewael door Wansink 1989, p. 179, n. 6. 
1475

  Doek, 57 x 68 cm, Rome, Palazzo Colonna, inv.nr. 60. 
1476

  Bredero 1619, v. 46-49. 
1477

  P. Vandenbroeck in Antwerpen 1987, pp. 48, 207, nr. 23, kleurenpl. II. 
1478

  Zoals een tekening van een onbekende, vermoedelijk Zuid-Nederlandse kunstenaar (of omgeving A. 

Bloemaert?) uit het begin van de 17de eeuw van Een jonge vrouw die soep of pap morst, in een open venster, 

papier, zwart krijt, geolied houtskool, wit gehoogd, 245 x 191 mm., signatuur (verso): Lange Jan, Sotheby’s, 

Londen, 9-7-2003, nr. 91, kl. afb., als Vlaams (RKD, kunstwerknr. 69162, als anoniem, Zuid-Nederlands; 

toeschrijving aan Jan Boeckhorst verworpen); een schilderij met een Pap morsende oudere man van Hendrick 

Bloemaert (Roethlisberger 1993, nr. H.35) en een Pap morsende meid bij kaarslicht (Luzern, Galerie Fischer, 

13-6-1961, nr. 955, als Hendrick Bloemaert). De in Den Haag werkzame Petrus Staverenus, of een kunstenaar 

uit zijn omgeving, schilderde vermoedelijk omstreeks 1630-1650 een kluchtig tafereeltje van twee onbeheerste 

kinderen, waarvan de ene pap morst, en de andere schreeuwend wordt getoond. Zij staan naast een met worsten, 

gevogelte en wortelen gedekte tafel. Paneel, 63 x 89 cm., Christie’s, Amsterdam, 9-5-2001, nr. 54, kl.afb., als 

Petrus Staverenus. In het RKD (kunstwerknr. 27303) als anoniem Noord-Nederlands, ca. 1610. De toeschrijving 

aan Staverenus werd in 1996 verworpen door J. de Maere (bron: RKD). 
1479

  Een ander voorbeeld is het keukenstuk (paneel, 66 x 95,5 cm.) van een kunstenaar uit de omgeving van 

Pieter Aertsen of Pieter Pietersz. in de collectie E.E. Wolf, New York. Zie: Briels 1997, p. 268, afb. 428, als 

Pieter Pietersz. 
1480

  Vermoedelijk is de auteur Willem van Haecht, de factor van de Antwerpse Violieren. Zie Pikhaus 1988, 

I, p. 44, nr. 22, pp. 80, 105, 152, 185, 200; II, pp. 339-340, 379, 451, 468. Voor datering, situering en 

toeschrijving i.h.b. p. 451. 
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1481

  Geciteerd naar Pikhaus 1988, I, p. 105. 
1482

  Pikhaus 1988, II, p. 339, met een citaat naar Coigneau 1980-83, II, p. 297. 
1483

  Pikhaus 1988, II, pp. 339-340. Vervolgens blijkt dat Metken Bouwens en Slimmen Diel zelf een 

,,zotte’’ bruiloft zullen vieren, waarvan de beschrijving sterk herinnert aan de geschilderde boerse bruiloften van 

Verbeeck: de protagonisten zijn daar ook arm en lelijk en geven zich over aan allerlei vormen van wangedrag 

aan tafel. Hoewel zij het zich niet kunnen veroorloven, zullen Metken en Diel meer dan driehonderd gasten 

uitnodigen met veelzeggende namen als steven de slockere, louken quistbier, goelken luyspels en alis 

snotmouwe; vergelijkbare ongemanierde viespeuken, veelvraten en slokkers figureren op de schilderijen van 

Verbeeck. Aan het eind van het stuk heeft Metke zoveel geschrokt en gedronken dat ze haastig moet worden 

weggebracht om het publiek de kwalijke gevolgen van haar overdaad te besparen (Pikhaus 1988, II, pp. 340). 
1484

  Paneel, 55 x 74 cm., veiling Gasch, Dresden, 29-4-1912, nr. 39, afb. XX. 
1485

  Paneel, 91 x 72 cm., veiling Dorotheum, Wenen, 6-10-1999, nr. 176, kl. ill., als omgeving Floris van 

Schooten. Toegeschreven aan Van Schooten door F.G. Meijer in juni 2001 (bron: RKD, kunstwerknr. 107285). 

Na 10-1999 werd dit schilderij verzaagd tot minstens twee delen. 
1486

  Keukenstuk, doek, 109,2 x 168,2 cm. gemon.: F.V.S., met onbekende verblijfplaats. Voorheen: veiling 

New York (Parke-Bernet), 3-11-1967, nr. 10, ill., als 17
de

-eeuws, Vlaams. 
1487

  Bredero 1619, v. 267. 
1488

  Gravure, 115 x 146 mm., Amsterdam, Rijksmuseum, inv. nr. RP-P-1897-A-19548. De figuren zitten 

aan een maaltijd van brood, brij en bier. Terwijl de vrouw naar haar echtgenoot en zichzelf wijst, duidt de in een 

andere richting wijzende vinger van de man aan dat hij nog een minnares heeft. De Bruyn voegde een 

onderschrift toe, waarin de vrouw zich beklaagt: ‘Ich frest und full den bauch mit breÿ/ und eben Mager Bleib 

Dabey’, waarbij de pap of brij waarschijnlijk als seksuele metafoor fungeert. Afgebeeld in Stewart 1977, pp. 51-

52, afb. 24-25. Stewart oppert, dat het stel mager blijft door hun seksuele activiteiten. Pap wordt als (mannelijke) 

seksuele metafoor gebruikt in een refrein uit Jan van Styevoorts bundel uit 1524 waar de echtgenote van een 

impotente man haar overspel verontschuldigt door te zeggen dat ze van honger zou sterven als ze geen pap 

kreeg. Van Styevoort 1524, ed. s.d., II, pp. 168-170, Reffereyn CCXVI - Sydy sulck soe sydj soe ghy syt, v. 4-

7/36-39. 
1489

  Paneel, 81,5 x 108 cm., gesign. en gedat. op rand tafelblad: C.EVERSDYCK. 1610 (Y met puntjes), 

veiling Sotheby’s, Amsterdam, 14-11-1995, nr. 54. Zie: Kramm 1857-64, I, p. 447; Haverkorn van Rijsewijk 

1892, p. 69; Bol 1969, p. 9; Van der Ploeg, Zonnevylle-Heyning 1999, pp. 107-109, 129, nr. CE7, fig. 104 

(mogelijk pendantstuk van Keukenstuk, meid met zalmmoot?). Volgens documentatie in het RKD (kunstwerknr. 

6495) is vooral de man zwaar verpoetst en ingeschilderd. Een marktkoopman met een zeer vergelijkbaar 

Italiaans geïnspireerd gezichtstype figureert op een marktstuk (paneel, 114 x 89,5 cm.) in Finland, Mänttä, Gösta 

Serlachiuksen Taidemuseo, als Pieter Aertsen. 
1490

  Pikhaus 1988, I, p. 53, nr. 68, pp. 83, 232; II, pp. 293, 361, 464. 
1491

  Pikhaus 1988, I, p. 232, II, p. 293. 
1492

  Doek, 113 x 217 cm., op de vijzel voorzien van een moeilijk leesbaar monogram: E.V.D.f, F.V.D.f of 

P.V.D.f., en een onduidelijk jaartal: 1.36[?] (1636?). Veiling Londen (Sotheby’s), 3-7-1991, nr. 42, ill. Volgens de 

veilingcatalogus vertoont het werk overeenkomsten met Paulus Bors De familie Vanevelt uit 1628 in Amersfoort 

(St. Peters -en Bloklandgasthuis; zie: De Jongh 1986, nr. 74, ill.), maar m.i. bestaat hiermee geen overtuigende 

verwantschap. Daarentegen schilderden Bloemaert en Van Bylert verwante figuurtypen en pasten zij een 

vergelijkbare vlotte penseelvoering toe. Bovendien brengen de grote afmetingen van het doek en de wijze waarop 

de figuren tegen een donkere achtergrond zijn geplaatst de monumentale genrevoorstellingen van de 

caravaggisten in herinnering. 
1493

  We hebben reeds gezien dat orgaanvlees voorkomt op ondermeer de Boerenkeuken in Kopenhagen van 

Pieter Aertsen, het keukenstuk uit 1604 van P.C. van Rijck, het werk in de collectie Rau (tot 2004) dat aan 

Jeremias van Winghe wordt toegeschreven en het schilderij van Van Odekercken in een particuliere Italiaanse 

collectie. Het motief van de houten bak, waarvan de inhoud wordt bewerkt, kwam eerder al voor op ondermeer 

Aertsens schilderij met Twee keukenmeiden uit 1562 in Stockholm en het keert terug op keukenstukken van de 

Hollandse fijnschilders en diverse andere voorbeelden uit de 17de eeuw. Een stuk waarvan het stilleven onder 

voorbehoud kan worden toegeschreven aan Van Odekercken, toont het geïsoleerde motief van een keukenmeid 

in een interieur, die, evenals de vrouwen in de hierboven genoemde voorbeelden, met een hakmes de inhoud - in 

dit geval verschillende soorten orgaanvlees - van een houten bak bewerkt, terwijl zij, evenals de vrouw op het 

Utrechtse schilderij, de beschouwer onverstoorbaar aankijkt. Dit doek (62,5 x 48,5 cm.) bevond zich in 1984 bij 

kunsthandel Nystad in Den Haag. Zie: Antiek, oktober (1984), p. 161, als Van Odekercken. Voorheen werd het 

stuk aan Albert Cuyp toegeschreven. De behandeling van het stilleven maakt een toeschrijving aan Van 

Odekercken aannemelijk; de gedaante van de vrouw werd mogelijk door een andere hand toegevoegd of 

veranderd. 
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1494

  Doek, 114,8 x 90 cm., linksboven op de schouw resten van signatuur, gedat. 1634, Centraal Museum, 

Utrecht, inv. nr. 5461. Zie: Roethlisberger 1993, dl. 1, pp. 439, 458, 467, 476, nr. H.54, dl. 2, fig. H57; Helmus 

1999, dl. A, pp. 249-251, cat. 72, dl. B, pp. 677-678, met lit.; De Meyere 2006, pp. 69-72, nr. 15, ill., meent dat 

de vogel op het schilderij van Bloemaert een patrijs voorstelt, maar daarvoor lijkt deze te groot. De manier 

waarop de kok het ongetwijfeld nog gloeiendhete braadspit met een doekje omklemt is vergelijkbaar met de 

handeling van de centrale figuur op Hendrick Bloemaerts Kokkin, die dateert uit 1647 of 1667. Doek, 116 x 93 

cm., linksonder gesigneerd en gedat.: Henr. Bloemaert / Ao 1647 (?), verblijfplaats onbekend. Zie: 

Roethlisberger 1993, dl. 1, pp. 476-477, nr. H.75, dl. 2, fig. H77; De Meyere 2006, pp. 68, 70, nr. 15.1, ill., als 

‘1667’. 
1495

  Doek, 74 x 60 cm., gedat. 1634, Leipzig, Museum der bildenden Künste, inv. nr. 1626. Zie: 

Roethlisberger 1993, nr. H58, cat. H55, ill. 
1496

  Doek, 127 x 103 cm., gedat. 1632, particuliere collectie. Zie Roethlisberger 1993, nr. H50, cat. H48, ill. 
1497

  Getuige het bestaan van zeker zes verschillende versies moet deze compositie een grote populariteit hebben 

verworven. In het RKD zijn deze (sinds juni 1988) gedocumenteerd als werken in de trant van, of naar Christiaen 

van Couwenbergh. Deze versies zijn: 1) Doek, 104 x 130 cm., veiling Stockholm (Buk), 1/4-11-1983, nr. 498, 

ill., als trant van Jan van Bijlert (met kazen, kalfkop en dode vogel); 2) Doek, 110 x 150 cm., veiling Londen 

(Sotheby’s), 17-2-1982, nr. 33, ill., als Rombouts (met kazen, dode vogel en broden(?)); 3) Doek, maten 

onbekend, Kunsthandel Frans Hals (met kazen, kalfkop en dode vogel); 4) Verz. B.C. Smith, Paisley, als J. 

Vermeer van Delft (foto RKD, Hofstede de Groot) (met kazen, kalfkop en dode vogel); 5) Verz. Earl of 

Rosebery Dalmeny (foto RKD, tevens als P.G. Roestraten) (met kazen); 6) waarschijnlijk kopie: doek, 112 x 160 

cm., Verz. B. Mulders, Meppel, 1935 (met tweede figuur in achtergrond, kazen, ketel). 
1498

  Doek, 149 x 124 cm., Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Schloss Schleissheim, inv. nr. 357 

(Klemm 1986, nr. 36). 
1499

  Sandrart ontving de opdracht waarschijnlijk in 1641 in München. Zie: Porteman 1987, p. 57. Deze reeks 

verenigt vele elementen uit de in hoofdstuk III behandelde series van elementen, seizoenen en maanden en moet 

worden gezien als een bewuste poging van de schilder en diens opdrachtgever voorgangers te overtreffen. Deze serie 

onderscheidde zich niet alleen door haar ambitieuze opzet, de creativiteit en virtuositeit waarmee Sandrart zijn 

picturale inventies tot stand bracht, maar ook doordat de uitvoering van dit project een grote gebeurtenis was in de 

Amsterdamse kunst- en dichterswereld en al gauw internationaal bekend werd. Sandrart presenteert de 

personificaties van de maanden als meer dan levensgrote "portretten", die hij ten halven lijve of tot op kniehoogte 

afbeeldt. Op de voorgrond toont hij hun attributen en voortbrengselen van de maand en in de achtergrond 

landschappen of een nevenvertrek met seizoensgebonden activiteiten. Zodoende bracht de schilder verschillende 

tradities van het genre samen. 
1500

  Klemm 1986, pp. 24-25; Porteman 1987, pp. 57-58. 
1501

  Porteman 1987, pp. 57-58 (ook voor het citaat). 
1502

  Brassende en losbandige vastenavondvierders komen vanouds voor op uitbeeldingen van februari, zoals een 

gravure uit de eerder genoemde reeks van Twaalf maanden van Crispijn de Passe naar Maarten de Vos. Hollstein 

XLVI (II), p. 217, nr. 1443. Ook afgebeeld in Porteman 1987, p. 81. Het maart-schilderij, waarmee de februari-

voorstelling binnen de reeks een paar vormt, neemt de gedaante aan van een soort viskraam. In de tegenstelling 

van februari en maart, van vlees en overdaad tegenover vis en "soberheid" (de soberheid is in dit geval uiterst 

betrekkelijk door de aanwezigheid van oesters en zalm) herkennen we overeenkomsten met de iconografie van 

de Strijd tussen carnaval en vasten en de Magere en de Vette keuken. Ook in het kleurgebruik komt deze 

tegenstelling tot uitdrukking: waar de februarimaand wordt beheerst door de warmrode gloed van het vuur, het 

rood en wit van het braadvlees, dat zo fraai wordt herhaald in de kleding en de huid van de kok, beperkt het 

kleurenscale van het maartschilderij zich hoofdzakelijk tot gradaties grijzen en bruinen. Terwijl we in de kok met 

zijn warmbloedige temperament vermoedelijk een sanguïnisch type kunnen herkennen, werd de personificatie 

van de maart duidelijk getypeerd als een flegmaticus. Het is bovendien aannemelijk, zoals ook Porteman 

suggereerde, dat de voorstellingen van februari en maart respectievelijk verwijzen naar de elementen vuur en 

water: een kok in zijn keuken kan immers het element vuur representeren in uitbeeldingen van de Vier 

elementen, terwijl de ‘maart’ met water wordt geassocieerd (de gebruikelijke associatie van februari met koude 

en vocht wordt hier dus losgelaten). 
1503

  De verwantschap tussen de beide schilderijen werd ook terloops opgemerkt door Von Schneider 1933, 

p. 57. Sandrart liet zich vaker inspireren door werk van Hendrick Bloemaert: ook bij zijn verbeelding van de zich 

warmende oude man in Januari greep Sandrart duidelijk terug op (één van?) Hendrick Bloemaerts composities van 

De Winter uit 1631 (Roethlisberger 1993, nrs. H33.Cat. H27 en H34.Cat. H28, ills.). 
1504

  Klemm 1986, p. 106. 
1505

  Kopergravure, 324 x 164 mm., gesign. rechts: HG Inve en rechtsonder naast onderschrift: F.E.; The 

illustrated Bartsch, 4, nr. 133 (165), p. 122; afgebeeld in Blöcker 1993, pp. 364-365, afb. 37c. 
1506

  Porteman 1987, p. 80. 



 542 

                                                                                                                                                         
1507

  Deze verschenen op een apart vel om te worden verspreid onder vrienden en bekenden of met de 

bedoeling ze los te verkopen; het jaar daarop werden de gedichten opgenomen in de bundel Verscheide 

gedichten. Porteman 1987, p. 60. 
1508

  ‘De Sprokelmaent braveert, en schaft patrijs-pasteien, 

En lamsbout, en kalkoen, en rundervleesch en speck: 

Dees wapenen den buick met voorraat, voor gebreck, 

Nu Vastenavont hem noch gunt zijn volle weien [weitas]. 

Al brast en zwelgt de buick; vergeef het hem dees reis [maal]: 

Want veertigh dagen vis valt lastig voor zijn vleisch [vlees, lichaam].’ 
1509

  Gravure, 35,3 x 25,2 cm., Hollstein VII, p. 135; Klemm 1986, nr. 36.  
1510

  Ontleend aan Porteman 1987, p. 83. De gedichten van Vondel en Barlaeus op de reeks als geheel vertonen 

zeer grote verschillen. Vondel blijft veel dichter bij de voorstelling dan Barlaeus, die voortbouwt op thema’s die de 

gravures hem aanreiken. Bij Vondel is nauwelijks sprake van moralisatie; in de gedichten van Barlaeus is het laatste 

distichon ‘voorbehouden aan een moralisatie of een of andere erotische of persoonlijke geestigheid’. De laatste 

wisselt een serieus discours af met geestige pointes. Zie hierover: Porteman 1987, p. 68. 
1511

  Zie: Klemm 1986, pp. 106-108, voor talrijke navolgingen van de figuur van de kok. 
1512

  Over met name de schuurstukken en stalinterieurs van deze groep schilders: Heppner 1946; Klinge-Gross 

1976; P. C. Sutton in Philadelphia, Berlijn, Londen 1984, pp. 294-295; Haak 1984, pp. 407-409; Chong 1988, pp. 73-

76; Boston 1993, pp. 427-429; James 1994-1995, pp. 132-141; Franits 2004, pp. 189-190. James benadrukt, mijns 

inziens ten ontrechte, de moralistische functie van deze werken en het ‘idee dat aan de boereninterieurs een algemene 

vanitasgedachte ten grondslag ligt’ (James 1994-1995, pp. 139-140). Dat laatste leidt hij af uit ondermeer de 

aanwezigheid van gebroken keukengoed, een kapot glas of een gedoofde kaars, rook, etc. Deze zaken verschijnen 

echter niet in een context waarin associaties met vergankelijkheid direct voor de hand liggen. Ook de aanwezigheid 

van een geschilderd stalinterieur met een kakkende boer binnen een Vanitas-schilderij van David Teniers (James 

1994-1995, p. 140, afb. 9) is geen overtuigend argument de hele themagroep met vanitas te associëren: in dit 

specifieke geval wordt door de context waarin deze amusante voorstelling verschijnt een verband gelegd met 

vergankelijkheid. 

Het is opmerkelijk dat deze specialismen vooral in Rotterdam tot ontwikkeling kwamen. De sterke toename van 

artistieke bedrijvigheid in deze jaren hing ongetwijfeld nauw samen met het gegeven dat zich in Rotterdam, 

evenals in andere Noord-Nederlandse steden, de bevolking, mede door de komst van Zuid-Nederlandse 

immigranten, enorm had uitgebreid. Tegelijk hield dit verband met de grote economische voorspoed, sinds 

ongeveer 1590, die de stad vooral te danken had aan haar functie van doorvoerhaven en centrum van handel, 

visserij, bierbrouwerij en textielindustrie, waarvan nabijgelegen steden als Schiedam en Dordrecht profiteerden 

(Israel 1995, pp. 311-312, 328; Franits 2004, p. 189, en de daar genoemde lit). Maar anders dan steden als 

Leiden, Haarlem, Utrecht en Amsterdam had Rotterdam geen sterke locale schilderstraditie. De belangrijkste 

Rotterdamse kunstenaar omstreeks 1620 was Willem Buytewech (1591/92-1624), die na een verblijf in Haarlem 

in 1617 naar zijn geboorteplaats terugkeerde (Zie: Haak 1984, p. 407; Roelofsz 1994-1995). 
1513

  Tot de volgende generatie kunstenaars die zich ook op deze thematiek toeleggen, behoren Egbert van 

der Poel (Delft 1621-1664 Rotterdam), die zijn opleiding had genoten in Rotterdam en hier voor het grootste 

deel van zijn leven werkzaam was, de uit Rotterdam afkomstige Willem Kalf (1619-1693) en Gerrit Battum 

(Battem) (ca. 1636-1684). Voor een Boerenkeukentje van Battum (paneel, 34,5 x 38 cm., gesigneerd: Battem, ca. 

