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Blankaart en Bontekoe: Smaak, Geneeskunde en 
Gezondheid in de Lage Landen rond 1700

Wat we eten heeft invloed op onze gezond-
heid, dat is al eeuwenlang duidelijk. Maar 
maakt het ook nog uit hoe het smaakt? Op 
basaal fysiologisch niveau doet de smaak 
van voeding er over het algemeen weinig 
toe – denk aan comapatiënten die jarenlang 
in leven worden gehouden met sondevoe-
ding, of aan astronautenvoedsel. Toch kan 
smaak ook van levensbelang zijn: het ver-
mogen om bittere smaken waar te nemen 
zorgt er bijvoorbeeld voor dat we niet snel 

giftige planten zullen eten (Wooding et al., 2004). Maar 
ook buiten deze extreme situaties is eten veel meer dan 
brandstof alleen. We hechten een groot belang aan de 
smaak van ons voedsel, en niet alleen omdat eten ons in 
leven houdt. Smaak is onderdeel van ons sociaal kapi-
taal, en heeft daarmee invloed op onze fysieke en men-
tale gezondheid (Bourdieu, 1979; zie ook Kamphuis et 
al., 2015; Wright et al., 2001). Denk bijvoorbeeld aan de 
culturele en sociale betekenis van de smaak van Absinth 
in Frankrijk rond 1900, en de veronderstelde hallucino-
gene eigenschappen (Baker, 2001).
 
Eten en smaak zijn verweven met symbolen, rituelen 
en sociale en culturele gewoonten (Douglas, 1984). 
Die kunnen op hun beurt weer invloed hebben op 
hoe voedsel en smaak worden ingezet in (preventieve) 
geneeskunde en gezondheidszorg. Denk aan yin en yang 
voedingsmiddelen in de traditionele Chinese genees-
kunde, aan de Ayurvedische voedingsleer en ook aan 
de hedendaagse westerse diëtiek. In de vroegmoderne 
geneeskunde rond 1700 speelde diëtiek of voedingsleer 
ook al een belangrijke rol. Er waren weinig effectieve 
geneesmiddelen en gezondheidszorg voorhanden, dus 
voeding was belangrijk voor het behoud en herstel van 
de gezondheid voor alle lagen van de bevolking. In 
dit artikel wordt betoogd dat smaak een belangrijke 
rol speelde in deze diëtiek, en dat ideeën over smaak 
werden gevormd door een combinatie van beschikbare 
voedingsmiddelen, actuele wetenschappelijke inzichten, 
culturele en economische factoren. Dit gebeurt aan 
de hand van het werk van de Amsterdamse arts Steven 
Blankaart (1650-1704) en dat van Cornelis Bontekoe 
(1647-1685), ook wel bekend als de theedokter.

Blankaart en Bontekoe
Tijdgenoten Blankaart en Bontekoe hadden veel inte-
resses gemeen, maar hun levens verliepen zeer verschil-
lend. Steven Blankaart werd in 1650 in Middelburg 