1655-1660) in Rotterdam, Museum Boijmans-Van Beuningen, zie: Bernt 1962, IV, nr. 15, ill.; Gemar-Koeltzsch 

1995, II, p. 69, nr. 14/1.; R. James in: Rotterdam 1994-1995, pp. 167, 205, nr. 2, ill. (interpretatie van geslacht 

varken, objecten op de voorgrond en rokende man en appelschillende vrouw als verwijzingen naar vanitas-

gedachte). Voor een keukenstukje met een jonge vrouw omgeven door vis die een zalmmoot krijgt aangeboden 

van een oudere man (paneel, 35 x 29,5 cm., verblijfplaats onbekend), waarin Battem het venstermotief toepaste: 

Meijer 2004, p. 65, afb. 50. In Den Haag was Sybrand van Beest (Den Haag? ca. 1610-Amsterdam 1674) 

werkzaam tussen ca. 1631 en ca. 1670 als schilder van ondermeer historische voorstellingen, markttaferelen, 

maar ook keukenstukjes gesitueerd in boereninterieurs. Vermoedelijk was hij een leerling van Pieter van Veen 

en Adriaen van de Venne, in wiens trant hij overwegend werkte. Zoals het Boereninterieur met varkens (paneel, 

35 x 35 cm., r.o. gemon. en gedat. SVBeest f 1642, Narodni Galerie, inv. nr. DO-4569) en het door F.G. Meijer 

(in 1997; bron: RKD) aan Van Beest toegeschreven Keukenstukje met vogelplukster en pap etend kind, paneel, 

30,4 x 25,1 cm., midden: resten signatuur (voorheen gelezen als G. Ba...[G. Battum]), veiling Sotheby’s, 

Amsterdam, 5-11-2002, nr. 3, ill. Voor zijn biografie en werken: Den Haag 1998-1999, pp. 90-95, 285 (met lit. 

opgave). 
1514

  Uit 1634 dateren ondermeer twee schuurinterieurs, die elkaars pendanten vormen, van Herman en 

vermoedelijk Cornelis Saftleven in Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, inv. nrs. 2834 en 3948. 

Het eerste is gesigneerd door Herman Saftleven, het tweede wordt aan Cornelis toegeschreven. Het 
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schuurinterieur van Teniers is in Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle, inv.nr. 193. Zie: James 1994-1995, pp. 133-

134, afb. 2-4. Het is niet geheel duidelijk wat de artistieke relatie was tussen de Saftlevens en David Teniers, die 

vanaf de jaren dertig veel boerenkeukeninterieurs en schuurstukken vervaardigde: in het verleden werd éénzijdig 

de nadruk gelegd op de invloed die Teniers zou hebben uitgeoefend op de Rotterdamse schilders, die reducerend 

werden aangeduid als ‘Dutch Teniers’-groep. Zie: Heppner 1946. In recentere studies overheerst de gedachte dat 

niet Teniers, maar vooral Herman Saftleven een cruciale rol vervulde bij de introductie van het genre. Zie 

hierover: James 1994-1995, pp. 132-135 en afb. 1 voor een tekening van Herman Saftleven van een schuur, die 

al uit 1630 dateert. Bovendien werd het genre in de Noordelijke Nederlanden ook al eerder buiten Rotterdam 

beoefend: uit 1631 dateren een schuurstuk van Jan Davidsz. de Heem en één van Pieter de Potter (ca. 1597-

1652): dat van De Heem ontstond waarschijnlijk in zijn Leidse periode en dat van De Potter kort na diens vertrek 

uit Leiden. Voor het stuk van De Heem in Leiden, Stedelijk Museum De Lakenhal, inv. nr. 957: Segal 1991, pp. 

132-133, nr. 5, en voor het stuk van De Potter in Warschau, Narodowe Museum, inv. nr. 46503: Segal 1991, p. 

133, n. 3. Mogelijk nog eerder, in 1628-1629, ontstond een schuurstuk waarop De Heems signatuur in 1997 werd 

ontdekt (kunsthandel René Schreuder, Zwanenburg, 1997). Zie: Schreuder 1997, afb. 1. 
1515

  Paneel, 60 x 82 cm., gesign. en gedat. r.o.: P. de Bloot/ 1640, veiling Charpentier, Parijs, 25-5-1949, nr. 

5, ill. 
1516

  Paneel, 21 x 27,4 cm., gesign. l.o.: Duyfhui, New York, Daphne Alazraki. Een voorbeeld van Kalf is 

diens Hoekje in een schuur, paneel, 21,5 x 18,5 cm., Detroit, Detroit Institute of Arts. Zie: Amsterdam, 

Cleveland 1999-2000, nr. 47, ill. 
1517

  Paneel, 39,5 x 47 cm., gemonogrammeerd en gedat.: 1643, veiling Brussel (Paleis voor Schone 

Kunsten), 11-5-1966, nr. 15, ill. 
1518

  James 1994-1995, p. 33; voor deze ‘stuckjes’: Delahay, Schadee 1994-1995. 
1519

  De Bie 1661, p. 412. 
1520

  De Bie prijst ‘[...]de uytnemende en vremde manier van Pictura die Herman Saftleven Schilder van 

Rotterdam noch daeghelijckx is voorts-brengende met het Pinseel der uyterste wetenschap daer niet anders als het 

leven ende Natuer in en ghebreken soo aenghenaem staen alle sijne dinghen besonders in Boeren huysen/ stallen/ 

schaepen en ander vee [...]’. De Bie 1661, p. 274. 
1521

  Paneel, 31,7 x 46,3 cm., gesign. rechts onder: Savery fe, Kunsthandel De Jonckheere, Parijs, Genève 

2013 (voorheen Coll. Hazewinkel, 1954; Kunsthandel Pieter de Boer, Amsterdam 1994, als Jacob Savery I; 

Kunsthandel Jack Kilgore, New York 1995). 
1522

  Zie: Gent 1954, p. 14, nr. 3 (als Roelant Savery); Spicer 1979, pp. 229, 347, note 46 (als Jacob Savery); 

Stukenbrock 1994, p. 232, met afb. 8 (als Jacob Savery I). Men vergelijke de door Jacob Savery I gesigneerde 

dierstukken, die zijn afgebeeld in Keulen, Utrecht 1985-1986, pp. 182-183, 195-196, nrs. 93-94, ills. en werken 

van Roelant Savery in dezelfde catalogus. 
1523

  Voor een overzicht van de stamboom van de familie Savery: Keulen, Utrecht 1985-1986, p. 38. 
1524

  Zie voor biografische gegevens: Briels 1997, p. 331-332. De voorgrond van de prent verbeeldt een 

vergelijkbare verscheidenheid aan ingrediënten verspreid over meerdere tafels, schotels, manden, kuipen en tonnen, 

terwijl ook de uitbeeldingswijze van afzonderlijke etenswaren, zoals de pompoenen, de korte, dikke wortelgewassen, 

het fruit en de kalfskop op een sterke verwantschap wijst. 
1525

  Paneel, 58,1 x 120,6 cm., verblijfplaats onbekend. Zie: Briels 1987, p. 219, afb. 278; Koslow 1995, p. 

91, afb. 107 (beide als Goeimare). Voor een toeschrijving van dit laatste stuk aan Goeimare zou kunnen pleiten 

dat de houten kuip met het hengsel, die wortels en knollen bevat, op een eendere wijze links op de prent 

voorkomt, terwijl we hier ook een gehalveerde appel aantreffen, een vergelijkbare mand met appels en peren, 

verwante vissen, en tot slot, een roofzuchtige kat, die ons aankijkt (in het schilderij bevindt deze zich onder de 

woerd). 
1526

  Philadelphia, John G. Johnson Collection. Zie: Cat. Philadelphia 1972, p. 211, afb. 680.  
1527

  Voor Brouwers leven en werk: München 1986. 
1528

  Zie voor de reeks die werd gegraveerd en uitgegeven door Boëtius Adams Bolswert en waarvan de 

titelprent een idealiserend beatus ille gedicht bevat van G. Rijckius : Roethlisberger 1993, nrs. 230-249, afb. 

349-368. 
1529

  Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, inv. nr. 3948. Zie: James 1994-1995, p. 134, afb. 3. 
1530

  Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle, inv.nr. 193. Zie: James 1994-1995, pp. 134-135, afb. 4. 
1531

  Paneel, 27 x 26 cm., Uppsala Auktions Kammare, Uppsala, 25-5-2003, nr. 37, ill. Voorheen: 

particuliere collectie, Göteborg (2003), als H.M. Sorgh. Volgens documentatie in het RKD aan Olis 

toegeschreven door F.G. Meijer (2003-2004). 
1532

  Paneel, 38,5 x 49 cm., gesigneerd, Göttingen, Kunstsammlungen der Universität (Braunschweig 1978, 

pp. 110-114, nr. 22, ill.). 
1533

  Paneel, 50,5 x 63,5 cm., Kopenhagen, Statens Museum for Kunst. Zie: Gammelbo 1960, pp. 18-19, ill.; 

Becker 1991, pp. 144-148, fig. 5. 
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1534

  Bredero 1622, pp. 10-13. De prenten naast de liedjes (één van Michel le Blon naar Buytewech, de ander 

anoniem) laten echter een heel andere uitwerking van het gegeven zien dan Molenaer, ondermeer omdat hier 

geen boerse personages, maar welgestelde jonge paren figureren. In de vorm van dialogen tussen een oude man 

en een jonge vrouw en tussen een oude vrouw en een jonge man schildert Bredero met veel spot een rauw 

"realistisch" beeld van de lelijkheid en dwaasheid van de oude personages. Terwijl in Bredero’s teksten de jonge 

partijen niets van de oude partijen moeten hebben, verraden de schalkse blikken van de jonge keukenmeid en de 

jonge boer op Molenaers schilderij dat zij bepaald niet afwijzend staan tegenover het aanbod van de oudjes. Een 

verband tussen Molenaers schilderij en Bredero’s teksten werd ook gelegd in: Braunschweig 1978, p. 112. Dat 

Bredero deze liedjes komisch had bedoeld, blijkt overduidelijk uit het gegeven dat hij ze aanduidde als ‘boertigh’ 

(kluchtig), uit de lachwekkende namen van de protagonisten en het grappige Amsterdamse dialect dat zij 

spreken. Zie ook: Westermann 1997, p. 220. Molenaer benadrukt het komische karakter van zijn voorstelling 

niet alleen door de dwaasheid en lelijkheid van de oudjes te verbeelden, maar ook door meerdere figuren met 

lachende gezichten weer te geven en dit tafereel in een schuur te situeren. Het is opvallend dat Cornelis vanden 

Plasse in zijn voorwoord bij de uitgave van Bredero’s verzamelde werken uit 1638 ‘schuurtjes’ als plaats van 

handeling voor klassieke komedies noemt (naast velden, bossen, winkels, herbergen, kroegen, straten, achteraf 

steegjes, sloppenwijken en vlees- en vismarkten). Vrijwel alle personages die Vanden Plasse rekent tot de 

stereotypen van de klassieke komedie - herders, boeren, werklieden, herbergiers, koppelaarsters, hoeren, 

vroedvrouwen, zeelieden, verkwisters, vagebonden en klaplopers - figureren ook in keukenstukken. Vanden 

Plasse 1638, fol. [A3] v. Zie ook Westermann 1997, p. 99, die erop wijst dat Vanden Plasse sterk leunt op het 

voorwerk van De Ghistele uit 1555 bij Terentius’ Comedien, ook al noemt De Ghistele bijvoorbeeld geen 

boeren. Vergelijk ook Opitz 1624, ed. 1963, p. 20: ‘Die Comedie bestehet in schlechtem wesen unnd [sic] 

personen: redet von hochzeiten / gastgeboten / spielen / betrug und schalckheit der knechte / ruhmrätigen 

Landskenechten / buhlersachen / leichtfertigkeit der jugend / geisste des alters / kuppleren und solchen sachen / 

die täglich unter gemeinen Leute vorlauffen’. 
1535

  Paneel, 47,8 x 66 cm., Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv. nr. 335. Zie: Braunschweig 

1978, pp. 124-125, nr. 25, ill. 
1536

  Paneel, 68,5 x 81,5 cm., gesign. en gedat.: JO[inéén] lis fecit 1645, Rijksmuseum, Amsterdam; bruikleen 

aan Dordrechts Museum, Dordrecht, inv. nr. A 296. Voorheen: A.W. Swart, 1801; diens geschenk aan het museum. 

Zie: Bol 1969, p. 278, n. 385; Van Thiel e.a. 1976, p. 424, nr. A 296; Vroom 1980, dl. 2, p. 98, nr. 492, ill.; Gemar-

Koeltzsch 1995, III, p. 755, nr. 296/1; Athene 2002, nr. 34. Andere voorbeelden van Olis zijn: Keukenstuk, doek, 

64 x 73,8 cm., gesigneerd op de ton: J ol, Peter Tillou Works of Art. Voorheen: Verz. Palliser; veiling 

Amsterdam (S. Mak van Waay), 21 juni 1976, nr. 34, als monogrammist A.C.; veiling Londen, Christie’s, 14 

dec. 1990, nr. 85, als Jan Olis (Barnes, Rose 2002, pp. 100-101, nr. 36, ill.); Keukenstuk, paneel, 62,2 x 70,5 cm., 

gesign. en gedat.: 1652, veiling Londen, Sotheby’s, 1-2-1950, nr. 126 (of 125) (Gemar-Koeltzsch 1995, III, p. 

755, nr. 296/3); Keukenstuk, paneel (fragment), 27,8 x 27 cm., gemonogrammeerd r.o.: JO, Leipzig, Museum der 

Bildenden Künste, inv. nr. 1047 (Gemar-Koeltzsch 1995, III, p. 755, nr. 296/5). 
1537

  Houbraken 1718-1721, II, p. 90. Franits 2004, p. 189, twijfelt aan de juistheid van Houbrakens bewering. 
1538

  Paneel, 46,5 x 68 cm., ca. 1640, Rotterdam, Museum Boijmans-Van Beuningen. Een niet ongewillige 

appelschilster wordt hier benaderd door een oudere boer. Zie: Schneeman 1982, p. 66, nr. 7; Rotterdam 1994-

1995, nr. 51; Franits 2004, p. 190, afb. 174. 
1539

  Paneel, 46, 3 x 38 cm., gesign. en gedat. HM Sorgh. 1643, Warschau, Museum Narodowe, inv.nr. 

136227. Zie: Schneeman 1982, pp. 95-96, 116, nr. 36; P.C. Sutton in Philadelphia, Berlijn, Londen 1984, p. LI, 

afb. 86; Franits 2004, p. 190, afb. 175. 
1540

  Illustratief voor het werk van De Bloot is het Keukenstilleven, paneel, 25 x 29 cm., gesign. en gedat. 

1636, kunsthandel Julius Böhler, München, 1985-86 (advertentie in Keulen, Utrecht 1985-86, p. 229, ill.; Briels 

1987, pp. 220, 222, afb. 279). Dit beeldtype werd in de tweede helft van de 17de eeuw in Dordrecht nog 

geproduceerd door ondermeer Hubert van Ravesteyn (1638-1683/ 91). Een fraai voorbeeld van Ravesteyn is 

diens zorgvuldig geschilderde Kolen en appels op een tafel, paneel, 33 x 37,5 cm., gemon. rechts op tafelrand: 

HR (aaneen), Dordrecht, Dordrechts Museum, inv. nr. DM/959/76 (J. Loughman in Dordrecht 1992, pp. 258-

259, nr. 69, ill.). 
1541

  Van Odekercken wordt in 1631 als leerling genoemd in het register van het Haagse schildersgilde. Hij 

woonde in 1640 in Delft en was daar vermoedelijk werkzaam tot aan zijn dood in 1677. Van Odekercken 

schilderde genretaferelen, portretten, stillevens en kerkinterieurs. In 1640 kondigde Van Odekercken in Delft aan 

in het huwelijk te treden met Hillegonde Pelgrums van Nykerck; twee jaar later stond hij ingeschreven bij het 

gilde in Delft en was hij ook actief als ‘kladschilder’ (decoratieschilder). In 1658 kondigde hij in Delft zijn 

tweede huwelijk aan met Maria Sasboutsdr. van der Dussen. Zie de biografische gegevens in: Den Haag 1998-

1999, p. 334. 
1542

  Doek, 100 x 122 cm., gesigneerd links op tafelrand: JD Bray f (dit moet een latere toevoeging zijn), 

verblijfplaats onbekend. Voorheen: Verzameling Mr. W.A. Semeyns de Vries van Doesburgh, Heemstede; 
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bruikleen aan Den Haag, Gemeentemuseum, inv. nr. 22-51; veiling Amsterdam (F.M.), 22-6-1954, nr. 9, als J. de 

Bray; veiling Amsterdam (PBr), 16/19-5-1972, nr. 33, ill., als J. de Bray; kunsthandel Amsterdam, Gebroeders 

Douwes, 1984; veiling Londen (Sotheby’s), 12-12-1990, nr. 165, ill.; veiling Den Haag (Glerum), 10-5-1993, nr. 

28, ill. Voorheen ook toegeschreven aan J.G. Cuyp. De toeschrijving aan Odekercken (in documentatie van het 

RKD) wordt ondermeer ondersteund doordat deze compositie een vrijwel exacte repliek is van het gesigneerde 

keukenstuk in een privé-collectie, Italië (Vercelli 1999, pp. 136-137, nr. 52, met kleurenafb), dat ook even groot 

is. In plaats van de streng orgaanvlees houdt de meid nu een vogel vast. 
1543

  Doek, 103 x 89 cm., r.o. gesigneerd: W.ode.kercke.f:, veiling Christie’s, Parijs, 26-6-2003, nr. 6, kl. afb. 
1544

  Doek, 105 x 94,3 cm., ca. 1640-1650, veiling Amsterdam, Sotheby’s, 9-9-1998, nr. 16, ill., als in trant 

van Odekercken. Voorheen: Rotterdam, kunsthandel Vaarties; veiling Dordrecht (Mak), 25/28-11-1969, nr. 47, 

ill.; veiling Amsterdam (S. Mak van Waay), 2-6-1986, nr. 96. In de omgeving van Odekercken zal ook een ander 

Keukenstuk met wortelschraapster (drager en afmetingen onbekend, Kunsthandel Hugo Heinemann, Dusseldorp, 

1936, fotoneg. RKD L24258) zijn ontstaan. Volgens informatie van het RKD werd een voorzichtige 

toeschrijving aan Odekercken door S. Segal verworpen door F.G. Meijer. De vrouw lijkt af te wijken van het 

type meiden zoals Odekercken ze schilderde. 
1545

  Paneel, 73 x 59 cm., gesigneerd: W. Odekercke, Amsterdam, Rijksmuseum, inv. nr. A1279. Zie: Van 

Thiel e.a. 1976, p. 423, nr. A 1279; Becker 1991, pp. 143-144, ill. Een ander Keukenstuk met een panschurende 

meid van Odekercken wordt afgebeeld in: Barnes 1995, p. 84, afb. 30.2. Een zeer stevig gebouwde meid verricht 

dezelfde handeling op een voorheen, waarschijnlijk terecht, aan Pieter Claesz. toegeschreven Gedekte tafel met een 

panschurende meid, waar een hond op de voorgrond, en een kat in de achtergrond ondertussen de voorraden 

plunderen. Doek, 105 x 142 cm, gemonogrammeerd en gedat. 1645 of 1650, Leipzig, kunsthandel Franke, 1933 (foto 

RKD, als P. Claesz.; de toeschrijving werd bevestigd door F.G. Meijer in de documentatie van het RKD). Niet bij 

Vroom 1980 of Brunner-Bulst 2004. 
1546

  Doek, 93 x 118 cm., gemonogrammeerd, veiling Antwerpen, Bernaerts, 19-5-2008, nr. 663. Voorheen: 

kunsthandel Hoogsteder, Den Haag, 1986. Zie: Gent 1986-87, p. 162, nr. 34, ill. 
1547

  Doek, 123 x 168 cm., gesign. linksonder: A. Palamedes, Philadelphia, Philadelphia Museum of Art, inv. 

nr. E1924-3-53. Zie: Sutton 1990, pp. 225-226, nr. 81, ill.; Gemar-Koeltzsch 1995, III, p. 772, nr. 306/2, ill. 
1548

  Zie voor biografische gegevens over Palamedesz: Briels 1997, p. 367. Werk van hem wordt behandeld 

in Briels 1987 en Kolfin 2005. 
1549

  Sutton 1990, p. 226. 
1550

  Doek, 116,5 x 181 cm., Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, inv.nr. 6316 (Gent 1986-87, 

p. 172, fig. 1).  
1551

  Volgens Sutton verbeeldt het keukenstuk van Palamedesz een tegenstelling tussen de hond en het 

vogeltje die naar zijn mening geassocieerd worden met resp. ‘earthly carnality and a higher spirituality, or with 

physical and spiritual love’ (Sutton 1990, p. 226). 
1552

  Zoals het Jachtstilleven met gevogelte en een jongen van Philips Angel (uit Middelburg) (gedoopt 1616-

na 1683) in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Brussel, dat waarschijnlijk in 1648 werd 

geschilderd. Doek, 109 x 151 cm., midden onder gemonogrammeerd en gedat.: PVHA 1648 (mogelijk 1658), 

Brussel, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, inv. nr. 8752. Zie: Bol 1949, pp. 3 e.v., nr. 26; Sullivan 

1984, p. 25, afb. 84, ill. (als 1646); Gemar-Koeltzsch 1995, II, pp. 32-33, nr. 5/2; Hahn-Woernle 1996, pp. 276-

277, ill. Angel schilderde vrij veel van dit soort voorstellingen die in een overgangsfase staan van het keukenstuk 

naar het jachtstilleven. In de verbeelding van een jongen naast een tafel met jachtbuit is deze compositie verwant 

met een beeldtype dat de in Amsterdam werkzame Elias Vonck  in de jaren veertig schilderde, zoals diens 

voorstelling van een Jongen die een haas presenteert bij een jachtbuit met een zwaan, een roerdomp en ander 

gevogelte. Doek, 162,5 x 146 cm., rechts midden gesigneerd: Elias.Vock.f., kunsthandel Jack Kilgore & Co., 

New York City (getoond op TEFAF, Maastricht, 3-2006) (Gemar-Koeltzsch 1995, III, p. 1060, nr. 420/2, ill.). 

Een verwant motief, waarbij een jongetje de jachtbuit aan een haak ophangt, toont Voncks Voorraadkamer met 

haas, patrijs en ander gevogelte, paneel, 92,5 x 70,5 cm., gesign. op de tafelrand, Prinsenhof, Delft (bruikleen 

van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) (Sullivan 1984, afb. 41). Waarschijnlijk ontleenden Angel en Vonck 

dit motief aan Snyders en andere Zuid-Nederlandse kunstenaars die jonge pages of knechten vaker verbeeldden 

in hun voorraadkamers. De voorstellingen van Angel en Vonck riepen associaties met ontluikende seksualiteit en 

vruchtbaarheid op, waarbij de jacht(buit) fungeert als liefdesmetafoor. Dit is ook het onderwerp van een 

compositie uit waarschijnlijk 1631 die onlangs aan de vermoedelijk Zuid-Nederlandse schilder J.D. Baudous 

werd toegeschreven. Doek, 100, 3 x 146 cm., gemon. en gedat. IDB fe 16[3]1 [het derde cijfer is opgehaald als 5, 

maar moet waarschijnlijk worden gelezen als 3], part. coll. Dalfsen. Zie voor de toeschrijving: F.G. Meijer in: 

Venlo 2005, nr. 13, ill. In dit geval tast een rijkgeklede jongen naar twee levende duiven die op een overvloedig, 

op een tafel uitgestald keukenstilleven zitten. 
1553

  Doek, 89,5 x 109,2 cm., op mes gemon., veiling R.M. Broadhead e.a. (anoniem ged.), Londen, 

Christie’s, 31-10-1980, nr. 13, ill. Deze compositie vormde het model voor een schilderijtje van de Schiedammer 
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Gerrit van Vucht, waarin deze hele onderdelen letterlijk overnam van Steenwijck, maar ze sterk verkleind 

weergaf. Paneel, 27, 9 x 35 cm., veiling Londen, Sotheby’s 6-7-1994, nr. 218, ill., als toegeschreven aan G. van 

Vucht. Een andere versie (paneel, 27 x 34 cm.) werd geveild bij Dorotheum, Wenen, 19-11-1931, nr. 51, ill., als 

H. van Ravesteyn. Van Vucht produceerde veel van dit soort keukenstukjes op een verkleind formaat en 

ongetwijfeld in een hoog tempo, waardoor zijn voorwerpen en figuren lijken te behoren tot de inventaris van een 

poppenhuis. 
1554

  Paneel, 50 x 75 cm., linksboven gemon. en gedat.: 1628, Amsterdam, kunsthandel M. Wolff, voor 1938  

(foto: RKD, nr. L 68870). Zie: Hofstede de Groot 1919, p. 114; Bok, De Meyere 1986, pp. 324, 329, n. 7; 

Gemar-Koeltzsch 1995, II, pp. 127-128, nr. 37/1, ill. Buitengewoon populair in de Zuidelijke Nederlanden waren 

genrestukken waarin honden en katten met elkaar vechten om voedsel of zich woest op vlees of vis storten. Deze 

nieuwe onderwerpen werden in het bijzonder door Frans Snyders en Paul de Vos geschilderd en geïntroduceerd 

in de jaren twintig of dertig. Frans Snyders, Voorraadkamer met honden en een kat, doek, 99 x 145 cm., 

gesigneerd midden rechts: F. Snyders, Madrid, Museo del Prado, inv. nr. 1750, ca. 1620-30 (Robels 1989, nr. 

188). Zie voor andere voorbeelden: Robels 1989, pp. 43 e.v., 110 e.v., nrs. 186-187, 189-190, A 165-168, A 171-

202 en Koslow 1995, hoofdstuk VIII. De inventie van Van Bochhoven lijkt echter onafhankelijk van deze 

voorbeelden te zijn ontstaan. 
1555

  Diens Stilleven met vissen, ingewanden, een kat en een hond (paneel, 75 x 105 cm., verblijfplaats 

onbekend) toont hoe een hond waarvan de kop rechts in beeld verschijnt om van een partij ingewanden te eten 

wordt afgeleid door een kat. Afgebeeld in het door F.G. Meijer samengestelde compendium in Utrecht 2004, p. 

424. 
1556

  Een Stilleven met wild, gevogelte en een slapende kat (doek, 162,9 x 206,6 cm., gesign. op tafelrand: 

FYT F, verblijfplaats onbekend), vermoedelijk van Pieter de Putter, verbeeldt in de poten van de kat een briefje 

waarvan de inscriptie verwijst naar de getoonde overdaad aan wild, waar zelfs de begerige kat zich geen raad 

mee weet: AL TE VEEL / WILS. Toegeschreven aan Pieter de Putter door F.G. Meijer. Volgens Meijer is de 

signatuur een restant van ‘PUT [...]R’ (informatie RKD). Zie: Van der Ploeg, Zonnevylle-Heyning 1999, pp. 110, 

134, nr. CE23 (als C.W. Eversdijck?). 
1557

  Men vergelijke in verband met Snyders ook Koslow 1995, pp. 276-277, waar dergelijke spreekwoorden 

worden genoemd. Bijvoorbeeld Adriaen Poirters waarschuwt ouders op hun dochters te letten, want het ‘is meer 

als eens gesien dat de sleuypende kattekens het Vleesch uyt den pot stolen’. Zie: Poirters ca. 1649, p. 349. (De 

Jongh 1995, p. 76). Voor de zegswijze ‘Een keucken-meyt moet d’eene ooghe naer de panne en d’ander naer de 

katte hebben’: De Brune 1660, II, p. 386. Zie voor dit voorbeeld en andere spreekwoorden, zegswijzen en 

emblemata over stelende katten als beeld van wellust: Amsterdam 1976, p. 146. 
1558

  Cats 1632, p. 104, nr. XXXIV. 
1559

  Zie voor het embleem: Robinson 1987, p. 302, fig. 17. Waarschijnlijk ging het om een bestaand 

spreekwoord, waaraan Cats een eigen interpretatie gaf: Frans Hogenberg toonde al omstreeks 1558 een hond die 

een pot leegrooft in een prent waarin hij veertig Nederlandse spreekwoorden verbeeldt (Gibson 1977, fig. 43). 
1560

  Doek, 118,5 x 147 cm., gesign. linksboven: Rotius fe, veiling Parijs, Tajan, 13-12-2010, nr. 21. Voorheen: 

veiling Dorotheum, Wenen, 1-3-1994, nr. 66, ill. 
1561

  Doek, 140 x 177 cm., links onder gesigneerd, veiling Parijs, Drouot, 18-6-1975, nr. 207, ill. Biltius 

grijpt voor de uitbeeldingswijze van de vissen terug op voorbeelden van zijn leermeester Pieter de Putter, terwijl 

de opzet van de compositie - spiegelbeeldig gezien - herinnert aan het voorbeeld van Anthonie Palamedesz. Voor 

biografische gegevens over Biltius, die ook jachtstillevens schilderde: Den Haag 1998-1999, p. 287. 
1562  Doek, 138 x 186 cm., gemonogrammeerd en gedat., rechtsonder: C B. F-1659, veiling Wenen, 

Dorotheum, 18-4-2012, nr. 754. Voorheen: veiling Amsterdam (Christie’s), 8 mei 1995, nr. 21. Zie: Van Gelder 

1948-49, p. 164, nr. 97; Maier-Preusker 1991, p. 183, fig. 21, pp. 186, 219, nr. A 59. Volgens Maier-Preusker 

1991, p. 169, is dit schilderij vermoedelijk identiek met een ‘stilleven van gevogelte met een meyt en knecht 

door Couwenberch f 12.-’, dat de weduwe van Johan van der Chijs, die schepen was van Delft, in 1692 naliet 

(Bredius 1890, p. 225). 
1563

  Zoals de Kok in een voorraadkamer (doek, 171 x 173 cm.) van Frans Snyders en, mogelijk, Jan 

Boeckhorst uit ca. 1637 in de Hermitage, Sint Petersburg, inv. nr. GE 608 (voor een bespreking van 

toeschrijving en datering: N. Gritsay in Wenen, Essen 2002, nr. 62, ill.). 
1564

  Doek, 150 x 177 cm., veiling Keulen, Van Ham, 21-11-2008, als Adriaen van Utrecht, toegeschreven aan. 

Voorheen: veiling Wenen, Dorotheum, 29-9-2004, nr. 237, kl.afb., als Frans Snyders. Volgens gegevens van het 

RKD: Anoniem, Zuid-Nederlands (?), ca. 1630; voorheen als Adriaen van Utrecht. Met name het stilleven is 

sterk verwant met het keukentafereel van Adriaen van Nieulandt uit 1616. We zien hier - spiegelbeeldig 

weergegeven en anders gegroepeerd - het motief van het dode hert, de zwaan en de kop van het everzwijn 

terugkeren; hoewel deze motieven, zoals werd aangeduid, uiteindelijk teruggaan op vroegere composities van 

Snyders, komt de manier waarop zij werden geschilderd sterker overeen met de stijl van Adriaen van Nieulandt. 

Een andere indicatie dat het stilleven waarschijnlijk door Van Nieulandt, of een kunstenaar uit zijn directe 
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omgeving werd uitgevoerd, is dat het motief van de grote kabeljauw, die geheel op de voorgrond wordt getoond 

ook al door Adriaens broer Jacob van Nieulandt werd geschilderd op diens Vismarkt van 1617 in Amsterdam, 

Rijksmuseum, inv. nr. A 1788. Hoewel het Keukenstuk met een kok die een keukenmeid tracht te verleiden 

evenals de voorstelling uit 1616 een beeld van weelde evoceert, is de compositie ten opzichte daarvan 

vereenvoudigd: deze onderscheidt zich door een bescheidener formaat, het ontbreken van een doorkijkje naar 

een achter gelegen ruimte, terwijl de tafel met dode dieren en groenten hier niet schuin werd geplaatst, maar 

parallel aan de onderste beeldrand. De figuren, die zich naast deze tafel bevinden, zijn mogelijk door een andere 

kunstenaar uitgevoerd. 
1565

  Doek, 197 x 325 cm., Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, Gemäldegalerie, inv.nr. 1195. Zie: 

Koslow 1995, pp. 152-154, afb.  204, en pp. 156-159, voor een mijns inziens onjuiste interpretatie van de 

voorstelling van Snyders (en Van Thulden?) als een ‘allegorie op liefde en huwelijk’ op basis van een 

vergezochte duiding van de pauw als symbool van huwelijkstrouw en het motief van de teef met haar jongen die 

een stuk brood beschermt tegen een roofzuchtige tweede hond als ‘allegorie van de deugden van het gezinsleven 

en het moederschap’. 
1566

  Beide op paneel, 75 x 106,5 cm., het laatst genoemde gesigneerd: Eversdyck, particuliere verzameling. 

Zie: Bol 1969, pp. 10-11, afb. 8 (als 1650-1655); Van der Ploeg, Zonnevylle-Heyning 1999, pp. 119-120, 139, nrs. 

WE15 en WE16 , ills. 
1567

  Omdat de vrouw op het tafereel in Leipzig een blik naar rechts uit het schilderij werpt, terwijl zij een 

snip aanbiedt, is het aannemelijk dat de voorstelling oorspronkelijk een paar vormde met een thans onbekend 

schilderij: een andere sterke aanwijzing levert het bestaan van een in Luzern geveild keukenstukje waarop we 

precies dezelfde vrouw (zonder gevogelte in de hand) tegenkomen, maar nu in het gezelschap van een jonge 

poelier die haar ter linkerzijde benadert met twee dode vogels (een snip en, vermoedelijk, een patrijs). Koper, 

35,5 x 52 cm. Veiling Luzern, Galerie Fischer, 5/7-11-1985, nr. 1446a, ill., als Duitse school, ca. 1600. Dit op 

koper vervaardigde schilderijtje ontstond mogelijk in hetzelfde atelier als de werken in Gent en Leipzig, maar 

werd door een zwakkere hand uitgevoerd. 
1568

  Zie voor voorbeelden van Cuyp: Chong 1992, dl. 2, pp. 545-546, nrs. JC84-89. Voor voorbeelden van 

Bloemaert, zie: Roethlisberger 1993, cat. nrs. 500-503, 523, 773, 776, H37, H41, figs. 684-687, 707. 
1569

  Voor de prenten van de monogrammist HSD: Hollstein XIII, p. 61, nrs. 75-76, ills.. Het is mogelijk dat 

de twee marktstukken van Beuckelaer, die Van Mander bij Sion Luz heeft gezien, en de twee markten van Gerrit 

Pietersz. in de collectie van Jacques Razet (genoemd in de brief van 1596 aan Van Beresteijn) schilderijenparen 

vormden. 
1570

  Paneel, 126 x 97 cm., Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, inv.nr. 3828. Zie: Schlégl 

1966, p. 105, afb. 74 (als Hofmann?); Schlégl 1980, nr. F 15 (als: niet Hofmann, maar mogelijk met zijn 

medewerking); P. Verbraeken in Gent 1986-87, pp. 169-170, nr. 41, ill. (als Hofmann). Voor een situering in de 

omgeving van Hofmann pleit m.i. de tot op zekere hoogte verwante weergave van de konijnen op Hofmanns 

gesigneerde en gedateerd Gedekte tafel met wild en fruit uit 1623, de verbeelding van artisjokken en gevogelte 

op de twee keukenstillevens uit de jaren dertig die met grote zekerheid aan Hofmann kunnen worden 

toegeschreven en de twee keukeninterieurs met figuren uit de jaren veertig, waarvan er één is gesigneerd; ook 

hier kijken jonge keukenmeiden schalks naar de beschouwer (Schlégl 1980, resp. nrs. 74, 75, 78, 82-83). Een 

verschil met het schilderij in Brussel is echter dat de vormen op Hofmanns stukken over het algemeen zachter 

zijn uitgevoerd. 
1571

  Paneel, 126 x 97 cm., verblijfplaats onbekend. Zie: Schlégl 1966, afb. 75 (S. Hofmann?); Schlégl 1980, 

nr. F 16 (als: niet Hofmann, maar mogelijk met zijn medewerking); P. Verbraeken in Gent 1986-87, p. 169 (als 

Hofmann). 
1572

  In Amsterdam voltooide Hofmann mogelijk zijn studie en trad hij in het huwelijk voordat hij 

terugkeerde naar Zürich Schlégl 1967, p. 4; Schlégl 1980, pp. 20, 22, 25. 
1573

  Sandrart 1675, ed. 1925, p. 343. 
1574

  Zowel de samenstelling van het stilleven als de opbouw van de Keukenmeid in Brussel werden 

ongetwijfeld geënt op de Keukenmeid met een haan, die waarschijnlijk naar een onbekende compositie van Frans 

Snyders is gemaakt. Hoewel anders gerarrangeerd, zien we daar dezelfde haan, asperges, aardbeien, het wild en 

de glimmende koperen melkkan. Paneel, 125,7 x 94,6 cm., veiling Christie’s, Londen, 14-12-1984, nr. 70, als 

Floris van Dijck. Zie: Robels 1989, pp. 173-174, nr. 5, ill., als Frans Snyders. Ondermeer de zwakke uitvoering 

van de handen en het stilleven pleit tegen de toeschrijving aan Snyders. Een vrijwel eendere, maar nog 

zwakkere, compositie werd geveild bij Christie’s (Amsterdam), 10-11-1997, nr. 119, ill., als atelier van Frans 

Snyders. Een slechte kopie werd ter veiling aangeboden bij Sotheby’s (Londen), 19-2-1985, nr. 45, iil., als 

navolger van C.J. Delff. Waarschijnlijk gaan deze voorbeelden terug op een onbekend prototype van Snyders. 

Deze compositie stemt namelijk overeen met de linkerhelft van Snyders’ tekening in het Ashmolean Museum in 

Oxford, waar de vrouw achter een marktkraam wordt getoond (Robels 1989, p. 406, nr. Z3, ill.). De rechterhelft 

van deze tekening toont een oude wild- en vogelverkoper die twee eenden ophoudt. De kleding en de fysionomie 
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van de vrouw op Keukenmeid met een haan lijken sterk op die van de meid op Snyders’ keukenstuk in het 

Wallraf-Richartz-Museum in Keulen, maar anders dan dat voorbeeld is zij nu frontaal afgebeeld en lacht zij de 

beschouwer toe, terwijl zij deze een grote haan aanbiedt. Zoals Robels opperde, is het denkbaar dat ook bij de 

Keukenmeid met een haan oorspronkelijk een pendant hoorde dat, in dat geval, een oude vogel- en wildverkoper 

toonde (Robels 1989, p. 174). 
1575

  Paneel, 37 x 59,5 cm., Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, inv. nr. 3739, als Zuid-

Nederlands.  Zie: P. Verbraeken in Gent 1986-87, pp. 169-170, afb. 1. 
1576

  Illustratief is het volgende gedicht over een meid die een koe melkt in het populaire boekje Nova 

Poemata 1624, ed. 1972, fol. fv.: 

‘Een senuachtich ding heeft sy met vreucht gevat, 

Gestreecken op en neer soo langen tijt, tot dat 

Sy daer ded’ met een greep een seer soet Sap wtlopen: 

Dit heeft sy in een hol tusschen haer been gedaen [...]’. 

Zie voor de illustratie bij het gedicht en andere voorbeelden: G. Luijten in Amsterdam 1997, pp. 260-263, nr. 52. 
1577

  Doek, 166 x 242 cm., F.Snÿders fecit. 1627, verz. Fritz Frey, Bürgenstockhotels, Bürgenstock am 

Vierwaldstätter See. Zie: Robels 1989, nr. 37, en voor het pendant, een Wild- en gevogeltekraam: nr. 38. Van 

Eversdijck kan ook bekend zijn geweest met het schilderijenpaar, bestaand uit een Keukenstuk (doek, 150 x 186 

cm.) en een Marktstuk (149 x 185 cm.) in Genua (Palazzo Bianco, inv. nrs. PB 1069 en PB 1068), dat kan 

worden toegeschreven aan de Zuid-Nederlandse kunstenaar Jacques (Giacomo) Legi (1600/05-1640/45), die in 

Genua werkzaam was (Orlando 1995, pp. 70-71; Fontana Amoretti, Plomp 1998, pp. 156-157, nrs. 202-203). 