geboren als zoon van hoogleraar Grieks en Geschiedenis 
Nicolaas Blankaart. De jonge Blankaart begon zijn loop-
baan als apothekersassistent en studeerde wijsbegeerte 
en geneeskunde in Franeker. In 1674 vertrok Steven 
naar Amsterdam, waar hij zich vestigde als arts en de 
rest van zijn leven zou blijven wonen. Hij schreef een 
groot aantal boeken over uiteenlopende onderwerpen, 
zoals kinderziektes, jicht, geslachtsziekten, apothekers-
praktijken, kruidkunde, insecten, voedingsleer en thee 
(Regt, 1918). 
Cornelis Bontekoe kwam drie jaar voor Blankaart ter 
wereld in Alkmaar. Hij was de zoon van de Mennoniet 
en kruidenier Gerrit Dekker en zijn vrouw Neeltje Maer-
tens. De aangenomen achternaam was een verwijzing 
naar de naam en het uithangbord van zijn vaders winkel, 
waar een bont gevlekte koe op was afgebeeld. Cornelis 
werd eerst in de leer gedaan bij een chirurgijn, maar 
mocht uiteindelijk in Leiden geneeskunde studeren, 
waar hij in 1667 promoveerde. Daarna begon hij een 
eigen praktijk in Alkmaar, verhuisde naar De Rijp, en 
in 1674 weer naar Den Haag, omdat hij opnieuw col-
leges wilde volgen in Leiden, ditmaal over het werk 
van Descartes. In 1680 verhuisde Bontekoe kortstondig 
naar Amsterdam, in 1681 vertrok hij naar Hamburg, en 
ten slotte vestigde hij zich in 1683 op uitnodiging van 
keurvorst Frederik Wilhelm als lijfarts in Pruisen. Ook 
Bontekoe publiceerde de nodige boeken, bijvoorbeeld 
over thee, tabak, chemie, jicht, chirurgie, farmacie, en 
koortsen (Baumann, 1930). 
Hoewel Blankaart en Bontekoe dus maar kort tegelij-
kertijd in dezelfde stad woonden, Amsterdam, kenden 
ze elkaar en deelden ze veel interesses. Toen Bontekoe 
in 1685 in Berlijn overleed aan de gevolgen van een 
val, publiceerde Blankaart daarna nog zijn traktaat over 
thee en tabak, samen met zijn eigen verhandeling over 
koffie (Bontekoe en Blankaart, 1686). Daarnaast had-
den ze nog enkele dingen gemeen: in tegenstelling tot 
veel andere universitair geschoolde geneesheren in deze 
periode publiceerden ze veel van hun werk in het Neder-
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Geografische en sociale factoren zorgden 
waarschijnlijk voor grote verschillen in wat men 

dagelijks consumeerde

lands, in plaats van het Latijn. Daarnaast hadden ze 
beiden een uitgesproken mening over de wetenschappe-
lijke ontwikkelingen in hun vakgebied, die hen regelma-
tig in botsing bracht met meer behoudende vakgenoten. 

Blankaart, Bontekoe en de wetenschap
Een treffend voorbeeld van de uitgeproken mening van 
Blankaart en Bontekoe over de wetenschappelijke ont-
wikkelingen in hun vakgebied zijn hun opvattingen over 
het Cartesianisme en de iatrochemie en de rol die beide 
stromingen in de geneeskunde zouden moeten spelen. 
Blankaart maakte in Franeker kennis met beide stromin-
gen (Thijssen-Schoute, 1954) en Bontekoe in Leiden 
tijdens zijn studie bij Franciscus de le Boë Sylvius (1614-
1672). Sylvius was een uit Duitsland afkomstige Amster-
damse arts. Hij werd in 1658 tot hoogleraar geneeskun-
de benoemd aan de Universiteit Leiden, waar hij in 1669 
het eerste academische chemische laboratorium van de 
lage landen stichtte. Sylvius was een overtuigd iatroche-
micus (Romein, 1930). De 
Leidse hoogleraar Johan-
nes de Raei (1622-1702) 
was waarschijnlijk de bron 
van Bontekoe’s Cartesiaan-
se opvattingen (Otterspeer 
2000: 379). 

Iatrochemie –Blankaarts en Bontekoes ideeën over smaak en 
gezondheid
De iatrochemie was gebaseerd op een theorie die alle 
processen van het leven en ziekten chemisch verklaarde. 
Ziekte werd door iatrochemici gezien als een verstoring 
van het evenwicht tussen zuren en basen in het lichaam, 
dat kon worden opgelost door een middel van tegen-
gestelde aard te gebruiken. Dus bij een overvloed aan 
zuren moest een basisch geneesmiddel worden ingezet, 
en vice versa (Moran, 2005). Deze iatrochemische prin-
cipes liggen ten grondslag aan Blankaart en Bontekoes 
ideeën over smaak en gezondheid. Zo schreef Blankaart 
in De Borgerlyke Tafel om Lang Sonder Ziekten Gesond te Leven 
(1683: 90): 

“Alle spysen en dranken, die ik voor goed gekeurt 
heb, hebben een overvloedig Alcali bij sig gehad; 
maar in tegendeel die ik gelaakt heb, sijn vol slym of 
suur geweest. Want ‘t overtollig suur en slym maakt 
onse sappen traaglopende, waar uit noodsakelijk veel 
verstoppingen en siekten moeten ontstaan.” 

Verderop in zijn boek herhaalde hij zijn advies aan de 
lezer nogmaals, nu in rijmvorm (Blankaart 1683:176-7): 

“Scharp, souwte, bittere smaak sal het lijf meest ver-
warmen;
De t’samentrekkende suur, wrang verkouwt de darmen;
Smeerachtig, soet, en laf, is niet te heet of kouwt:
Past op de smaaken wel, soo sult gy werden ouwt.” 

In Blankaarts optiek waren het dus vooral de zuren in 
het lichaam die in bedwang moesten worden gehouden 
met basische (alkalische) voedingsmiddelen, die op die 
manier als (preventief) geneesmiddel dienden. In De 
Borgerlyke Tafel beval hij daarom helder water, bier, thee, 
koffie, chocolade, tabak, specerijen, ongezouten vlees, 
boter en olie aan, en raadde hij het gebruik van zure voe-
dingsmiddelen zoals citroenen, azijn, onrijp fruit en vis af. 

Cartesianisme – rationalistische opvattingen over smaak en 
gezondheid
De hiervoor genoemde adviezen van Blankaart en Bon-
tekoe over smaak en gezondheid waren niet gebaseerd 
op klinische waarnemingen of studies, maar op theore-
tische redeneringen op grond van de iatrochemische 
ideeën. Dit past bij de basisprincipes van de leer van 
René Descartes (1596-1650) zoals Blankaart en Bonte-
koe die kenden, en dan vooral het dualisme, de schei-
ding tussen lichaam en geest, en het absolute rationa-

lisme – het idee dat de geest 
waarheid kan kennen door 
deductieve redeneringen 
op basis van aangeboren 
kennis, en niet door zin-
tuiglijke waarnemingen. 
Hoewel er interactie kan 
zijn tussen lichaam en geest, 

bestaat de geest volgens Descartes geheel onafhankelijk 
van het lichaam: cogito ergo sum, ik denk dus ik besta 
(Descartes, 1637). Geheel in die lijn werd het doen van 
empirisch onderzoek naar fysiologische processen of de 
werking van geneesmiddelen door strikte Cartesianen 
dus niet zinnig gevonden. Het Cartesianisme had echter 
in de tweede helft van de zeventiende eeuw een aantal 
varianten, en het was bepaald niet onomstreden. 

Economische en sociale factoren − de casus ‘thee’
Naast actuele wetenschappelijke theorieën speelden 
ook economische en sociale factoren een rol in de 
dieetadviezen van Blankaart en Bontekoe. Zo zorgde de 
introductie van droogmakerijen in de westelijke Neder-
landen in de zestiende eeuw voor een sterke uitbreiding 
van de beschikbare landbouwgrond, en daarmee voor 
een vergrote productie van consumptiegewassen, zuivel 
en vlees. Bovendien waren de zestiende en zeventiende 
eeuw de hoogtijdagen van de in 1602 opgerichte Ver-
eenigde Oostindische Compagnie, wat betekende dat 
exotische luxegoederen zoals specerijen, suiker, koffie 
en thee langzaam maar zeker voor een steeds grotere 
groep mensen betaalbaar werden. Zo konden dienst-
meisjes zich rond 1700 al dagelijks thee of koffie veroor-
loven (Meerman, 2015). 
Om een nog beter idee te krijgen van hoe de weten-
schappelijke achtergrond van Blankaart en Bontekoe 
hun ideeën beïnvloedden, en wat voor rol andere facto-
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ren, zowel economisch en cultureel, in de ontwikkeling 
van hun opvattingen over voedsel, smaak en gezondheid 
hadden, zal één casus nader uitgewerkt worden: thee. 
Zowel Blankaart als Bontekoe schreven uitgebreid over 
de vermeende heilzame werking van thee op de gezond-
heid. Blankaart schreef in zijn De Kartesiaanse academie 
ofte institutie der medicyne (1683: 192-3) over thee dat de 
meeste mensen even moeten wennen aan de smaak, 
maar er dan snel de voordelen van ervaren: 