Vooral wat betreft de positie van de personages in het beeldvlak zijn er overeenkomsten met de schilderijen van 

Van Eversdijck: beiden tonen hoe de man in het ene schilderij zich naar de vrouw in het andere schilderij 

toedraait, terwijl deze vrouwen zich met hun etenswaren op een gelijksoortige verleidelijke wijze aan ons 

presenteren. 
1578

  Bol 1969, p. 9. 
1579

  Daarmee sluit dit beeldtype van de sensuele halffiguur zeer dicht aan bij een voorstelling van Samuel 

Hofmann uit omstreeks 1646, waar deze een uitdagend glimlachende meid, met in dit geval een opvallend laag 

uitgesneden decolleté, in het centrum van een monumentale compositie presenteert: doek, 121, 5 x 95, 5 cm., 

gesigneerd op de tafelrand: S. HOFMANN FECIT. Zie: Schlégl 1980, p. 142, nr. 84, ill., als omstreeks 1646. 
1580

  Beide: paneel, 26 x 35 cm., de voorstelling met de keukenmeid is gesigneerd (r.b.): HM [inéén] Sorgh. 

Veiling Christie’s, Londen, 4-7-1997, nr. 57, kl.ill., als tegenhangers. 
1581

  Doek, 88 x 117, 5 cm., onduidelijk gesigneerd en gedat. op de pompoen links: J W D Wilde 162[8?] 

(was vóór een restauratie in 1941 duidelijker te lezen), Leeuwarden, Fries Museum, inv. nr. S1941-46. Zie: 

Bijleveld 1919, pp. 102-103, 106; Karstkarel 2002, pp. 12-13, ill. 
1582

  Dit werd ook opgemerkt door Bijleveld 1919, p. 106. 
1583

  Jan Steen zal een soortgelijke intentie hebben gehad toen hij zijn schilderij met de Dans om het gouden 

kalf van ca. 1673-76 in Raleigh, North Carolina Museum of Art signeerde op een prominent weergegeven 

kalebas. Voor Steens onconventionele en geestige benadering van dat onderwerp: Westermann 1997, pp. 288-

289. 
1584

  Behalve de in hoofdstuk I genoemde voorbeelden van Hemessen, Pietersz. en Jan Steen, de voorbeelden 

van Hans van Aachen, die in hoofdstuk IV werden behandeld, en het hier genoemde voorbeeld van De Wilde, 

passen in deze traditie van kluchtige zelfportrettering ook Rembrandts Jager met een dode roerdomp uit 1639 

(Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, Gemäldegalerie Alte Meister, inv. nr. 1561), de Rustende Jager van de 

Leidse fijnschilder Arie de Vois (Den Haag, Mauritshuis, inv. nr. 204) en Gabriël Metsu’s Jager die zich 

aankleedt na het baden, ca. 1654-1656, paneel, 52,1 x 63 cm., in een privé-coll., een uitzonderlijk onderwerp 

waarbij Metsu zichzelf als vrijwel naakte jager presenteert. Zowel Rembrandt als De Vois gaven de jagers op 

hun schilderijen, die zij in niet-eigentijdse fantasiekleding presenteerden, onmiskenbaar hun eigen trekken mee, 

terwijl beiden de jagers typeerden als minnaars die op amoureuze avonturen uit zijn, ondermeer door hen 

gevogelte (resp. een roerdomp en een patrijs) te laten ophouden. Onbevredigend is Sullivans suggestie dat 

Rembrandt dit schilderij zou hebben gemaakt als uitdrukking van zijn sociale en maatschappelijke aspiraties om 

tot een bevoorrechte klasse te behoren (Sullivan 1980, pp. 236-243; Sullivan 1984, pp. 43-44). Indien dat 

Rembrandts oogmerk was, zou hij voor een andere uitbeeldingswijze hebben gekozen. Volgens De Jongh 1991, 

p. 19, zou Rembrandt een woordgrap maken door met de verbeelding van een roerdomp (pitoor) te verwijzen 

naar zijn eigen beroep (Lat. pictor). Verschillende auteurs, waaronder Schama, associeerden de voorstelling m.i. 

ten onrechte met ‘vergankelijkheid, sterfelijkheid en de vederlichte vluchtigheid van aardse geneugten’, 

ondermeer omdat het houten staketsel met de haak, links op het schilderij, waaraan de roerdomp wordt 

opgehangen aan een galg zou doen denken (Schama 1999, p. 505). Met de weergave van deze constructie 

impliceert Rembrandt slechts dat het voorgestelde in een voorraadkamer of stal is gesitueerd. Er zijn geen 

aanwijzingen op het schilderij waaruit blijkt dat Rembrandt hiermee primair vanitas-gedachten tot uitdrukking 
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wilde brengen. Dat de gelaatstrekken van de jager van De Vois overeenstemmen met twee van diens 

vermoedelijke zelfportretten - het geschilderde Zelfportret in het Louvre en een krijttekening in de Albertina - 

werd geobserveerd door Renckens 1950, pp. 160-162. Zie voor De Vois’ schilderij ook: Sluijter, Enklaar, 

Nieuwenhuizen 1988, nr. 91, ill.; Hecht 1989, nr. 49, ill.; Sluijter 1991, p. 57, afb. 11. Juist het gegeven dat 

Rembrandt en De Vois zelf duidelijk herkenbaar model stonden voor deze jagers, wordt in sommige studies al te 

makkelijk gebagatelliseerd (resp. Den Haag, Londen 1999-2000, nr. 50: ‘Hooguit kan de schilder zichzelf 

gemakshalve als model hebben gebruikt’ en Hecht 1989, nr. 49), waardoor de essentie van deze schilderijen - het 

herkenbare vermakelijke rollenspel - buiten beschouwing blijft. Deze schilders hadden er ongetwijfeld een bedoeling 

mee hun eigen trekken herkenbaar weer te geven, anders zouden zij een ander model hebben gekozen. Rembrandts 

inventie is zo vernieuwend omdat zijn jager de vogel, waarvan de vleugels bijna de hele breedte van het beeld 

beslaan, met een tot dan toe ongekende, confronterende directheid offreert aan de beschouwer. Deze laatste 

wordt daardoor in een actieve rol geplaatst en neemt als het ware de positie in van een vrouw aan wie de jager 

zijn liefde verklaart (of uitnodigt de liefde te bedrijven) (men vergelijke voor de erotische connotaties van de 

handeling en de actieve beschouwersrol: De Vries 1989, p. 190). Daarbij dwingt Rembrandt grote bewondering 

af voor het illusionistische effect dat hij bereikt door de roerdomp uit het halfduister naar voren te laten komen 

en het licht uiterst geraffineerd te laten spelen op het rijk geschakeerde verenkleed. Opmerkelijk is de 

verwantschap met de jonge en hitsige jager op Rubens’ rond 1615 in samenwerking met Snyders geschilderde 

compositie, die bekend staat als de Vijg. Ook daar werd de jager, die werd gepresenteerd in een amoureuze 

context, uitgedost met een eendere bepluimde baret en fantasiekleding, terwijl op de voorgrond eveneens een 

dode roerdomp werd afgebeeld. Doek, 200 x 220 cm., Oakley Park, Ludlow, Collection of the Earl of Plymouth. 

Koslow 1995, pp. 103-104, afb. 119. De titel verwijst naar de manier waarop een jager, wiens hitsigheid 

onmiskenbaar blijkt uit de vorm van zijn jachthoorn, in een landelijke omgeving een plattelandsmeisje het hof 

maakt. Hij schuift zijn arm onder haar arm en uit de mand met fruit die zij draagt, neemt hij een vijg waarin hij 

knijpt om zijn amoureuze bedoelingen duidelijk te maken. De zeer nabij dit stel weergegeven opstapeling 

jachtbuit onderstreept de zinnelijkheid van de ontmoeting. In deze context heeft het getoonde jachtstilleven niets 

met kuisheid te maken, zoals Koslow 1995, p. 103, meent. Zinspeelt Rembrandt tegelijk op de ongunstige 

reputatie van de roerdomp (zowel het franse butor als het nederlandse putoor of butoor (roerdomp) was al in de 

17de eeuw een synoniem voor een ‘lomperik’, iemand zonder manieren)? Zie het lemma ‘butoor’ in het WNT 

(http://gtb.inl.nl). Rembrandt kan op het idee zijn gebracht om het gevogelte zo monumentaal in beeld te brengen 

en door een mannelijk personage met zo’n directheid aan de beschouwer te laten presenteren door Joachim 

Wtewaels Wild- en gevogeltemarkt van omstreeks 1610-1615, waar in dat geval een lachwekkende, boerse 

marktkoopman deze platvloerse handeling met een kalkoen verricht. De Vois benadrukt de wellustige aard en 

amoureuze intenties van zijn jager, behalve door de opgehouden patrijs, waarmee deze zich wendt tot een 

herderin op een voorstelling in Dresden die met dit schilderijtje waarschijnlijk oorspronkelijk een pendantenpaar 

vormde, ook door zijn gedeeltelijk ontblote bovenlijf en de opvallende plaatsing van zijn geweer. Men vergelijke 

voor deze duiding de hierboven genoemde publicaties over het schilderij van Sluijter. 
1585

  Paneel, 109.8 x 130.2 cm, gesigneerd en gedateerd: 1632, Franse privé-collectie (veiling Londen, 

Christie’s, 4-5-1979, nr. 4). 
1586

  Bok, De Meyere 1986, pp. 323-329, i.h.b. p. 324. 
1587

  Voor het keukenstuk, zie: Bok 1990, pp. 5-6; voor het familieportret: Hofstede de Groot 1919, pp. 113-

118; Bok, De Meyere 1986, pp. 323-329; De Jongh 1986, pp. 302-303, nr. 75, ill. De inventaris van Rutger 

Hermansz.van Bochhoven vermeldt niet in welke ruimte het keukenstuk hing. Een ander schilderij genoemd in 

de nalatenschap verbeeldt ‘twee honden aen een been knagende’. Dat onderwerp wordt getoond op een 

waarschijnlijk naar Van Bochhoven vervaardigd schilderij (paneel, 34 x 54,5 cm., gemonogrammeerd: 

A.D.S.W...fr) in Milaan, kunsthandel Caretto, 1995, cat. nr. 2, als toegeschreven aan A. van Bockhoven. Voorts 

worden in de inventaris opvallend veel genreschilderijen en stillevens genoemd: twee schilderijen met een ‘geck’ 

en een ‘geckin’, één met een boer en een boerin, een voorstelling met een haan, één van een boer met een mes in 

de hand, een stilleven met een wijnroemer, een schilderij met twee konijnen en één met een hazewindhond. Voor 

de inventaris, zie: GPI N-1681 d.d. 29 juli 1644. 
1588

   Zie: Bredius 1915-1922, IV, p. 1143. 
1589

  Van Thiel 1970, nr. 40; Klinge 1991, nr. 36. Voor De schilder met zijn gezin: Klinge 1991, nr. 38, ill. 

De vrouw op het keukenstuk lijkt ook sterk op de courtisane in wier gezelschap de verloren zoon wordt getoond 

op Het feestmaal van de verloren zoon (Klinge 1991, nr. 37, ill.). 
1590

  Klinge 1991, nr. 36; Schneider 1994, pp. 44-45, ill. 
1591

  Van Thiel 1970, nr. 40. 
1592

  Paneel, 130 x 225 cm., Museum Wuyts-Van Campen-Caroly in Lier. Zie Goldstein 2000, p. 178, fig. 7. 

Het motief komt echter niet altijd voor in een deugdzame samenhang: een appel schillende vrouw die ons met 

een subtiele glimlach aankijkt op een Groenten- en Fruitmarkt van Vincenzo Campi uit 1580, die zich voorheen 

in Kirchheim bevond (B. de Klerck in Cremona 2000-2001, nr. 7, ill.) representeert zondermeer een zinnelijke 



 550 

                                                                                                                                                         
verleidster: de vrouw is met een rode kralenketting weergegeven, waarmee ook de ondeugdzame vrouwen op 

andere schilderijen van Campi zijn uitgerust (zoals de vrouw rechts op de Visverkopers; zie B. de Klerck in 

Cremona 2000-2001, nr. 9, ill.). In een voorstelling van Campi (Paliaga 1997, nr. 37, pl. XXIX), die de 

hierboven genoemde compositie voor een groot deel herhaalt, verschijnt de appel schillende vrouw in combinatie 

met een boers personage dat een overduidelijk scabreus gebaar maakt door zijn pink in zijn oor te steken (zie de 

bespreking in Paliaga 1997, pp. 139-140, waar m.i. ten onrechte wordt gesteld dat deze voorstellingen een 

contrast verbeelden tussen ‘voluptas’ en ‘virtus’, waarnaar een witte lelie zou verwijzen). 
1593

  Doek, 154,3 x 199 cm., gesigneerd door Adriaen van Utrecht en gedateerd 1639, particuliere Duitse 

collectie (2005). Voorheen in de collectie Van Aelst in Hoevelaken; ter veiling aangeboden bij Christie’s, 

Londen, 10 juli 1992, lot 12, met kleurenill.; Galerie Neuse, Berlijn. Zie Meijer 1995B, pp. 166, 168, 169, n. 10, 

fig. 5. 
1594

  Meijer 1995B, p. 166, meent het portret van Adriaen van Utrecht te kunnen identificeren op basis van 

diens portret in De Bie 1661, p. 107, en dat van Constancia aan de hand van het portret van haar vader, Willem 

van Nieulandt, in De Bie 1661, p. 63. 
1595

  Paneel, 52,5 x 71 cm., gesign. en gedat. links op de ton: HM Sorgh 1663 (HM aaneen geschreven), Den 

Haag, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
1596

  Zie, ook voor eerdere publicaties: De Jongh 1986, pp. 248-250, nr. 58; Loughman, Montias 2000, p. 

114, afb. 53; Westermann 2001-2002, pp. 59-60 en Newark, Denver 2001-2002, p. 175, nr. 40. Zie tevens 

Chapman 2001-2002, p. 143. 
1597

  Zie voor Codde’s schilderij (paneel, 45 x 69 cm., verblijfplaats onbekend): Dordrecht 2002, p. 110, fig. 

14a. Voor Cuyps schilderij: Sullivan 1984, p. 44, afb. 75; Dordrecht 2002, p. 34, afb. 34. Voor meer voorbeelden 

van dit type (familie)portretten waarin jachtbuit wordt getoond of gepresenteerd (zoals een stuk van Anthonie 

Palamedesz uit 1664): Sullivan 1984, pp. 44-45 afb. 74. Voor familieportretten van Couwenbergh, waarin 

jachtbuit ligt uitgestald: Maier-Preusker 1991. 
1598

  Drager onbekend, 97,8 x 122 cm, Veiling Christie’s, Londen, 25 okt. 1985, nr. 123 (en voordien: 26 

okt. 1984, nr. 63) als toegeschreven aan G. Donck. 
1599

  Paneel, 91,5 x 164 cm., Dordrechts Museum, inv. nr. DM/844/214. Dit stuk is afkomstig uit het Heilige 

Geest- en Pesthuis ter Grote Kerk, Dordrecht, en wordt sinds 1844 bewaard in het Dordrechts Museum. Zie: 

Loughman 1992, p. 42, n. 39, fig. 6, als anoniem en RKD, kunstwerknr. 135951, waarschijnlijk ten onrechte met 

een toegeschrijving aan Abraham van Calraet. Onvoldoende gefundeerd lijkt mij Loughmans interpretatie van 

het schilderij als ‘een allegorie van de liefdadigheid met de portretten van de binnenvader en -moeder en één van 

de weeskinderen’ van het Agnietenklooster waar voorheen het Heilige Geest- en Pesthuis was gevestigd (en 

tegenwoordig het Dordrechts Museum). Deze liefdadigheidsinstelling droeg ondermeer zorg voor de huisvesting 

en scholing van weeskinderen. Het is niet aannemelijk dat de binnenvader en -moeder van een dergelijke 

instelling zich op deze wijze (met luxe voedsel als wild en kreeft) en met maar één kind zouden laten 

portretteren. 
1600

  Paneel, 103 x 74 cm., veiling Wenen, Dorotheum, 10-12-2013, nr. 46, als toegeschreven aan Ph. Angel. 

Voorheen: veiling New York, Christie’s, 11-1-1979, nr. 153 (als toegeschreven aan Philips Angel); veiling Keulen, 

Lempertz, 26-05-1989, nr. 29 (als toegeschreven aan Cornelis Willemsz. Eversdijck); veiling Luzern, Fischer, 31-05-

1990, nr. 2040 (als toegeschreven aan Cornelis Willemsz. Eversdijck). Zie: Van der Ploeg, Zonnevylle-Heyning 

1999, pp. 109, 132, nr. CE15 (als toegeschreven aan C.W. van Eversdijck). Stilistisch staat het werk echter dichter bij 

dat van Willem Cornelisz. Eversdijck dan dat van diens vader Cornelis Willemsz. 
1601

  Paneel, maten onbekend, verz. Notaris Ottema, Leeuwarden (voordien: kunsthandel M. Wolff, 

Amsterdam) (Foto: RKD). 
1602

  Voor voorbeelden van familieportretten die een gedeeltelijke fusie aangaan met vrolijke gezelschappen: 

Kolfin 2005, p. 114, i.h.b. n. 79-80; voor pastorale portretten: Kettering 1983. Voorbeelden van de drie 

genoemde typen worden besproken in De Jongh 1986. 
1603

  Zie voor publicaties die voor 2000 zijn verschenen over Dou de literatuurlijst in: Washington, Londen, 

Den Haag 2000-2001. 
1604

  Over het publiek van Dou, Frans van Mieris en andere Leidse fijnschilders en prijzen voor hun werken: 

Sluijter 1988A, i.h.b. pp. 24-28; 36-46. De belangrijkste publicaties over de Leidse, en resp. Hollandse 

fijnschilders zijn: Sluijter, Enklaar, Nieuwenhuizen 1988 en Hecht 1989. 
1605

  Paneel, 33 x 24 cm., gesigneerd en gedateerd 1652, Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe. 
1606

  Zie over de mogelijke herkomst van het venstermotief en een analyse van Dou’s toepassing daarvan: 

Sluijter 1993, pp. 44-45. Men vergelijke ook: Sluijter, Enklaar, Nieuwenhuizen 1988, p. 101 en in reactie daarop: 

Hecht 1989, p. 46, n. 1. 
1607

  Paneel, 112 x 84 cm. Een variant van hetzelfde onderwerp uit 1568 van Pietersz. bevindt zich in Schloss 

Pommersfelden te Dessau (paneel, 110 x 96 cm., gesigneerd met wolkam en de ten opzichte van elkaar 

gespiegelde letters P en gedateerd 1568 op het houten geldbakje dat aan de zijde van de vrouw hangt). Zie voor 
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beide schilderijen: W. Kloek in Amsterdam 1986, II, pp. 410-411, nr. 300, ill. Waarschijnlijk houden deze 

uitbeeldingen van de Visverkoopster verband met het thema van de seizoenen of de maanden. Kloek opperde dat 

de twee versies van Pietersz’ Visverkoopster de Winter verbeelden (p. 410), maar dit lijkt in tegenspraak met de 

aanwezigheid van blad dragende bomen in de achtergrond van het exemplaar te Dessau; tegelijk duidt het 

gegeven dat de meiden zich kennelijk moeten opwarmen aan een vuurpot erop dat het koud is. Het is daarom 

waarschijnlijker dat de schilderijen de overgang van de winter naar het vroege voorjaar tonen. Daarnaast is het 

aannemelijk, zoals ook Kloek suggereerde, dat de visverkoopsters van Pieter Pietersz. beschikken over 

eigenschappen die samenhangen met het flegmatisch temperament. Waarschijnlijk heeft Pietersz. zowel de 

traagheid en passiviteit als de wellustige aard van de visverkoopsters willen benadrukken door ze met de vuurpot 

weer te geven. Een zeer vergelijkbare visverkoopster als bij Pieter Pietersz. treffen we aan in een prent van 

Crispijn de Passe naar Maarten de Vos (ca. 1600) (Hollstein XLVI (II), p. 230, nr. 1479, ill.; Veldman 1994, p. 

62), waar zij samen met een visser het temperament van de ‘Phlegmaticus’ verbeeldt; de zinnelijke begeerte van 

deze visverkoopster wordt geaccentueerd doordat zij met de linkerhand een scabreus gebaar maakt door met de 

wijsvinger en duim een bijna gesloten ring te vormen (een variant op het zogeheten cunus-gebaar), terwijl ze 

haar metgezel aankijkt. 
1608

  Paneel, 38 x 29 cm., Turijn, Galleria Sabauda. Zie: Martin 1913, pp. 109 en 159. 
1609

  Dit observeerde ook Sluijter 1991, p. 61, n. 19. Zie voor de reeks waarvan de prent deel uitmaakt: 

Bartsch 119-122; Veldman 1991-92, pp. 315-317, afb. 211-214; Lauterbach 2004-2005. 
1610

  Deze verwantschap werd ook opgemerkt door Franits 2004, pp. 118-119. Halffigurige 

genrevoorstellingen van wulpse herderinnen en courtisanes die de beschouwer hun waren aanbieden waren al in 

de jaren twintig vrij plotseling populair bij Utrechtse schilders als Paulus Moreelse, Bloemaert, Van Honthorst 

en Van Bijlert (Sluijter 1991, pp. 53-54). Paulus Moreelse introduceerde in 1617 het beeldtype van de 

halffigurige herderin. Zie: E. Domela Nieuwenhuis in San Francisco, Baltimore, Londen 1997-1998, nr. 64, fig. 1. 