“De Thee-drank is d’aldergesondste drank die my tot 
nog toe bekend is: want het kruid, zynde van fijne 
deelen, met een heet water geweikt, en van ons al 
slobberende gedronken, tot twaalf of twintig kopjes 
toe, doet ons bloed en sappen verdunnen, en des 
te beter omloopen; het beneemt allerlei siekten, 
zynde een goede koeldrank in de koorts, hoe meer 
hoe liever gedronken. Ik heb’er de koorts wel mede 
verdreven, met eenige andere middelen gemengt.”

Mensen die thee te duur vonden, schreef Blankaart, 
waren op een verkeerde manier zuinig, want ze zou-
den vaker ziek zijn dan mensen die wel thee dronken. 
Bovendien hoefde je niet de allerduurste thee te kopen: 
thee van matige kwaliteit kon aangenamer worden 
gemaakt met jasmijn, kruidnagels, of Perubalsem – de 
hars van een Zuid-Amerikaanse boom, die ook vandaag 
de dag nog in gezuiverde vorm in cosmetica en parfums 
gebruikt wordt. 
Ook Bontekoe betoogde in zijn postuum uitgegeven 
traktaat over thee en tabak dat thee een uitermate gun-
stig effect op de gezondheid had. Thee drinken zou 
onder meer goed zijn voor de gezondheid van de mond, 
de spijsvertering, de bloedkwaliteit en de geestelijke 
gezondheid. Thee hydrateert zonder te bedwelmen, ver-
mindert flatulentie en verbetert het humeur, aldus Bon-
tekoe. Al deze goede eigenschappen werden verklaard 
door de slijmoplossende vermogens van de warmte en 
verdunnende werking van thee, en aan de ‘fijne deeltjes’ 
waaruit de plant bestond, die zouden zorgen dat zoute 
en zure kwade stoffen uit het lichaam gevoerd worden. 
Het was volgens Bontekoe wel van groot belang dat men 
thee op de juiste manier dronk: bij voorkeur gebruikte 
men verse, witte thee, gezet met vers, schoon regenwater. 
De thee mocht niet te sterk of te bitter zijn, en werd bij 
voorkeur in de avond gedronken uit een tinnen of aar-
denwerken kopje – absoluut niet uit een koperen kroes 
(Blankaart en Bontekoe, 1686). 
Dat laatste voorschrift lijkt wat curieus, maar een hete 
vloeistof uit een koperen kroes consumeren kan op 
den duur tot een kopervergiftiging leiden. Daarnaast 
speelde wellicht nog een andere afweging een rol bij 
dit advies, want zoals wel vaker het geval is bij modieuze 
voedingsmiddelen, waren ook bij de zeventiende-eeuwse 
theeconsumptie fysieke en culturele smaak nauw met 
elkaar verweven. Hoewel thee door artsen als Blankaart 

en Bontekoe als zeer gezond werd gezien en het door 
vrijwel alle lagen van de bevolking werd gedronken, 
waren er wel degelijk grote verschillen in de manier 
waarop dat gebeurde. Blankaart’s advies om niet al te 
dure thee te kopen en Bontekoe’s suggestie dat een 
aardewerken of tinnen kopje het beste was, werd waar-
schijnlijk ingegeven door een vrees geassocieerd te wor-
den met de nutteloze theekransjes, waarbij rijke dames 
uren doorbrachten met het nippen van peperdure thee 
uit exclusieve porseleinen kopjes. Die nieuwe mode 
werd door velen belachelijk gevonden, zoals ook blijkt 
uit een spotprent van een theekransje door Pieter van 
den Berge, zie afbeelding 1. 

Afbeelding 1. Theegezelschap. Pieter van den Berge, ca. 1694 – 
1737. Ets, Rijksmuseum RP-P-1908-4729. 

Onder de afbeelding is een versje te lezen:
“Is dit het daag’lycks werck van ’t quistigh Jufferdom, 
Vroeg Satir aen syn maat dees Laffe dranck te drincken
Uyt’brooze Poresselyn; zoo vraag ik niet waarom
Haar reed’nen, zonder zout, naar Snap en klaphout 
stinken”

© 2019 Koninklijke Van Gorcum



TGE jaargang 29 - nr. 4 - 2019
107

Thee als onnodige luxe en voedingsbodem voor slappe 
kletspraat dus – geen wonder dat Blankaart en Bontekoe 
zich daarvan wilden distantiëren. Er is ook wel gesugge-
reerd dat met name Bontekoe thee en andere exotische 
producten zou adviseren omdat hij geheime belangen 
bij de VOC had, maar hier zijn nooit concrete bewijzen 
voor gevonden. 
Deze casus over thee laat zien dat er uitvoerig bere-
deneerde theorieën bestonden over de effecten van 
smaak en voedingsmiddelen op de gezondheid. Maar in 
hoeverre beïnvloedden zulke theorieën nu werkelijk wat 
mensen aten en dronken? 

Tussen ideaal en werkelijkheid
Om erachter te komen wat mensen werkelijk aten, kun-
nen we verschillende historische bronnen raadplegen, 
zoals gedrukte en handgeschreven receptenboeken, 
afbeeldingen, en analyses van archeobotanische vonds-
ten. Zo heeft Merit Hondelink (2018) op basis van 
analyses van archeologische botanische resten laten zien 
dat de bewoners van het Oude Mannenhuis in Delft in 
de periode 1411-1700 voornamelijk inheemse vruchten, 
granen, kruiden en groenten plus wat specerijen consu-
meerden. Vroegmoderne afbeeldingen van etende men-
sen of mensen aan tafel zijn relatief zeldzaam. Uiteraard 
zijn er tafelstukken, maar dat zijn vaak geïdealiseerde 
stillevens, en bijvoorbeeld de Boerenbruiloft van Pieter 
Bruegel de Oude (1567) geeft een feest weer, geen dage-
lijkse maaltijd. Keukenscenes laten vrijwel altijd keukens 
van adellijke of in ieder geval zeer rijke huishoudens 
zien, niet die van de lagere klassen. 
Er zijn wel enkele uitzonderingen, zoals een ets van Adri-
aen van Ostade uit 1653 waarop een eenvoudig gezin dat 
bidt voor het eten is afgebeeld (zie afbeelding 2). De 
maaltijd bestaat hier uit één grote schaal ongedefinieer-
de pap of hutspot, wel met een lepel voor ieder gezins-
lid. En hoewel deze afbeelding ons een indruk geeft 
van het soort gerecht en de manier waarop het gegeten 
werd, blijft het gissen naar de exacte ingrediënten.

Een ander voorbeeld is een schilderij van Nicolaes Maes 
uit 1656, ook wel bekend als ‘Het gebed zonder end’, 
waarop een biddende vrouw aan tafel is afgebeeld (zie 
afbeelding 3). 
Te oordelen naar het tafelkleed en de moot zalm op 
tafel is deze vrome vrouw welgestelder dan het gezin 
op de ets van Van Ostade, maar de maaltijd blijft naar 
hedendaagse maatstaven eenvoudig: soep, brood en 
boter, vis en een kan bier. 

Mensen die thee te duur vonden waren op een 
verkeerde manier zuinig, want ze zouden vaker 

ziek zijn dan mensen die wel thee dronken

Afbeelding 2. Adriaen van Ostade, Gezin aan tafel voor de 
maaltijd, 1653. Ets, h 156mm × b 131mm. Rijksmuseum RP-
P-OB-12.721. 