Zie voor de ontwikkeling van het pastorale genre: Kettering 1983. 
1611

  Paneel, 18,4 x 14,9 cm., linksboven, op de schoorsteenmantel, gesign. en gedat.: GDOV 1646 (GD 

inéén), Londen, Royal Collection, Her Majesty Queen Elisabeth II. Zie: O. Naumann in Philadelphia, Berlijn, 

Londen 1984, pp. 184-185, nr. 33, pl. 54. 
1612

  Vergelijk, voor de erotische duiding van deze motieven: O. Naumann in Philadelphia, Berlijn, Londen 

1984, pp. 184-185. Een bijschrift op een prent van Pierre Louis Surugue naar dit schilderij bevestigt, dat 

dergelijke keukenmeiden ook nog in de 18de eeuw als seksueel aantrekkelijk werden gezien: ‘Je veux bien 

Croire que vous estes/ Scavant en L’art friand d’apprêter les Ragouts/ Mais je me sens encor plus d’appetit pour 

vous/ Que pour le Ragoût que vous faites’ (Geciteerd naar O. Naumann in Philadelphia, Berlijn, Londen 1984, p. 

185, n. 12). 
1613

  O. Naumann in Philadelphia, Berlijn, Londen 1984, p. 184. Zie, voor een vergelijkbare duiding, ook: 

Snoep-Reitsma 1973, p. 185. 
1614

  Zie de voorbeelden in Martin 1913, pp. 123, 125-126, 128-129, 131, ills. 
1615

  Zie: Becker 1991, pp. 146, 167, n. 20. Op Jan Massys’ Ongelijke liefde (paneel, 41 x 56 cm.) in 

Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, inv. nr. 566 (Becker 1991, p. 138, afb. 1), wordt een 

luistervink getoond waarvan de houding en het gebaar vooral sterk herinneren aan die van de jongen op het 

hierboven genoemde stuk van de onbekende, waarschijnlijk Utrechtse kunstenaar. 
1616

  Bartsch (Saenredam), 57. Afgebeeld in Sluijter 1991-92, p. 360, afb. 263. Men vergelijke ook Bartsch 

(Saenredam), 66 en Bartsch (Goltzius) 257 (Sluijter 1991-92, p. 362, afb. 265-266). 
1617

  De term komt in vele varianten voor. Zie voor ‘Venuswicht’, ‘Venusgoet’, ‘Venusdier’, ‘Venusbrok’, 

‘Venus scholierken’: Sluijter 1991, p. 54, en voor meer voorbeelden: Böse 1985 en Sluijter 1991-92, p. 361. 
1618

  Men vergelijke: Sluijter 1991, p. 52. 
1619

  Paneel, 70,8 x 57,8 cm., gesign. en gedat. (l.o.): A. van Gaesbeeck. f. 1648.Veiling Christie’s, 

Amsterdam, 13-11-1995, nr. 134, kl.ill. De schaal van de figuren en de ruimtelijke indeling is vooral verwant 

met Sorghs keukenstuk uit 1643 in Warschau. 
1620

  Paneel, 43 x 33 cm., Warschau, Muzeum Narodowe w Warszawie, Lazienki, Paleis, inv.nr. 36. De 

compositie van dit stuk lijkt, globaal gezegd, een combinatie van het meest gangbare beeldschema van Van Schooten 

(zoals het schilderij, dat voorheen deel uitmaakte van de Heinz collectie, waar het jongetje op dezelfde wijze in 

profiel wordt getoond) met het venstermotief van Dou; anders dan Dou plaatste Van Brekelenkam de tafel met de 

figuren in de ruimte achter het venster, waardoor hij meer diepte suggereerde. 
1621

  Men vergelijke het Portret van Catharina Hooft en haar min van Frans Hals uit ca. 1620, waar de min 

een appel vasthoudt (de appel wordt weliswaar op een andere wijze gepresenteerd, maar zal vergelijkbare 

waarden vertegenwoordigen). Pieter van Thiel vergelijkt het portret aan de hand van voorstellingen van Maria 

met het Christuskind en interpreteert de appel als een symbool van de Zonde, waarvan Christus de mensheid zou 

redden. De appel die de min zo demonstratief laat zien aan de beschouwer zou een teken zijn van de belofte van 

verlossing van de zonde. P. van Thiel in Amsterdam 1993-1994, p. 601, nr. 273, ill. Het gaat mijns inziens 
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primair om een verwijzing naar vruchtbaarheid. Mogelijk kunnen we ook een voorloper van dit beeldtype 

herkennen in een prent van Lucas van Leyden uit 1513, waar wordt getoond hoe een jong halfnaakt kind een appel 

reikt naar een jonge vrouw werkend aan een spinnewiel - een beeld van deugdzaamheid. Hollstein X, p. 233, nr. 111, 

ill. 
1622

  Paneel, 47 x 36, gesigneerd linksonder op de ton: GDov, ca. 1645-1650, Montpellier, Musée Fabre, inv. 

nr. 836-4-14. 
1623

  Ondanks de innovatieve presentatie bevat het schilderij reminiscenties aan oudere keukenvoorstellingen 

met een bijbelse thematiek: in de achtergrond bevindt zich, rechts, bovenop de schoorsteenmantel, een crucifix, 

terwijl links aan de muur met enige moeite een schilderij valt te zien, waarvan het onderwerp waarschijnlijk als 

de Maaltijd te Emmaüs kan worden herkend (Q. Buvelot in Buvelot, Hilaire, Zeder 1998, p. 48). Dit laatste 

thema kwam, zoals we hebben gezien, eerder ondermeer voor in de achtergrond van Van Rijcks tekening uit 

1605 in de Hermitage, waar dit onderwerp, net als hier, werd gecombineerd met een wortelschraapster op de 

voorgrond. 
1624

  Zie: De Jongh 1995, pp. 40, 43. 
1625

  Bredero 1619, v. 145. 
1626

  Bartsch 139; Hollstein 10, 253. De prent verbeeldt hoe kinderen in verleiding worden gebracht door 

aards en ijdel genot. 
1627

  Bartsch 2 (Anoniem naar Jan Saenredam). Achter Voluptas is een schilderij te zien met een uitbundig 

tafelend gezelschap bestaande uit gedeeltelijk ontklede figuren. 
1628

  Volgens Emmens 1979, pp. 133-134,  illustreert de voorstelling de hier al eerder besproken zegswijze 

‘Wel ghecoockte rapen is goe pottage’. Sluijter 1993, p. 38, n. 91, wees er terecht op dat deze duiding van het 

schilderij onjuist moet zijn, alleen al omdat hier geen rapen, maar wortelen worden getoond. Evenmin 

overtuigend is Hunnewels ver-gezochte lezing van het tafereel, die, voortbordurend op Emmens’ interpretatie, 

meent dat het palet van de jonge schilder staat voor de ‘oefening’ en dat de voorstelling de boodschap uitdraagt 

dat de jonge schilder verlokkingen, gerepresenteerd door de muizeval, zou kunnen weerstaan door op een 

deugdzame en economische wijze om te springen met de beschikbare tijd (Hunnewel 1983, pp. 194-196). 
1629

  Zie de voorbeelden van ondermeer Toorenvliet, Brekelenkam, Willem van Mieris, P.C. van Slingelandt, 

N. Rijnenburg en H. van der Mij in: Sluijter 1991, pp. 54-57. Bij de ontwikkeling van nieuwe composities werd 

soms handig gebruik gemaakt van vroegere prenten. Het idee om een spiltrap en een hoge raampartij aan één 

zijde van de ruimte weer te geven, kunnen Dou en schilders uit zijn omgeving - bijvoorbeeld Spilberg en Sorgh 

schilderden deze motieven al in 1643 in hun keukens - hebben ontleend aan de prent van het Keukeninterieur 

naar een inventie van David Vinckboons. Dat Vinckboons compositie in ieder geval bekend zal zijn geweest bij 

Abraham de Pape (Leiden vóór 1621-1666), die waarschijnlijk een leerling was van Dou, blijkt uit diens 

Keukenstukje met een wortelraspende jonge meid en een oudere man, paneel, 49 x 38 cm., gesigneerd (r.o.): A. 

DE PAPE, veiling Sotheby’s, Amsterdam, 6-5-1996, nr. 1, kl. ill. De Pape schilderde hier in de achtergrond een 

vergelijkbare spiltrap en hij lijkt de houding van de man die de keukenmeid onder de kin kietelt in grote lijnen te 

hebben gebaseerd op het voorbeeld van Vinckboons, maar hij maakte hier een eigen inventie van, ondermeer 

door het te transformeren tot het thema van de ongelijke liefde. Een ander voorbeeld van een ontlening aan een 

vroege prent levert mogelijk Van Brekelenkams Oude visser met een meid (veiling Amsterdam (A. de Ridder), 

2-6-1924, nr. 8. Afgebeeld in Sluijter 1991, p. 54, afb. 4): de houding en de handeling van de oude baas die de 

meid, net als bij De Pape, onder de kin kietelt, herinnert aan die van de visser in de prent met Aqua van Maarten 

de Vos (Hollstein XLVI (II), nr. 1354). Van Brekelenkam heeft de ontlening bijna onherkenbaar gemaakt door 

ondermeer de setting ingrijpend te veranderen en van de man een oude geilaard te maken. 
1630

  Zoals de vele varianten van deze thema’s die Willem van Mieris (1662-1747) schilderde. Zie de 

voorbeelden in: Sluijter, Enklaar, Nieuwenhuizen 1988, nrs. 40-41 en Sluijter 1988A, p. 75, afb. 70. 
1631

  Als eerste deed Moxey dat terloops in Moxey 1976, pp. 184-185, n. 207; Moxey 1977, pp. 117-119, n. 

1; ook Grimm 1979-1980, p. 355, noemt de eetkamer als mogelijke plaats voor markt- en keukenstukken. 

Irmscher 1986, p. 229, noemde in een bespreking van het thema van Christus in het huis van Martha en Maria de 

mogelijkheid dat keukenstukken met dat onderwerp de wanden sierden van eetvertrekken in de grote huizen van 

rijke handelaren en vertegenwoordigers van het stedelijk bestuur. Hij legde daarbij sterk de nadruk op de 

moraliserende, exemplarische functie van deze werken. Deze schilderijen zouden volgens hem in de eerste plaats 

de deugdzaamheid van de zuivere echtelijke liefde van de vrouw des huizes benadrukken - ervan uitgaande dat 

Martha patroonheilige was van echtgenoten en echtgenotes. Deze interpretatie werd bekritiseerd door Buijs 

1989, p. 115, n. 4, die terecht opmerkte dat Martha volgens de legenden ongehuwd was. Daarnaast suggereerde 

Irmscher dat deze schilderijen het dinerende gezelschap aanspoorden tot matigheid in zowel lichamelijke als 

geestelijke zaken. Keukenstukken en markttaferelen zouden volgens Irmscher 1986, pp. 229-232, het publiek 

(dat volgens hem lijkt te hebben bestaan uit ‘wholesalers, bankers and highly placed state officials’) aanzetten tot 

gedrag dat het algemeen belang diende in politiek en economie. Het voornaamste bezwaar tegen Irmschers 

zienswijze is dat hij het hele gedachtengoed, dat ten grondslag ligt aan Cicero’s De officiis, eenzijdig beschouwt 
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als dé bron voor markt- en keukenstukken en deze probleemloos in de schilderijen projecteert. Buijs werkte de 

gedachte dat keukenstukken bestemd waren voor eetruimten in 1989 nader uit in zijn artikel over voorstellingen 

van Christus in het huis van Martha en Maria in het 16de-eeuwse keukenstuk (Buijs 1989, pp. 110-113). Evenals 

Moxey bracht Buijs vooral keukentaferelen met bijbelse scènes in verband met de traditie van de in kloosters 

aangebrachte refterdecoraties die onderwerpen uitbeeldden als Christus in het huis van Martha en Maria, het 

Laatste avondmaal en de Bruiloft te Kana. Inderdaad gaat het, zoals Buijs opmerkte, bij de in het keukenstuk 

uitgebeelde bijbelse taferelen eveneens vrijwel altijd om maaltijdscènes, en maakten meerdere keukenstukken, 

vaak in combinatie met markttaferelen, op een vergelijkbare wijze deel uit van een reeksverband; volgens Buijs 

is het aannemelijk dat deze ensembles bestemd waren voor de eetruimte in het burgerlijke woonhuis, zoals op 

een vergelijkbare wijze het geval zou zijn met de "serie" van vijf marktstukken die Vincenzo Campi tussen 1578 

en 1581 schilderde en die mogelijk - dit berust slechts op een vermoeden - hun bestemming kregen in de eetzaal 

van Hans Fuggers paleis in Kirchheim. Voor deze vijf schilderijen, thans in een privé-collectie: De Klerck 2000-

2001, pp. 43 e.v. en B. de Klerk in Cremona 2000-2001, pp. 156-159, nrs. 6-10, ills. Uit het gegeven dat één van 

deze composities is gedateerd in 1578 kan men afleiden dat deze groep als geheel niet werd gemaakt in opdracht 

van Fugger, die ze in 1580-1581 liet aanschaffen. Het vermoeden dat de schilderijen oorspronkelijk bestemd 

waren voor de eetzaal werd eerder geuit door Grimm 1979-1980, pp. 355-356. Voorts legde Buijs een verband 

met een traditie van eetkamerdecoraties in de burgerlijke wooncultuur en hij noemde als voorbeeld de 

wandversiering in het huis dat Erasmus’ vriend Hiëronymus van Busleyden omstreeks 1508 voor zich liet 

bouwen te Mechelen. Buijs wees daarbij op de overeenkomst tussen deze voorstellingen van vermanende 

maaltijdscènes en de wandschilderingen in de eetkamer die het decor vormt van het tafelgesprek in Erasmus’ 

samenspraak Convivium religiosum uit 1522 (zie voor een bespreking van de maaltijdscènes bij Erasmus’ 

Convivium religiosum en het voorkomen van deze onderwerpen in de beeldende kunst: Schlüter 1995, pp. 222-

235). Buijs erkende dat het thema van Christus in het huis van Martha en Maria niet voorkomt onder de 

genoemde voorstellingen, maar hij benadrukte dat de keukenstukken met dat onderwerp eveneens bedoeld waren 

als aanmaning tot soberheid en dienden als waarschuwing tegen dronkenschap en wellust. Het zou echter onjuist 

zijn bij de interpretatie van de themagroep het belang van de decoratie in de refters en in de woning van Busleyden 

en Erasmus’ beschrijving te benadrukken, alleen al omdat het voor het keukenstuk typerende schema waarbij 

profane beeldelementen zo’n vooraanstaande plaats innemen op de compositie, daar immers ontbreekt. 

Bovendien treffen we slechts één van de in Erasmus’ Convivium religiosum genoemde onderwerpen - Lazarus en 

de rijke man - aan op enkele keukenstukken. Voorts gaat het bij de door Buijs genoemde voorbeelden van 

Busleyden en Erasmus uitsluitend om historiële scènes, en ontbreekt daar de volledig profane thematiek die toch 

ook al in de 16de eeuw een belangrijk aandeel van de totale productie van keukenstukken uitmaakte; ook de 

“serie” van Campi in het bezit van Fugger en de meeste schilderijenensembles die we in hoofdstuk III 

behandelden, beelden immers geen bijbelse scènes uit. Fugger wenste alleen schilderijen met seculiere 

onderwerpen en geen ‘geistlich stück’, zoals blijkt uit een brief van 30 april 1580 van Fugger aan Christoph Ott, 

een Duitse handelaar in Venetië die een bemiddelende rol speelde bij de aanschaf van de schilderijen voor 

Fugger (Lill 1908, p. 136). 
1632

  Sullivan 1999, pp. 255-257. 
1633

  Perrault 1688-1697, ed. 1964, p. 151: ‘Le mesme Pline raconte encore que Parrhasius avoit contrefait si 

naïvement un rideau, que Zeuxis mesme y fut trompé. De semblables tromperies se font tous les jours par des 

Ouvrages dont on ne fait aucune estime. Cent fois des Cuisiniers ont mis la main sur des Perdrix & sur des Chappons 

naïvement representez pour les mettre à la broche; qu’en est-il arrivé? on en a ri, & le tableau est demeuré à la 

cuisine.’ 
1634

  Duverger 1984-1997; zie tevens: Loughman 1999-2000, p. 95. In de periode 1600-1617 kwamen de 

meeste keukentaferelen voor in keukens (ik telde er negentien); acht waren opgehangen in de neerkamer en elf 

andere werden aangetroffen in negen verschillende soorten ruimten. Deze getallen wijken sterk af van het door 

Koslow 1995, p. 331, n. 43, genoemde aantal. Zie voor de inventarissen waarin keukenstukken worden vermeld 

in de keuken ( varianten: achterkeuken, voorkeuken, grote keuken, schommelkueken): Duverger 1984-1997, dl. 1, 

Brussel 1984, nrs. 7, 19, 67, 77, 82, 100, 145, 153, 178, 185, 195, 210, 225, 247, 249, 254, 259, 266. De overige 

ruimten waar keukenstukken een enkele keer voorkomen zijn: ‘De Kinderkamer’, ‘de voerhangende kamer’,‘de 

Caemer boven den Winckel’, ‘Boven de Cordegarde op d’ierste kamer’, ‘In den vloer’, ‘Bovenkamer’, 

‘voorkamer’, ‘de Winckel’ en ‘’t Hangende Caemerken wtcomende op de Plaetse’. Banketten kwamen vooral 

voor in neerkamers en in keukens. 
1635

  Enkele vermeldingen van keukenstukken en andere stillevens in inventarissen van Groningse 

stadshuizen uit de tweede helft van de 17de eeuw worden behandeld in De Haan 2005, pp. 229-230. 
1636

  In de eerste decennia van de 17de eeuw maken keukenstukken tussen de 25 en 40% uit van alle 

stillevens in Antwerpse boedels. In 1660-1669 was hun aandeel echter gezakt naar 9%. Zie: Loughman 1999, p. 

93. 
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1637

  De Lairesse 1707, ed. 1740, Tweede deel, Achtste  Boek, pp. 71, 73. Volgens Loughman, Montias 2000, 

p. 42, schrijft ook de Engelse historicus Sir William Sanderson in zijn Graphice uit 1658, dat keukenstukken een 

geschikte decoratie zijn voor de keuken, maar ik heb in Sandersons boek geen bevestiging van deze bewering 

aangetroffen. Wél zijn volgens Sanderson keukenstukken of voorstellingen met een daaraan gerelateerde 

thematiek een gepaste versiering van de ‘Hall’: ‘The Hall with Paintings of Neat-heards, Pesants, Shep-heards, 

Milke-maides attending Cattle, in proper degrees, some other also, of Kitchenry; severall sorts of Foul and Fish, 

fitted for the Cooking.’ Zie Sanderson 1658, p. 26. 
1638

  De Lairesse 1707, ed. 1740, p. 73 
1639

   Reid 1993, dl. 1, p. 308. In zijn traktaat over de architectuur uit 1624 ziet Henry Wotton ‘chearfull 

paintings’ eveneens als een geschikte decoratie voor ‘Feasting and Banquetting Rooms’. Wotton 1624, ed. 1651, 

p. 287. Ook William Sanderson vindt in zijn Graphice uit 1658, p. 27, ‘Chearfull Paintings’ passen in de 

‘Banquetting Rooms’. 
1640

  De Lairesse 1707, ed. 1740, p. 74. Voor de ruimte onder een schoorsteen zijn de meest uiteenlopende 

onderwerpen geschikt, maar ook een ‘spyskamer’ en een ‘wynkelder’ (pp. 74-75).  
1641

  Zie: Ling 1991, pp. 135-136. 
1642

  Waarschuwend voegde hij eraan toe:‘op voorwaarde althans dat men het voorbeeld niet navolgt van 

sommigen die in Rome fruit gaan kopen, het naar het platteland brengen en opslaan in een fruitgalerij om er een 

banket te kunnen organiseren.’ Cato, Varro, ed. 1979, p. 295. De vertaling is ontleend aan Koslow 1995, pp. 38, 

40. 
1643

  Voor informatie over keukenvertrekken en hun plaats en functies in Nederlandse woonhuizen in de 

17de en 18de eeuw, zie: Corbeau 1993, pp. 354-379; De Mare 1994; Loughman, Montias 2000, p. 23; Fock 

2001, pp. 24, 26-27, 88. 
1644

   Drie keukens worden bijvoorbeeld genoemd in de inventaris van de brouwer Jacob Cotermans uit 1646. 