Afbeelding 3. Oude vrouw in gebed, Nicolaes Maes, ca. 1656. 
olieverf op doek, h 134 cm × b 113 cm. Rijksmuseum SK-C-535
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Ook receptenboeken kunnen ons helpen een beter idee 
te krijgen van voedingspatronen, al moeten we ons daar-
bij realiseren dat gedrukte receptenboeken, zeker als ze 
vertaald waren uit een andere taal en luxe uitgegeven, 
geen weergave zijn van wat het merendeel van de bevol-
king at en dronk, maar van de voorkeuren van de elite. 
Zo bevatte De verstandige kock, of Sorghvuldige huys-houdster 
(1667) ook recepten die vertaald waren overgenomen 
uit het Italiaanse kookboek Opera dell’arte del cucinare, 
in 1570 uitgegeven door Bartolomeo Scappi, de kok 
van paus Pius IV. Hoewel 
dat soort receptenboeken 
populair was onder rijke ste-
delingen die in de zomer 
de stank en hitte van de 
stad ontvluchtten en naar 
hun buitenhuizen trokken, 
waar zij kassen, moes- en 
kruidentuinen tot hun beschikking hadden, vertellen ze 
ons weinig over de eetgewoonten van de lagere klassen. 
Tot op zekere hoogte geldt dat ook voor handgeschre-
ven receptenboeken, die vaak van generatie op gene-
ratie werden doorgegeven binnen welgestelde families. 
Interessant aan zulke manuscripten is dat ze ons een 
inkijkje gunnen in hoe sociale en professionele status 
eetpatronen beïnvloedden. Zo treffen we in het recep-
tenboek van Adriana Elisabeth Abeleven, die in 1746 
trouwde met een telg uit het rijke VOC-geslacht Pit,  
een enorme hoeveelheid recepten om vers fruit te ver-
werken in taarten, koekjes en moes, en om vruchten en 
komkommers in te maken. Dat zij zich niets aantrok 
van de adviezen die Blankaart en Bontekoe een paar 
decennia eerder gaven blijkt onder meer uit de negen 
recepten waarin citroen een hoofdrol speelt, en vijf met 
sinaasappel. Desalniettemin worden de in onze ogen 
culinaire recepten afgewisseld met recepten die eerder 
medisch aandoen, zoals ‘conserf voor hoest en teering’ 
en ‘maag elixser’. Het VOC-verleden van de familie 
wordt weerspiegeld in een aantal recepten voor ‘kerrie’ 
en ‘atsia’ (atjar), waarbij vaak de naam van de gever van 
het recept vermeld wordt – bijvoorbeeld ‘van Marie’ of 
‘van Nigt Pesser’. 
Anders dan bij sjieke gedrukte culinaire recepten-
boeken en handgeschreven huishoudelijke recepten-
verzamelingen ligt het bij kleine, goedkope gedrukte 
receptenboekjes, zoals bijvoorbeeld Den schat der armen 
oft een medecijn-boecxken. Dit boekje van Heyman Jacobs 
verscheen voor het eerst in Amsterdam in 1606, en werd 
daarna nog zeker negen keer heruitgegeven, voor het 
laatst in 1900. Zoals de titel al suggereert was dit boekje 
gericht op de onderklassen, die geen geld hadden voor 
luxeproducten of geleerde artsen, en voor gezondheids-
zorg voornamelijk op zichzelf en hun eenvoudige dieet 
waren aangewezen. De editie die in 1626 in Antwerpen 
uitkwam bevat dan ook voornamelijk recepten met goed 

verkrijgbare huis-tuin-en-keukeningrediënten, voorna-
melijk inheemse planten en kruiden, om allerhande 
kwalen te bestrijden. Thee, koffie en tabak komen er 
niet in voor, en in slechts één recept wordt suiker ver-
meld. In een herziene editie uit 1734 komt weliswaar 
meer suiker voor, maar nog steeds geen thee, koffie of 
tabak. 
We kunnen concluderen dat geografische en sociale 
factoren waarschijnlijk zorgden voor grote verschillen in 
wat men dagelijks consumeerde. Wie dicht bij het water 

woonde at vaker verse vis, 
wie in een grote (haven)
stad woonde had vaker 
keuze uit een groter aan-
bod exotische smaken en 
wie op het platteland woon-
de kon relatief makkelijker 
aan verse groenten en fruit 

komen, al zal op de markten in de stad het aanbod weer 
diverser zijn geweest. Sociale klasse en financiële midde-
len hadden uiteraard een grote invloed op eetpatronen: 
arme boeren en arbeiders aten relatief meer groenten, 
fruit en granen, met kleine hoeveelheden zuivel, vis en 
vlees en weinig of geen specerijen, rijkere boeren, welge-
stelde ambachtslieden, handelaren en edelen aten meer 
vlees en zuivel, en consumeerden meer alcohol, tabak, 
koffie, thee en specerijen. 
Hoewel meer seizoens- en plaatsgebonden dan tegen-
woordig, moeten we de diversiteit in het aanbod zeker 
niet onderschatten. Naast tabak, koffie, thee en spe-
cerijen waren ook zaken als olijfolie en citrusvruchten 
te verkrijgen in de Nederlanden, al waren die laatste 
seizoensgebonden en prijzig. Ook bestond er rond 1700 
al een breed arsenaal aan bewaar- en conserveringstech-
nieken voor voedsel: kaas en vlees werden gedroogd, 
groenten en fruit werden ingemaakt en groenten, vis 
en vlees konden gepekeld worden bewaard. Dit zorgde 
ervoor dat men ook zonder koelkasten en vriezers veel 
voedingsmiddelen lang kon bewaren, maar betekende 
tegelijkertijd dat mensen veel meer zout binnen kre-
gen dan gezond was. Dit verklaart waarom Blankaart, 
zoals we eerder hebben gezien, ongezouten vlees advi-
seerde, en zou ook de reden kunnen zijn dat in veel 
vroegmoderne medische handboeken behandelingen 
voor bijvoorbeeld jicht en nierstenen uitgebreid zijn 
beschreven. 

Conclusie
Deze beknopte analyse van het werk van Blankaart en 
Bontekoe in de medische, economische, sociale, en 
culinaire context van hun tijd laat zien dat smaak een 
belangrijke rol speelde in diëtiek en geneeskunde. 
Smaak deed ertoe voor de gezondheid, en de ideeën 
over welke smaken gezond waren en welke niet wer-
den sterk beïnvloed door beschikbare smaken, actuele 

Ziekte werd door iatrochemici gezien als een 
verstoring van het evenwicht tussen zuren en 

basen in het lichaam
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wetenschappelijke inzichten, en culturele en economi-
sche factoren. Wie zich welke smaken kon veroorloven 
was sterk afhankelijk van de sociale klasse waarin men 
verkeerde, en hoe de smaken en voedingsmiddelen in 
kwestie werden geconsumeerd kon van groot belang 
zijn – denk aan de besproken theekransjes. Dit artikel is 
niet meer dan een eerste verkenning van de verweven-
heid van fysieke en culturele smaak in de vroegmoderne 
Nederlanden. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen 
hoe ideeën over smaak en gezondheid veranderden 
in de loop der eeuwen, hoe ideeën over culturele en 
fysieke smaak met elkaar verbonden waren, en wat de rol 
was van ideeën over smaak in de ontwikkeling van kunst 
en wetenschap. 
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Samenvatting
De culinaire en culturele smaak van de bovenklasse in de Nederlanden veranderden dramatisch in de loop van de zeventiende eeuw. 

Wat waren de dominante denkbeelden over de relatie tussen smaak en gezondheid rond 1700, en wat was de rol van de geneeskunde? 

Het werk van de medici Steven Blankaart (1650-1704) en Cornelis Bontekoe (1640-1685) biedt ons een uniek inkijkje in wat er in deze 

tijd gegeten en gedronken werd, en waarom. 

Trefwoorden: smaak, gezondheid, geschiedenis.

Summary
The culinary and cultural taste of the upper classes in the Low Countries changed dramatically in the course of the seventeenth cen-

tury. What were the dominant ideas about the relationship between taste and health around 1700, and what was the role of medicine? 

The work of physicans Steven Blankaart (1650-1704) and Cornelis Bontekoe (1640-1685) offers unique insights into what was eaten 

and drunk in this period, and why. 
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