Twee ervan waren voorzien van slaapplaatsen en werden door de familie vermoedelijk als woonruimten 

gebruikt, een derde ruimte diende vanwege de aanwezigheid van een grote hoeveelheid porselein mogelijk als 

een pronkkeuken, zie: Loughman, Montias 2000, p. 180, n. 23. 
1645

  Loughman, Montias 2000, pp. 25-26. 
1646

  Een voorbeeld dat daarvan blijk geeft, is de rijke Leidse inboedel van jonkheer Willem van Craecken 

van der Laen uit 1604 in de Breestraat, waar volgens Fock van de 35 schilderijen er dertien in het voorhuis 

hingen en zeven in de keuken ‘met nog zes ingelijste prenten en twee wapenborden’ (Fock 1990, p. 24). 
1647

  Zoals men deze aantreft in de inventaris uit 1623 van witmaker Quirijn Jansz. van Boschuysen aan de 

Hooigracht, waar volgens Fock ‘in de voorkeuken - duidelijk een woonvertrek ingericht met een trektafel, twee 

zitbanken en diverse wagenschotten stoelen - een zestal schilderijen hing en in het achterkeukentje, waar niet 

werd geslapen, slechts een tafereel met de toepasselijke voorstelling van een Ontbijtje.’ (Fock 1990, p. 24). 
1648

   GPI N-2911 d.d. 3-7-1650. 
1649

  Fock 1990, p. 24; Loughman, Montias 2000, p. 28.  
1650

  Hoewel men dient te bedenken dat deze voorstellingen artificiële constructies zijn die zelf niet de 

werkelijkheid weergeven, reflecteren zij zondermeer de gewoonte schilderijen in de keuken op te hangen. 

Andere voorbeelden zijn: Pieter Aertsens Stilleven met Christus in het huis van Martha en Maria uit 1552 in 

Wenen, waar op de schoorsteenmantel boven de haard in de achtergrond nog net de onderste lijst van een 

schilderij is te onderscheiden die verder aan het oog wordt onttrokken door een wand op de voorgrond; een aan 

Cornelis Bisschop toegeschreven Keukenstuk uit ongeveer 1656 (doek, 70 x 82,5 cm., onduidelijk gesigneerd: N. 

MAES, voorheen Londen, Lord Swaythling), dat een blik verschaft in een grote kookkeuken met meerdere 

personeelsleden die het voedsel bereiden. Boven de ingang tot deze ruimte is een keukenstilleven of banketje te 

zien en op de schoorsteenmantel een landschap. Het omvangrijke interieur wekt de indruk uitsluitend te worden 

gebruikt als kookruimte van een zeer kostbare woning met een aparte eetruimte. Zie: Sumowski 1983-1994, VI, 

p. 3692, nr. 2191, ill.; Muizelaar, Van de Wetering 1992, p. 19, fig. 11, als Nicolaes Maes, ca. 1656. 
1651

  Fock stelde vast dat er in Leiden ‘geen rubriek [was] - met uitzondering van de pastorale voorstellingen 

en de naakten - die niet in de keuken aan te treffen was, waarbij tot in de jaren zestig toe er zelfs een opvallende 

hoeveelheid religieuze schilderijen - en dan niet alleen Melchisedek of de Maaltijd te Emmaüs - in de keukens 

hing. Maar ook portretten en landschappen en in toenemende mate figuurstukken konden er worden aangetroffen 

en zelfs 22 schilderijen met onderwerpen uit de klassieke oudheid [...]’ (Fock 1990, p. 27). Zie ook Goosens 

2001, p. 359. 
1652

  Getty Provenance Index (afgekort als GPI), (http://www.getty.edu/research/tools/provenance), stand 15-

9-2003; Montias Database (afgekort als MD), (http://research.frick.org/montias/home.php), stand 10-4-2013), 

die gegevens bevat over 1280 Amsterdamse inventarissen van 1599-1681 in het Stadsarchief. Bijna de helft van 

deze inventarissen vermeldt door de Weeskamer opgetekende veilingopbrengsten, terwijl ongeveer een gelijk 

deel bestaat uit notariële overlijdensakten en het resterende deel uit faillisementsinventarissen. 

http://research.frick.org/montias/home.php
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1653

  Met dank aan Prof. Dr. C. Willemijn Fock, de geestelijk 'eigenaar' van dit materiaal. Van de bewerking 

van een deel van deze inventarissen, die Albert Elen in 1980 in het kader van een werkgroep uitvoerde, maakte 

ik dankbaar gebruik. De documentatie staat thans (2014) onder beheer van mevr. Fock bij de afdeling 

Kunstnijverheid van de Opleiding Kunstgeschiedenis in Leiden (Huizinga gebouw). Wanneer ik hieronder naar 

deze documentatie verwijs, duidt ik deze aan als ‘Rapenburgproject’. 
1654

  Biesboer 2001. 
1655

  Drie van deze werken hingen in een keuken (waarvan één vóór 1650), twee in het ‘groote Salet’, twee 

op de ‘sael’, één in een ‘beneden camer’ en één in de ‘tersijden voorcamer’. Een keukenstuk ter waarde van ‘17-

10-’ hing in 1637 in de keuken van Heyndrick Beerntsen van Casteel. Verder bezat hij in een niet nader 

gespecificeerd vertrek een banketstuk ‘voor de schoorsteen’. De boedel wordt in twee inventarissen beschreven: 

GPI N-1662 d.d. 29 juli 1637 en GPI N-1661 d.d. september 1637. Uit de context is af te leiden dat het in de 

vroegere inventaris beschreven ‘schilderij vande ceucken gebracht in de Camer’ identiek moet zijn met het 

keukenstuk, dat in de latere inventaris wordt genoemd, zonder dat daar de ruimte is gespecificeerd. 
1656

  Ik trof in totaal 51 keukenstukken aan. Fock telde achtenveertig schilderijen met een voorstelling van 

een Keuken (dus ook werken die in een ongespecificeerde ruimte hingen), waarvan er volgens haar twaalf een 

plaats hadden in de keuken. Fock 1990, p. 26.  
1657

  Fock 1990, pp. 26-27. 
1658

  Ook bij hem hingen deze onderwerpen temidden van landschappen, konterfeitsels, religieuze thema’s. 

Zie Fock 1990, p. 27.   
1659

  Voor een tekening met twee vrouwen en een kind in een keukeninterieur van Lievens: Sumowski 1979-

1992, dl. 7 (1983), nr. 1757x, afb.  
1660

  Rapenburgproject inv. no. 0081, 30-3-1667. Mogelijk was Bugge van Ring brouwer van beroep. Zie 

voorts: Sluijter 2001-2002, pp. 123-124; voor Bugge van Rings opvallende voorkeur voor genrestukken: p. 125, 

en, in het bijzonder voor de zes schilderijen van Jan Steen in zijn collectie: Westermann 1997, pp. 64-65. 
1661

  GPI N-5341 d.d. 6-9-1630. 
1662

  Goosens 2001, p. 359, n. 93; GPI N-3807 d.d. 16-4-1650; Biesboer 2001, pp. 123-125, nr. 29.  
1663

  Vermeldenswaardig in deze ruimte is verder een naakt van Hendrick Goltzius. 
1664

  Biesboer 2001, pp. 96-97, inv. nr. 18. 
1665

  Verder is het frappant dat in de zijkamer die uitkwam op de keuken, behalve ondermeer een kopie naar 

Cornelis, ook nog een ‘stuck’ van Pieter Aertsen hing. Het onderwerp van dit laatste schilderij wordt niet vermeld, 

maar het is mogelijk dat het een genretafereel (misschien een keukenstuk?) betreft, temeer daar het zich in dezelfde 

ruimte bevond nabij een schilderij ‘met een geck daerin’. 
1666

  Goosens 2001, p. 359, n. 94; GPI N-3642 d.d. 12-12-1648; Biesboer 2001, pp. 102-104, inv. nr. 21. 
1667

  I. van Thiel-Stroman in Köhler et. al. 2006, p. 277, n. 2. 
1668

  Of in 1671 onder de dertien niet nader omschreven schilderijen in de keuken, en de elf schilderijen in de 

zijkamer van Margareta van Brau’s woning ook werken van Floris van Dijck en Pieter Cornelisz. van Rijck 

vertegenwoordigd waren, blijft speculatief maar is bepaald niet uitgesloten. Haar man Nicolaes Florisz van Dijck 

was de zoon van Floris van Dijck. Zie Biesboer 2001, pp. 225-226, inv. nr. 67. 
1669

  Biesboer 2001, pp. 115-119, inv. nr. 27. 
1670

  Biesboer 2001, pp. 120-122, inv. nr. 28, d.d. maart 1650. Het is niet uitgesloten dat zich ook onder de 

‘14 slechte schilderijtgens off prentgens’ in de somer keucken van Damast keukentaferelen bevonden. 
1671

  Bredius 1915-1922, V, p. 1521, d.d. 14-9-1661. Voor de landschapschilder Pieter Molijn (Londen 1595-

1661 Haarlem), van wiens hand mij geen keukenstukken bekend zijn, zie: Ellen 1987. 
1672

  GPI N-5297 d.d. 11 november 1666; Biesboer 2001, pp. 180-183, no. 52. 
1673

  Agatha Dicxs was de schoonmoeder van Claes Cornelisz. van Assendelft, een leerling van Saenredam. 

Zie: Schwartz, Bok 1989, p. 240. 
1674

  Verder werd de ‘middelcamer over de kelder’ ondermeer gesierd door een schilderij met ‘de Rijcke 

man’, dat in de inventaris wordt genoemd samen met een banketstuk van Pieter Claesz. Zie: Biesboer 2001, pp. 

187-189, nr. 54, d.d. 1-2-1667. 
1675

  Ook Goosens 2001, p. 359, stelde met enige voorzichtigheid vast dat keukenstukken en stillevens tot en 

met de jaren dertig relatief vaker in de keukens werden gehangen. 
1676

  In totaal werden in de Getty Provenance Index 61 keukenstukken aangetroffen in Haarlemse 

inventarissen. In Haarlem vinden we verder keukenstukken in de keuken bij ondermeer: Maritge Cornelisdr., 

GPI N-5213 d.d. 18-3-1649; Een ‘keucken voor de schoorsteen’ in de keuken bij Arent Jacobsz. Coets, GPI N-

3544 d.d. 6-4-1635. Een banketstilleven hing in de somer keucken bij: Maria de Heer, GPI N-3658, d.d. 5-4-

1652. Bij Gerrit Willemsz Verstraeten en Anna Schuts bevond zich in de beste keucken een Ontbijtje met een 

varken en in nog een ander keukenvertrek een ‘ontbijtie voor de deur’, GPI N-3685 d.d. 4-12-1662. De 

nalatenschap van de koopman Jacob Elias uit 1671 vermeldt in de keuckencamer van zijn woning ‘buiten de 

Kruispoort’ een ‘schilderij wesende een kockin’. In zijn voorhuis hingen bovendien ‘twee cleyne stuckies van 
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Potten en pannen met twee vergulde lijsies’ evenals twee fruitstukken en twee kroegtafereeltjes met boeren. Een 

fruitstuk en een banket decoreerden voorts de ‘groene camer’ en nog een fruitstuk werd aangetroffen in het 

‘tuynhuysie’ (GPI N-5127, d.d. 30 juli 1671). In de eetzaal van Aeltje Pieters Begga’s woning in de 

Wyngaertstraat kon men in 1684 tijdens de maaltijd kijken naar een schilderij voor de schoorsteen met 

‘veelderhande spijs’, een ‘banquet’, ‘een kaert spel’, een landschapje, twee schilderijen van Cornelis van 

Haarlem met resp. ‘een geck en een geckin’ en een ‘Venus en Cupido’, twee tronie’s van Cornelis van Haarlem 

en een schilderij van Cornelis Bega met twee tronie’s. Deze schilderijen zullen een vermakelijke afwisseling 

hebben gevormd met een groot tafereel van ‘de kinderen van ijsraels inde woestijne’ en een voorstelling van 

‘Christus opde coude steen’, beide eveneens van Cornelis van Haarlem.  GPI N-4330 d.d. 3 aug. 1684. Andere 

voorbeelden in Haarlem zijn: het eetsaeltje van Jan Miense Molenaer dat in 1668 ondermeer werd gedecoreerd 

met ‘een achtkant stuckje met een varcken’ en een ‘tesje van Pieter Claesz’. ‘Naest de Schilder Camer’ worden 

een schilderij met een kalkoen en een ‘boere keuckentje daer de meyt vis breeckt’ genoemd van Judith Leyster, 

de echtgenote van Jan Miense Molenaer (GPI N-5314 d.d. 10 oktober 1668); de kleine eetzaal van Josina 

Boortens waar nog in 1713 een keukenstuk hing. Haar kleine voorkamer herbergde echter ook een stilleven met 

een ‘opgediste tafel’ en één met een ‘pastei op tafel’, in de grote voorkamer hing een fruitstuk en in de grote 

achterkamer een schilderij met ‘broden op tafel’ en één met een grote roemer en een ham (GPI N-5447 d.d. 29 

oktober 1713). 
1677

   Loughman, Montias 2000, p. 42, n. 90, noemen enigszins afwijkende getallen: van 58 keukenstukken in 

gespecificeerde ruimten kwamen er volgens hen 16 keukenstukken voor in keukens. Het gaat om een selectie 

van 341 inventarissen in Dordrecht. Zie: Loughman 1993. Montias en Loughman vermelden 18 exemplaren in 

het voorhuis.  
1678

  GPI N-1544 d.d. 23 oktober 1646. 
1679

  GPI N-1560 d.d. 28 augustus 1657. 
1680

  GPI N-1487 d.d. 6 april 1675. 
1681

  Er is ook nog een ‘Cleyne keucken’ waar schilderijen hingen, maar geen stillevens. GPI N-1481 d.d. 17 

maart 1674. Andere voorbeelden van keukenstukken in keukeninterieurs in Dordtse inventarissen zijn: de binnen 

keucken van Nicolas Cornelisz. van der Fles waar in 1664 een keukenstuk hing. Mogelijk had zijn achter 

keucken, waar geen schilderijen worden genoemd, hier uitsluitend een kookfunctie (GPI N-1551 d.d. 2 januari 

1664); de voor keucken van Geertruyt Absauw, de echtgenote van Pieter van der Werff. Deze ruimte herbergde 

in 1675 een keukenstuk voor zeven gulden en een ‘fruytschotel’ voor vijf gulden (GPI N-1474 d.d. 24 april 

1675); de keuken van Maria Eppenhoff, de weduwe van de koopman Jacques Terwe, was in 1677 versierd met 

een keukenstukje, twee fruitstukken en een schilderij met een visser van Samuel van Hoogstraeten. Deze ruimte 

bevatte verder verschillende landschappen, religieuze voorstellingen en een bloemstuk. In de Achter keucken 

hingen een stilleven met een schelvis en twee landschappen (GPI N-1480 d.d. 16 april 1677); in de keuken van 

de dominee Henricus Dibbetius hing in 1686 alleen een groot keukentafereel (GPI N-1580 d.d. 1 juni 1686). In 

de inventaris uit 1685 van Abraham Heijblom, apotheker en bestuurslid van het "college van mannen van 

veertig", wordt in de kelderkeucken een keukenstuk met een geslacht varken genoemd naast een landschap, een 

zeegezicht, een portret van Prins Maurits, een stilleven met perziken, en een tronie. Behalve deze kelderkeuken 

was er een koockkeucken en een Sweetse achterkeucken - vermoedelijk Zweeds vanwege de aanwezigheid van 

een Öland-stenen vloer. In deze laatste ruimte, die waarschijnlijk dienst deed als pronkkeuken, bevonden zich 

naast porselein en enige snuisterijen, zoals een struisvogelei, diverse schilderijen: een Besnijdenis van Benjamin 

Cuijp, een fruitstuk, meerdere landschappen, een portret, twee tronieën en prenten. Zie: Loughman, Montias 

2000, pp. 91-96; Appendix G, pp. 159-160. 
1682

  GPI N-1507 d.d. 21 november 1690. 
1683

  GPI -1489 d.d. 15 maart 1688. Ik heb de namen niet kunnen achterhalen van de kunstenaars die als 

volgt met initialen werden aangeduid: ‘banquet taeffel van S’, het ‘stuck met swanen’ van ‘S.W.H.’ en het 

stilleven met een perzik van ‘C.V.R.’. 
1684

  Een sterke variatie zien we bijvoorbeeld in de versiering van het voor salet van Waltherus Cools waar 

men in 1665 een boerenkeuken met een zwarte lijst, een fruitstuk en, van Jan Olis, een ‘maeltijt’ kon aantreffen. 

Daarnaast hingen in deze ruimte veel landschappen, een tronie van een vrouw en een voorstelling van ‘de 

Liefde’ met "serieuzere" onderwerpen als ‘Mercurius en Argus’, ‘de Steniging van Stephanus’ en een ‘Vanitas’. 

Ook de rest van de boedel geeft blijk van een opvallende voorkeur voor stillevens: in de ‘Steene Camer’ hingen 

eveneens een boerenkeuken met een ebbenhouten lijst, een ‘maeltijt’ en een stilleven met kolen; in zijn voorhuis 

waren een stilleven met een kalfsborst en een fruitstuk van Jacques Grief alias Claeuw en een fruitstuk van 

‘Asstijn’ te zien; de achter keucken herbergde een banketje en een voorstelling van een haan met twee hennen en 

in de voorcamer hingen een ‘Boer met een gans, en een Boerin met een Corft met eyeren’ van Jacob Gerritsz. 

Cuyp. Zoals reeds werd aangeduid, heeft deze laatste meerdere van dergelijke pendanten vervaardigd. Volgens 

Loughman, Montias 2000, p. 128, n. 78, komen de schilderijen van Cuyp voor in een lijst van goederen verkocht 

door de Dordtse notaris Cornelis van Bijwaert aan Walterus Cools op 10 juli 1665, maar dat wordt niet bevestigd 
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door de GPI. De achter keucken werd verder versierd met veel landschappen, een herder en herderin, een 

bloemstuk en een oude vrouw met kind van Bisschop en een voorstelling van Zacharias en Elizabeth; de ‘Steene 

Camer’ herbergde verder een landschapje en zeven schilderijtjes met ‘Joffrouwen en monsieures’ (GPI N-1533 

d.d. 10 juli 1665). 
1685

  Zie Loughman, Montias 2000, pp. 42, 51-52 voor zeer vergelijkbare bevindingen die ten dele waren 

gebaseerd op een analyse van Amsterdamse inboedels geselecteerd uit de periode 1600-1679. Van de 72 

keukenstukken die hier in nader gespecificeerde ruimten voorkwamen, werd volgens hen één keukenstuk 

vermeld in de keuken en bevonden zich drie exemplaren in de binnenhaard. Hun steekproef uit Amsterdamse 

inventarissen telt 76 inventarissen uit de jaren 1600-1639 en 197 boedels uit 1640-1679. 
1686

  De spectaculaire toename van de Leidse bevolking tussen 1581 en 1600 van 13000 naar 26000 

inwoners en van de Haarlemse populatie tussen 1570 en 1622 van 14000 naar 39000 inwoners was vooral het 

gevolg van de komst van immigranten uit de Zuidelijke Nederlanden (Israël 1995, p. 309). 
1687

  Immigranten maakten rond 1600 ongeveer een derde van de Amsterdamse bevolking uit (Israël 1995, p. 

309). 
1688

  De zijdekamer, die vooral in Amsterdamse inventarissen vaker genoemd als plaats van keukentaferelen, 

ontstond in de loop van de 17de eeuw en bevond zich naast het voorhuis waarvan het door een muur gescheiden 

werd (zie: Muizelaar, Phillips 2003, pp. 32-33). Bij Nicolaes Blauwenhelm wordt in 1662 in de sijdelcamer een 

schoorsteenstuk genoemd met een dienstmeid, een haas en fruit voor f 25.- (GPI N-2087 d.d. 15 augustus 1662). 

Een aantal stillevens was in 1702 in deze ruimte geconcentreerd in de woning aan de Ygracht van de koopman 

Jan Hendricksz. Agges: een groot keukenstuk waarop ondermeer een hert, een hond, een kat en een haas te zien 

waren van Frans Snyders, een schilderij met ‘een snoeper, etc.’, eveneens van Snyders, een schilderij van 

Adriaen van Utrecht - waarschijnlijk een keukenstuk of een voorraadkamer - dat ‘twee mans en een vrou’s 

persoon, dood wilt en een taafel met groente’ toonde, een dierstuk van Hondecoeter, en verder een 

boerengezelschap van Philips Koninck en een groot boerengezelschap van Thomas van Wijck. Voorts herbergde 

dit vertrek een aantal religieuze voorstellingen en landschappen (GPI N-394 d.d. 12 februari 1702) (de naam van 

Adriaen van Utrecht verschijnt echter alleen in de “zoekmachine” van het GPI doc., maar ontbreekt bij de 

“contextweergave”). 
1689

  In het voorhuis van Martina Montenacq hing in 1701 ondermeer een boerenkeuken. Met een in het 

achterkeukentje vermeld schilderij van ‘een man en een  vrouw aan tafel’ zou mogelijk een keukenstuk kunnen 

worden bedoeld. In deze ruimte hing verder een voorstelling van ‘een mosselman’. Op de ‘sael’ kon men 

ondermeer een schilderij met een ‘viswijff’ en een oude man aantreffen, evenals een voorstelling van ‘Jan 

Pottage’, een stilleven met twee sinaasappels, een schilderij met vogels en een boerenbruiloft. (GPI N-493 d.d. 

17 juli 1701). 
1690

  Zoals een paneel (39,5  x 54,5 cm., gemon. F.v.S.) met onbekende verblijfplaats (voorheen: B. Koetser, 

Londen, 1965, cat. nr. 17, ill.). Zie: Gammelbo 1966, p. 122, nr. 48; Vroom 1980, nr. 566. 
1691

  GPI N-2071 d.d. 13 april 1639. 
1692

  GPI N-2091 d.d. 10 februari 1633. 
1693

  Muizelaar, Phillips 2003, pp. 39-40. 
1694

  GPI N-263 d.d. 27 januari 1681. 
1695

   Vroege vermeldingen van eetzalen in Leidse woonhuizen werden in 1615 aangetroffen in inventarissen 

van woningen in de Steenstraat en het Steenschuur. Zie Fock 1990, p. 26. Goldstein 2000, p. 175, noemt ook het 

Leidse Rijnlandhuis uit 1600, waar sprake is van een grote keucken aan de voorzijde en een eetzaal aan de 

achterkant van het huis. Volgens Goldstein kwam een afzonderlijke eetzaal al in de 16
de

 eeuw voor in duurdere 

huizen in de Zuidelijke Nederlanden. 
1696

  Voor voorbeelden van reeksen van de vijf zintuigen van Molenaer, zie Raleigh, Columbus, Manchester 

2002-2003, pp. 69-74, 142-146, nrs. 3 en 26. 
1697

  Een schilderij met een ‘schammelkeucken’ hing hier in de voorbovencamer. Voor de inventaris van De 

le Boe Sylvius, zie Rapenburgproject, no. 0088, d.d. 6 april 1673. Zie: Sluijter 2001-2002, p. 112 en voorts: 

Loughman 1999, p. 95. Volgens Fock 1990, p. 27, hingen er in de Leidse eetvertrekken op een totaal van 105 

schilderijen "slechts" negen stillevens en vier dierstukken en waren de wanden hoofdzakelijk behangen met 

portretten, bijbelse taferelen, figuurstukken en landschappen. 

Een vergelijkbare situatie, waarbij komische taferelen met etende en drinkende boeren zullen hebben 

bijgedragen aan het vermaak van het gezelschap dat in deze ruimte de maaltijd genoot, komen we veel eerder, in 

1572, tegen in de Antwerpse woning van Jean Noirot. In diens achter eetkamerken hingen naast een aantal 

familieportretten twee Boerenbruiloften, een Boerenkermis en een Wintertafereel van Pieter Brueghel. Mogelijk 

is één van deze schilderijen identiek aan de Boerenbruiloft in het Kunsthistorisches Museum in Wenen. Zie: 

Goldstein 2000, pp. 180-181. Goldstein verwijst naar een ongepubliceerde lezing van W. Gibson, getiteld: 

‘Bruegel’s peasant revels: Laughter in the dining room’ voorgedragen tijdens het Sixteenth Century Studies 

annual conference, Toronto, okt. 1998. 
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1698

  Het kan hier gaan om Gerrit Pietersz. van Zijl (ca. 1607 Haarlem-1665 Amsterdam) (zie Thieme-

Becker, dl. XXXVI, pp. 615-616) of Gerrit Pietersz. (Sweelink) (1566-na 1608). 
1699

  GPI N-2213 d.d. 21 juni 1657 en N-2214, d.d. 22 juni 1657. Voor de verzameling, zie: Montias 2002, 

Hoofdstuk 14, pp. 130-143, en voor de getuigenis van De Renialme’s echtgenote, dat de woning werd gebruikt 

als opslagruimte van commerciële goederen, en geen collectie herbergde: p. 139. In 1640 was De Renialme ook 

in het bezit van een ‘schuurster met veel bywerk’ van Jan Miense Molenaer (Bredius 1915-1922, I, p. 13; Becker 

1991, p. 166, n. 16). 
1700

  GPI N-99 d.d. 7 januari 1687. Bijvoorbeeld ook de ‘zael’ van de Amsterdamse zeepzieder Gerrit 

Reijersz. Elias was in 1676 versierd met een ‘koockentje van een boer’ en twee stillevens met een roemer met 

wijn; verder hingen hier landschappen en genretaferelen, zoals ondermeer een schilderij met een tabakrokertje en 

een ‘boerenvrijage’. Een tweede keukenstuk decoreerde de ‘benedentste voorkamer’ (GPI N-2062 d.d. 7 januari 

1676). 
1701

  GPI N-70 d.d. 26 september 1693. Hier moet de kanttekening worden gemaakt, dat de gegevens in de 

GPI niet goed waren verwerkt in 2007. Marten Jan Bok was echter zo vriendelijk mij zijn transcriptie van het 

oorspronkelijke document ter beschikking te stellen. 
1702

  Keukentaferelen werden verder aangetroffen bij een bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie, 

een ‘mans man inden hove en [de] vierschaer van Zuijthollandt’, de domheer van Oudmünster, een rentmeester 

van het weeshuis, een provoost, een suppoost van de bank, een roerdragende bode, een luitenant van een 

compagnie, een doelmeester van de Nieuwe Doelen, een tamboer, een commissaris van de monstering, kapiteins, 

een veerschipper, een marktschipper, een pontgaerder, een conciërge van de stad, dijkgraven en een baljuw. 
1703

  Ook in Antwerpen kan juist bij beoefenaren van beroepen die gericht zijn op de voedselverschaffing een 

voorkeur voor dergelijke schilderijen worden geconstateerd. Bijvoorbeeld in de woning van de Antwerpse 

stadskok Engelbert Gilleberts hingen in 1630 vijf stillevens met etenswaren van Frans Snyders. Zie: Duverger 

1984-1997, dl. 3, (1987), pp. 187-188, nr. 694, 24 januari 1630 en Loughman 1999, p. 88, n. 16. De genoemde 

werken van Snyders zijn een vismarkt, een ‘Schotel met Fruyt’, ‘een mandeken’, ‘een cleyn stucxken van 

Vogelkens’ en een ‘Kiemtken’(?). 
1704

  Rapenburgproject inv. no. 0031, 11-5-1627. Herbergiers speelden vaak een rol als tussenpersoon in de 

kunsthandel en veel transacties hadden bij hen plaats. Zie Fock 1990, p. 35, noot 18. Of een deel van de hier 

genoemde schilderijen mogelijk ook bedoeld waren voor de verkoop is echter niet na te gaan. Ook de Leidse 

herbergier Pieter de Grient bezat bij zijn overlijden in 1657 diverse keukenstukken van Brekelenkam, van wie in 

zijn inventaris opmerkelijk genoeg in totaal maar liefst 16 werken worden genoemd; de taxatiewaarden voor zijn 

keukenstukken variëren van f6.-, f8.- tot f20.- (Sluijter 1988A, pp. 41, 54, n. 229).  
1705

  Rapenburgproject inv. no. 0038, 8-2-1630. 
1706

  Rapenburgproject inv. no. 0050, 15-1-1641; Ook de brouwer Claes Claesz. van Leeuwen had in zijn 

woning op de Hogewoerd een keukenstuk. Zie: inv. no. 0054, 12-3-1645. In Haarlem treffen we in de herberg 

"Van de Basterpijp" van Sijntie Jans Flavier aan het Korte Spaarne een keukenstuk en twee banketstukken aan in 

de kelder (GPI N-4844, d.d. 26 september 1669). 
1707

  Montias Database, inv. nr. 505, d.d. 1-4-1645: 505.0002 (‘een dito [schilderije] wesende een kock in 

een keucken van rauwvleys affbeeldende hem comparant, geestimeert op f 70’. De genoemde comparant is de 

herbergier, die wegens uitstaande schulden de akte liet opmaken.), 505.0003, 505.0005, 505.0008, 505.0017 

(keuken met ebben lijst voor f 12.-). 
1708

  Het is niet uitgesloten dat een voorkeur voor dergelijke schilderijen bij wijnverkopers en bierbrouwers 

eveneens met het beroep samenhangt. Maar liefst twee keukentaferelen sierden in 1665 de keucken achter het 

voorhuis in de woning aan de Haarlemmerstraat te Leiden van Philippina Danielsdr. van Mollen, de weduwe van 

de wijnverkoper Joris Jacobsz. van der Lip. Rapenburgproject inv. no. 0076, 27-3-1665. Andere voorbeelden in 

Leiden zijn: de boedelinventaris uit 1651 van Haesgen Jansdr. van Assendelft, de weduwe van de wijnverkoper 

Claes Adriaensz. van der Maes. Deze vermeldt in hun woning aan de Vismarkt een groot keukenstuk in het 

achterhuis en een keukentafereel van de bij mijn weten nu onbekende schilder ‘Henneman’ in het achterkamertje 

(Rapenburgproject inv. no. 0063, 14-8-1651). Eerder hebben we al gezien dat in Haarlem vooral brouwers 

geregeld in het bezit waren van keukenstukken, en dat kan natuurlijk ook heel goed worden verklaard doordat zij 

in deze stad economisch de succesvolste groep waren (voor de economische en maatschappelijke positie van 

brouwers in Haarlem, zie Biesboer 2001, pp. 5-9.) Bijvoorbeeld Bartholomeus Jansz. Veer, die niet alleen 

brouwer was, maar tevens de functie bekleedde van schepen en burgemeester, bezat in 1642 een groot 

keukenstuk, een stilleven met haring, vier schilderijen - waarschijnlijk stillevens - van Floris van Schooten, en 

twee banketstukken. Zie Biesboer 2001, inv. nr. 13, 3 sept. 1642. Veer was kapitein van de schutterij waarvan 

Floris van Schooten lid was van 1627 tot 1630 (I. van Thiel-Stroman in Köhler et. al. 2006, p. 301). Een ander 

voorbeeld is de Haarlemse Hendrick Barentsz, opperbrouwer in de "Brouwerij vanden Engel" bij wie in het 

voorhuis een schilderij met een pompoen en wortelen, een ‘keucke schilderij sijnde een hammetie met een beker’ 

en een banketstuk met druiven te zien waren (GPI N-4291, d.d. 23 december 1681). In de beste camer van de 



 559 

                                                                                                                                                         
Amsterdamse wijnhandelaar Garbrant Claesz. van Hooren waren in 1629 twee grote keukenstukken en een ‘copy 

van Lange Pier’ (mogelijk eveneens een keukenstuk?) te zien. (GPI N-2298 d.d. 20 januari 1629). 
1709

  Biesboer 2001, inv. nr. 40, 28 juli 1660. De zes schilderijen in zijn keuken werden niet nader 

beschreven. 
1710

  Voor Fermout of Fremont, zie: Bredius 1912, pp. 124-126. Dat hij een goede reputatie had, blijkt uit 

Van Hoogstraeten 1678, p. 257. Deze noemt hem als eerste in een reeks vooraanstaande 17de-eeuwse schilders 

en stelt hem op één lijn met ondermeer Rembrandt, Lievens, Lastman en Flinck. Bovendien werden zijn 

schilderijen in 17de-eeuwse inventarissen en catalogi zeer hoog getaxeerd. Bredius vermeldt een ‘ordonnantie 

met figuren levensgroote, tot de knie’ voor f150.- en een niet nader beschreven schilderij voor f100.-. 
1711

  GPI N-1540 d.d. 24 september 1657. 
1712

  Eenzelfde situatie kan men zich voorstellen bij de bakker Pieter Broeders in wiens voorhuis, behalve 

twee landschappen, twee keukenstukken en een ‘stuck met eenden’ waren geëtaleerd. Zijn boven achtercamer 

werd voorts gedecoreerd met twee fruitstukken, een stilleven met een stuk vlees en één met een kreeft. De drie in 

de keuken genoemde schilderijen werden niet nader omschreven (GPI N-1632 d.d. 3 augustus 1689). Een ander 

voorbeeld in Dordrecht is de grutter Johannes Muns die in 1655 vijf banketjes bezat met respectievelijk een 

kalkoen, een snoek, een ham, gekookte vis en kreeften en vissen.’ Zie Loughman 1999, p. 88, n. 18. 
1713

  GPI N-177 d.d. 6 maart 1649. 
1714

  GPI N-2318 d.d. 23 mei 1624. Van der Berghe werd rond 1573 geboren in Diest, nabij Antwerpen. Bij 

de Leidse suikerbakker Nicolaes Reyersz. Buytevest werden in 1691 de wanden van de ‘beste kamer’ van zijn 

huis aan de Oude Mare, behalve door een aantal landschappen, gesierd door een keukenstuk, twee dierstukken, 

en een fruitstuk. Inventaris van zijn weduwe Catharina Cornelisdr. Buyck (Rapenburgproject inv. no. 0114, 10-

12-1691). 
1715

  Montias Database, inv. nr. 643, d.d. 8-4-1635, 643.0041 (1 koocken f13:10:-). 
1716

  Montias Database, inv. nr. 1013, d.d. 14-12-1643, 1013.0007 (‘groote koocken’), 1013.0001, 

1013.0002, 1013.0004, 1013.0012, 1013.0022. 
1717

  GPI N-2340 d.d. 10 oktober 1650. 
1718

  GPI N-2041 d.d. 4 januari 1670. Een andere Amsterdamse pasteibakker in het bezit van een keukenstuk 

en andere schilderijen met voedsel is Anthony Marinisz, afkomstig uit Vlissingen en woonachtig ‘In De Nes’ 

(Montias Database inv. nr. 827, d.d. 13-6-1625, nr. 827.0034: een keuken op de veiling verkocht voor f 21.-). 
1719

  GPI N-2209 d.d. 19 januari 1653. 
1720

  Deze had zij geërfd van Hendrick Coymans, die vermoedelijk haar oom was. Montias 2002, p. 286, noot 

452. Zie voor de partij schilderijen die Charles II in Breda verkocht in 1660, waaronder ‘A Market of Fish, of 

Joakim Buckler’ en ‘A kitechin of the same Buckler.’: Gleissner 1994, appendix II, onder 8 en 9; Van Mander/ 

Miedema 1994-1999, IV, p. 18, n. 51 
1721

  De twee schilderijen van ‘Keucke-meijsens’ (nrs. 8 en 9) werden samen voor f 280.- gekocht door 

‘Rentmr. v.d. Hooch’. De ‘groote Keucken’ (nr. 10) werd voor f 520.- gekocht door ‘d’Heer v.d. Werve’. Een 

‘Maria en Martha’ (nr. 12) van Aertsen, misschien een keukenstuk, bracht "slechts" f 83.- op en werd gekocht door 

‘Dr. Dedel te Delft’ (Obreen 1877-1890, V, p. 295). 
1722

  Obreen 1877-1890, V, p. 294. 
1723

  Nrs. 94 en 95 (f 17-5-0), 97 (f 30.-), 100 (f 43-10-0), 108 (onverkocht?), 115 (zeven ronde schilderijen 

van ‘de bloetstortingh Christi’: f 212.-). Voor de verzameling als geheel: Obreen 1877-1890, pp. 293-315. 
1724

  Montias 2004-2005, p. 326, Table 2, noemt 79 schilderijen en 11 kopieën van Aertsen in 51 

Amsterdamse inventarissen; 38 met prijzen, variërend van 3.6 tot 400 (1666); Montias berekende een 

gemiddelde prijs van 62.6 en mediaan: 30 (p. 329, Table 3). 
1725

  Ik geef hieronder een overzicht van vermeldingen van keukenstukken van, of naar Aertsen in Noord-

Nederlandse verzamelingen uit de 17de en het begin van de 18de eeuw. Het is een aanvulling op de gegevens die 

werden gepresenteerd in hoofdstuk IV.1.; de hier genoemde vermeldingen werden gedeeltelijk in het voorgaande 

verwerkt. In 1621 zag Buchelius bij de Leidse burgemeester Booms in de Breestraat een ‘cuecken van Lange 

Pier’ (Hoogewerff en Van Regteren Altena 1928, p. 50). Zoals aangeduid, sierde bij Bugge van Ring in Leiden 

een keukenstuk naar Aertsen de achterbinnenkeucken, die dienst deed als pronkkeuken, terwijl de Leidse 

herbergier Julius Lefebre (Pieterskoorsteeg) in 1641 in zijn voorkeucken, waar ook werd geslapen, een kopie 

naar een keukenstuk van Pieter Aertsen bezat. 

In Dordrecht was Kapitein Lowijs van Molenschot in 1669 in het bezit van een groot keukenstuk van Aertsen, 

dat in het ‘Saletken achter de Middenplaets’ hing. Zijn achterste keucken was gedecoreerd met een tweede 

keukenstuk waarin een zwaan voorkwam (GPI N-1530 d.d. 21 oktober 1669). De Eetsael van de Dordtse arts en 

gemeenteraadslid Johan de Jongh werd in 1676 versierd met een keukenstuk van Pieter Aertsen en ondermeer 

een ‘weytas met eenich wilt’, een fruitstuk en twee ‘postverckens’[?]; in het Voor salet hing nog een keukenstuk 

van Aertsen (GPI N-1463 d.d. 9 september 1676). In Dordrecht sierde een keukenstuk van Pieter Aertsen nog in 

1707 de keucken van de ‘loodgieter’ Roeland Taerlinck. In deze ruimte, die functioneerde als eetkamer, waren 
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nog acht andere schilderijen, waaronder een stilleven met een ‘fruytschotel op een taeffel’ (Loughman 1992, p. 

63.). We zagen dat het voorhuis van de Dordtse koopman Johan Wyers in 1690 werd versierd door een groot 

keukenstuk van Pieter Aertsen en een ‘groot stuck van Lange Pier, daerin twee wijve’ - vermoedelijk een keuken 

-of marktstuk van Aertsen. 

In het voorhuis van de woning aan de Oude Gracht te Haarlem van Lourina Lusschaert hing in 1658 een groot 

keukenstuk van Pieter Aertsen. Verder werd de camer gesierd door een ‘stuck van Martha en Maria’ dat 

mogelijk eveneens een keukentafereel voorstelde (GPI N-3274 d.d. 25 april 1658). In de voorcamer van de 

woning in Haarlem aan de Backenessergracht van Anna Borst kwamen in 1663 een ‘hoendervercooper van 

Lange Pier off smith van Delff’ en een banket van Pieter Claesz voor. Voorts hing hier in de ‘groote kamer’ een 

keukenstuk met een vergulde lijst (GPI N-3675 d.d. 23 sept. 1663). 

Het kasboekje uit 1631 van de Utrechtse advocaat Carel Martens vermeldt in een niet nader beschreven ruimte 

een ‘stuck van potten ende pannen gedaen soomen seyde by Lange Pier, met een walvissen lijst’ voor f 36.- (GPI 

N-1652 d.d. 12 mei 1631). 

De collectie van de Amsterdamse koopman Hans Bouwer I bevatte op 3-7-1607 ‘een groote keucken van Pier’ 

met een geschatte waarde van f 40.- (MD 537.0003) (andere onderwerpen van Aertsen in deze collectie, 

waaronder portretten, werden hoger getaxeerd). Een ‘schilderij van Lange Pier gedaen van Marya ende Maerta’, 

mogelijk een keukenstuk, wordt op 29-4-1615 genoemd in de Amsterdamse inventaris van nagelaten goederen 

van Hendrickien Willems (MD 548.0021). Jasper Quingets had op 14-12-1617 in zijn salet ‘een keucken van 

Lange Pier naer onse beste kennisse’ (MD 545.0005). Op de veiling van de collectie van wijnverkoper Jacob 

Claesen van Hoorn op 20-3-1625 werd ‘1 koocken nae Lange Pier’ verkocht voor f 25.- (MD 813.0024). Het 

voorhuis van Emanuel van Baseroode herbergde op 21-2-1637 ‘Een keucken van Lange Pier’ (MD 458.0007). 

Op 5-1-1640 hing bij Jannetgen Elbers in de voorkamer een ‘kermis coken van Lange Pier off op sijn manier 

geschildert’ (MD 384.0001). Een keukenstuk met een zwarte en vergulde lijst van Aertsen wordt genoemd in de 

inventaris uit 1645 van Daniel Martens (GPI N-2292 d.d. 31 mei 1645). Brigitta Raauwers, de kleindochter van 

de rijke verzamelaar Jacob Rauwert, had op 7-9-1650 in de ‘beste camer’ ‘een schilderije de keucken van Lange 

Pier’ (MD 494.0049), ‘een taeffereel van Lange Pier’ in de ‘voorsijdelcamer’ (MD 494.0032) en een keukenstuk 

van een niet genoemde schilder in de gang (MD 494.0049). Het is zeer aannemelijk dat veel schilderijen in deze 

inventaris, waaronder die van Aertsen, uit de collectie van Jacob Rauwert komen. Roeloff Codde had in de zaal 

van zijn woning op de Kalverstraat in 1657 een keukenstuk van Aertsen (MD 1282.0015). We hebben gezien dat 

de inventaris uit 1670 van de Amsterdamse pasteibakker Aert de Haes in het voorhuis van zijn woning ‘naest de 

Hal, waer De Haes in de gevel staet’ een naar Pieter Aertsen gekopieerd keukenstuk vermeldt en dat ook in de 

‘sael’ van de Amsterdamse woning "In de twee Tygers" van Barbara Carel, de weduwe van Jeronimus Ranst, in 

1687 een ‘pannekoekbacker’ hing van Aertsen voor f 45.-. De Amsterdamse Jannetje Hendrix had op 22-9-1648 

van Aertsen een ‘pannekoekerinkery’ (MD 251.0005) en bij Hendrick Gras hing op 21-10-1652 een 

‘pannecoeckebackster’ van Aertsen in het voorhuis (MD 2510.0002). De boedelinventaris van Pieter Croon uit 

20-2-1652 vermeldt een keukenstuk van Aertsen in het voorhuis (MD 1203.0007). De koopman Matthijs 

Momma had in 1682 een keukenstuk van Aertsen in de binnen camer (GPI N-257 d.d. 13 juli 1682). Een 

keukenstuk van Aertsen decoreerde in 1709 de ‘groene, nu monsieur Koningskamer’ van Pieter de Graeff, 

bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie (GPI N-470 d.d. 9 maart 1709); in de ‘Hofstede tot Emmenes’ 

van Jan van Wickevoort wordt in 1679 een keukenstuk van Aertsen genoemd (GPI N-1723 d.d. 26 juni 1679) en 

in de woning van Godlief Zurhelle in Haarlem in 1715 een stilleven van Aertsen voor f 15.- (Biesboer 2001, p. 

335, no. 104). 
1726

  In chronologische volgorde: Montias Database, inv. nrs. 857 (d.d. 29-8-1600), 785, 786, 787, 797, 800, 

1106, 733, 756, 758, 723, 899, 1009, 702, 727, 704, 705, 1127, 707 (d.d. 16-3-1610), 694, 695, 696, 605, 684, 

710, 687, 714, 690, 691, 677, 678, 680, 681, 683, 889 (d.d. 10-8-1617). 
1727

  Zoals de in Antwerpen geboren koopman Hans van Gheel van wie op 15-2-1601 een keuken (nr. 

785.001) voor f 5.- werd gekocht door de uitdraagster Mary Andries; de in Antwerpen geboren schilder Gillis 

van Coninxloo (1544-1606), uit wiens bezit twee keukenstukken werden geveild, d.d. 1-3-1607 (733.0127 en 

733.0245) voor resp. f 20.- en f 32:10:- (dit laatste stuk werd gekocht door Frans Pietersz. de Grebber uit 

Haarlem); de in Antwerpen geboren detailhandelaar Jan Colijn (1548-1603), uit wiens bezit een keukenstuk 

(758.0001) werd geveild, d.d. 4-5-1607, voor f 4:1:- (gekocht door Michiel Colijn, detailhandelaar en 

boekverkoper); de in Antwerpen geboren schilder en kunsthandelaar Hans van de Velde (ca. 1552-1609) uit 

wiens bezit twee keukenstukken (702.0012 en 702.0013) werden geveild (d.d. 23-2-1609) voor resp. f 1.- en f 

1,55.-; de waarschijnlijk in Antwerpen geboren bleker Joost Pietersz uit wiens bezit op 14-4-1614 een keuken 

(714.0009) werd verkocht voor f 26:-:- aan Dolle Willem, waarschijnlijk een uitdrager; de in 1556 in Antwerpen 

geboren juwelier en handelaar Hans Tysz. (Tijsz.)[de Oude], uit wiens bezit op 22-4-1614 twee keukens werden 

verkocht (690.0033 en 690.0034) voor resp. f 10.- (aan een uitdraagster) en f 20.-; de omstreeks 1573 in 

Antwerpen geboren koopman Balthazar van de Veecke uit wiens bezit op 2-11-1616 een keuken (677.0032) 

werd geveild voor f 25.-; de in Gent geboren Charles Gillisz. Cooren (of Coorne) (1566-1617) uit wiens bezit op 
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6-6-1617 een keuken (683.0035) voor f 20:- werd verkocht aan de in Antwerpen geboren schilder en 

kunsthandelaar Jacob van Nieulandt, en een keuken (683.0041) voor f 18:-:- aan de eveneens in Antwerpen 

geboren koopman en zijdewever Jaques Senepaert. Waarschijnlijk had Charles Cooren één van deze keukens in 

1614 gekocht op de veiling van Cornelis van der Voorts collectie: daar wordt ‘Charles Corne by Honckelboer in 

den Cornbloem’ genoemd als koper van nr. 687.0014 voor f 37:-:- Indien de identificatie met één van de 

genoemde stukken juist is, is het keukenstuk in drie jaar scherp in waarde gedaald (zie ook het commentaar in de 

Montias Database). 
1728

  Montias Database, resp. 727.0020, 727.0010 en 727.0035. 
1729

  Voorbeelden van kopers met een Zuid-Nederlandse achtergrond: de in Antwerpen geboren koopman en 

kledingverver Ambrosius Laurensz op wiens verzoek een veiling op 22-7-1608 werd georganiseerd (899.0010, 

voor f 11:15.-), de in Antwerpen geboren ‘coeckebacker’ Samuel van Balen (woonachtig in Almaar), die op de 

veiling, d.d. 14-3-1611, van de collectie van de door Van Mander genoemde kunstliefhebber Barcman Claesz 

Dob (Dobbens) een keukenstuk (695.0069) kocht voor f 14.- Zie de vorige noot voor andere voorbeelden. 
1730

  Alleen al op veilingen gehouden van 1600 tot 1602 kochten de volgende uitdraagsters o.a. 

keukenstukken: Griet Louris (857.0008, voor f 9:15:-), Mary Andries (785.001, voor f 5:-:-), Mary Cleuters 

(786.0029, voor f 10:-:-), Lechgelt (787.0008, voor f 4: 16:-:-), Griet Ariaens (800.0005, voor f 16:10:-). 
1731

  Montias Database, inv. nr. 707, d.d. 16-3-1610. Eén keuken (707.0046) werd hier voor f 67.- gekocht 

door koopman Albert Schuyt, en één door notaris H. Benning voor f 80.- (707.0047). Het keukenstuk van 

Moreelse (707.0126) werd gekocht door de ‘suickerbacker’ en waarschijnlijk kunsthandelaar Jan Tievaert II 

(geboren in Wesel, overleden in 1635). Zie ook: Montias 2002, p. 119 en noot 331; Bredius 1915-1922, IV, p. 

1145, als ‘Pouwels Marques’. Tievaert kocht hier ook een schilderij waarop een ‘stuck vleys’ was afgebeeld 

voor f 4,50.- en een fruitstilleven voor f 9,50.- (707.0122 en 707.0123). 
1732

  Montias Database, inv. nr. 687.0014 en 687.0093; Bredius 1915-1922, IV, pp. 1173-1177. Verder wordt 

een schilderij met een ‘kool’ van Joachim Beuckelaer voor 7 gulden (nr. 69) genoemd (687.0024). 
1733

  d.d. 20-3-1612. Zie: Bredius 1915-1922, III, 1067-1086, nrs. 24, 227, 240, 282, 287, 299, 321, 328, 436 

(alle anoniem). Twee keer wordt een ‘stuck van Lange Pier’ genoemd: nrs. 180, 183, voor resp. 12:10:0 en 

17:10:0, een marktstuk (nr. 248, anoniem) voor 4:5:0, een vismarkt op doek (nr. 251, anoniem) voor 19:10:0. 

Colijns wordt ondermeer als koper genoemd van een keukenstuk (nr. 436) en een ‘geck papeter’ (nr. 382). 
1734

  Montias Database, inv. nr. 6240, d.d. 22-5-1627; de keukenstukken: 6240.0025 (‘keuken van 

ketelwerck’), 6240.0030 (‘een kleine vette keuken’), 6240.0042 (Brueghel), 6240.0045 (‘Scheel Hansken naer 

Breugel’), 6240.0046 (keuken ‘nae Breugel’), 6240.0047 (‘2 groote keukens nae Schele Hansken’). Bijna alle 

schilderijen uit deze 150 kunstvoorwerpen tellende verzameling bevonden zich opmerkelijk genoeg (als 

tijdelijke opslag?) in het voorhuis. 
1735

  Montias Database, inv. nr. 624, d.d. 22-6-1627, 624.0019, 624.0048, 624.0055, 624.0059, 624.0062, 

624.0073, 624.0081. Het aantal geveilde kunstvoorwerpen was 140; de geveilde collectie correspondeert niet 

volledig met die in de boedelinventaris van De Rocourt. 
1736

  Montias Database, inv. nr. 294, d.d. 15-1-1628, anonieme veiling georganiseerd ten verzoeke van Jan 

Witsen, waarschijnlijk korenkoper en kapitein van de schutterij, en diens zoon Cornelis Witsen, nr. 294.0017 (als 

anoniem). 
1737

  Wittewrongel 1661, II, pp. 145-147. 
1738

  De kort voor de afronding van dit proefschrift verschenen studie van Goldstein over het functioneren 

van Pieter Brueghels schilderijen met boeren binnen de context en de cultuur van het vroeg-moderne 

maaltijdfeest heb ik niet kunnen raadplegen (Goldstein 2013). 
1739

  Verberckmoes 1998, pp. 79-81; Jeanneret 1991, i.h.b. hoofdstuk 3, ‘Rules for the appetite’. 
1740

  Alberti, ed. 1987, p. 15. 
1741

  Schlüter 1995, p. 48.  
1742

  Jeanneret 1991, p. 95; voor het genre tafelconversaties in het bijzonder: hoofdstuk 4, ‘Table talk’. 
1743

  In ‘Een feest met veel gangen’, in: Erasmus, ed. 2001, pp. 368-374, i.h.b. p. 374. Zie tevens Goldstein 

2000, p. 183, die dit voorbeeld aanhaalt in verband met boerentaferelen van Brueghel en de schilderijen van 

Campi in Kirchheim. 
1744

  Zie voor het contrast tussen de religieuze en de profane disgesprekken van Erasmus in het bijzonder: 

Jeanneret 1991, hoofdstuk 7, pp. 176-185: ‘Erasmus: feasting on words’; zie ook: Schlüter 1995, pp. 49-50. 

Allerlei culinaire onderwerpen en heerlijkheden komen uitvoerig aan bod in het tafelgesprek ‘Een werelds festijn’ 

(waarin op geestige wijze thema’s worden aangesneden als gastvrijheid, de schadelijke effecten van overdadige 

consumptie én vasten, de superieure smaak van zelfgeteelde gewassen, en de vraag wordt gesteld of vasten niet in 

strijd is met christelijke vrijheid), terwijl ook in ‘Een festijn van verhalen’ een grappig verhaaltje wordt verteld over 

een priester die eten steelt uit een keuken en een streek uithaalt met de kookpot van de eigenaar. Erasmus, ed. 2001, 

pp. 64-88 (‘Een werelds festijn’), 266-283 (‘Een festijn van verhalen’), i.h.b. 280-282. 
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1745

  Eerder nam de anonieme auteur van de Mensa philosophica, een populair traktaat uit de late middeleeuwen, 

dat in de 16de eeuw vele malen werd herdrukt,  - naast richtlijnen over spijzen, dranken, gasten en etiquette - 

fatsoenlijke voorbeeldgrapjes op die de spijsvertering stimuleren. Het voorbeeld werd in de vijfde eeuw geleverd 

door de Saturnalia van de Romeinse auteur Macrobius. Zie: Jeanneret 1991, pp. 96-97. 
1746

  Burton 1621, ed. 1927, pp. 439-464. Ook de Haagse schoolmeester en dichter David Beck (1594-1634) 

vertelt in zijn dagboek uit 1624 de therapeutische werking van het lachen zeer te waarderen. Hij beleeft een 

moeilijke tijd en verwelkomt het destemeer als hij en zijn vrienden op een zekere dag tijdens een maaltijd zó 

hard moeten lachen om een grap, dat zij geen hap eten naar binnen kunnen krijgen zonder te morsen. Beck 1624, 

ed. 1993, p. 106, 2 juni. Over een andere avond vertelt hij dat hij deze doorbracht bij een vriend met wie hij 

wederom zowel vóór, tijdens als na de maaltijd ‘duijsenterleij zoete praetiens van [hun] eijgene drollerijen 

[=schertsen]’ had (Beck 1624, ed. 1993, p. 198, 31 oktober). Men vergelijke ook p. 167, 13 september, wanneer 

Beck en zijn gezelschap wederom tijdens het eten heel vrolijk waren ‘in eenen droevigen tijt’. Daarnaast blijkt 

uit zijn aantekeningen dat hij geregeld conversaties voerde over kunst, en niet zelden rond de maaltijd (pp. 198, 

225). Samuel van Hoogstraeten kent in 1678 dezelfde therapeutische eigenschappen toe aan deze vorm van 

ontspanning, als hij vermoeide kunstenaars vooral aanraadt ‘met malkanderen te eeten, en ruimelijk te drinken, 

ja tot beschonkens worden toe’ (Van Hoogstraeten 1678, p. 200). 
1747

  Burton 1621, ed. 1977, II, p. 213. Ik ontleende het citaat aan Verberckmoes 1998, p. 79.  
1748

  Iacobi 1626, p. 7; geciteerd naar Verberckmoes 1998, p. 80. 
1749

  Croon 1666, I, pp. 123-124; geciteerd naar Verberckmoes 1998, p. 80. Een ander stichtelijk werk van 

Croon, waarin alledaagse gebruiksartikelen uit de keuken en de gastronomie de aanleiding vormen tot religieuze 

bespiegelingen, is Cocus Bonus oft geestelycke bemerckingen op de tafel ende spysen van een volkommen maeltyt, 

Brugge, z.j. 
1750

  Voor-reden in Bredero 1621, z.p. 
1751

  Jeanneret 1991, pp. 120-122. Vergelijk, ook voor werken van Du Bellay en Ben Jonson: Alpers 1975-

76, p. 118. 
1752

  Van Overbeke 1678, pp. 107-126; voor het onderstaande maakte ik gebruik van Gelderblom 2002, pp. 

197-212. De vriend, wiens verjaardag de aanleiding voor het schrijven van het spel vormde, was de Haagse 

apotheker François van Sevenhuysen (ca. 1630-1696) (Gelderblom 2002, p. 199). 
1753

  François van Sevenhuysen wordt N.N. genoemd; N.O., die het Gevoel speelt, is [Ar]nout Overbeke in 

eigen persoon; de niet geïdentificeerde C.M. vertolkt de rol van het Gehoor, wie de Reuk speelt, wordt niet 

vermeld; het Gezicht wordt geacteerd door D.H., misschien te identificeren met de schout van Scheveningen 

Dirck van der Hoeck; de Smaak wordt gepresenteerd door C.V. en dat zijn mogelijk de initialen van de Haagse 

jurist Cornelis Vinck, of de hoge ambtenaar ridder Nicolaes (Claes) van Vlooswijck (Gelderblom 2002, pp. 199, 

201, 204, 206, 208). 
1754

  Gelderblom 2002, pp. 200-201. 
1755

  Bijvoorbeeld de jarige apotheker zal zich hebben herkend in de personificatie van het Gevoel, die - door 

Van Overbeke in eigen persoon - wordt neergezet als een zotte apotheker met een ‘schortje voor zijn Stamper, dat 

elckemael opwipte, alsmen by een touw, achter aen sijn naers uythangende, trock.’ Gelderblom 2002, p. 199, ook 

voor het citaat. 
1756

  Gelderblom 2002, p. 211. 
1757

  In het ‘nieuw en kluchtigh liedt’ dat het Gehoor vervolgens zingt, wordt dan ook de voorkeur gegeven aan 

de ‘Fluyt’ (homoniem voor muziekinstrument, drankglas, en waarschijnlijk een mannelijk lid) boven ‘Dat droogh 

geluyt’ (de ‘droge’ muziek van zangstemmen). Citaten naar Gelderblom 2002, pp. 201-202. 
1758

  Een soortgelijke koek is te zien op Jan Steens schilderij Het zoete voorstel, in de hand van een 

eenvoudig geklede man, die daarmee een chique dame avances maakt. Volgens Westermann stelt de man een 

‘koeck-vreyer’ voor, en de koek met de suggestieve lange vorm een ‘hylickmaker’ (huwelijkmaker) 

(Westermann 1997, pp. 23, 221, afb. 7). Voor komische teksten, zoals de Klucht van de koeck-vreyer 1659, pp. 

10-13, waarin erotische grappen over koeken en zoete lekkernijen worden gemaakt: Westermann 1997, pp. 221, 

247-248, nn. 74-75. 
1759

  Gelderblom 2002, pp. 208-210, ook voor de citaten. 
1760

  In deze spotpreek worden de kerkelijke riten geparodieerd door het lijden van een haring - ‘Synte 

Haryngus’ - te enten op het dramatische martelaarschap van een heilige; dat werd door de vastenavondvierders 

bijzonder komisch gevonden. Plechtig beschrijft de prediker de culinaire bereiding van de haring als een 

afschuwelijke lijdensweg, waarbij hij wordt opengesneden, gezout, gerookt, gekookt, gevild, gebakken, ontdaan 

van zijn darmen, etc., zodat de menigte vastenavondvierders haar grenzeloze honger tot zatwordens toe kan 

stillen. De Vreese 1922, pp. 299-304; Pleij 1983, p. 68 e.v.; Weber 1987, pp. 133-134; Pleij 1997, pp. 176-177. 

Men vergelijke ook de spotpreek, waarin het martelaarschap van de heilige Alijt de Gans centraal staat. Deze 

spotpreek moet vermoedelijk met het Sint-Maartenfeest op 11 november in verband worden gebracht, bij welke 

gelegenheid steevast een gebraden gans werd gegeten (zie: Pleij 1997, pp. 176-177). 
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1761

  Gelderblom 2002, pp. 210-211, ook voor de citaten. 
1762

  Het is waarschijnlijk dat Joachim Wtewael dit marktstuk schilderde voor eigen gebruik, omdat het lange 

tijd in het bezit bleef van de familie: tot 1660 was het stuk eigendom van Peter Wtewael; vervolgens werd het 

geërfd door Aletta Pater. Vanaf 1663 bevond het het schilderij zich in het gemeenschappelijk bezit van Aletta en 

haar echtgenoot Mr. Jacob Martens. Aletta liet het huis op het Janskerkhof nr. 16 al voor haar huwelijk bouwen. 

Voor gegevens over de herkomst van het marktstuk: Utrecht 1952, p. 165, nr. 359; Van Kretschmar 1978, pp. 

170-171, 183; Helmus 1999, dl. A, p. 136, dl. B, pp. 1558-1559. Het is zeer goed mogelijk dat ook één of 

meerdere keukenstukken van Joachim Wtewael bestemd waren voor eigen gebruik: een kopie naar een 

keukenstuk van Joachim Wtewael sierde de wand van de binnenkeuken in de woning van Hillegonda Pater, een 

kleindochter van Joachim Wtewael (‘’t kueckerijen sijnde een Copie naer den ouden Wttewael’. Zie: Lowenthal 

1986, p. 197, nr. 20). Dat schilderij was afkomstig uit de nalatenschap van haar oom Peter Wtewael en het is 

zeker niet uitgesloten dat deze het stuk heeft gekopieerd naar het origineel van zijn vader. 
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