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Inleiding
Jan Steen is een zeer bekende Nederlandse schilder uit de zeventiende eeuw. Hij werd vooral bekend
met zijn chaotische, ongeordende huishoudens en herbergscènes. Op deze schilderijen zien we vaak
dronken of aangeschoten personen. Op sommige van deze schilderijen is dronkenschap zelfs het
hoofdthema, zoals in het schilderij ‘Wijn is een spotter’. In dit werk zien we een vrouw op de grond die
duidelijk te dronken is om nog op haar benen te kunnen staan. In het oeuvre van Jan Steen komen
opvallend veel dronken vrouwen voor. Enkele andere Nederlandse zeventiende-eeuwse schilders
beeldden ook drinkende vrouwen uit, zoals Johannes Vermeer (1632-1675). Zij werden echter niet zo
gegrepen door het motief als Steen.
Er is veel literatuur verschenen over Jan Steen door de jaren heen. In de vroegere literatuur ligt de
focus voornamelijk op de spreekwoorden en gezegdes die we vinden in Steen zijn werk. Zoals we
bijvoorbeeld kunnen lezen in Jan Steen: Beeld en woord van Cornelis Wilhelmus de Groot uit 1952 en
in Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw: Rembrandt en zijn tijd van Wilhelm Martin uit
1936. Terwijl in de recentere literatuur over Jan Steen steeds meer aspecten van zijn werk naast de
spreekwoorden worden uitgelicht, bijvoorbeeld in de grote catalogus Jan Steen: Schilder en verteller uit
1996 en in de publicatie van Wouter Kloek uit 2005, Jan Steen (1626-1679). Over Jan Steens dronken
figuren en dan met name de vrouwen is nog nauwelijks geschreven.
Jan Steen schilderde bijna een tiental dronken vrouwen, maar wat voor rol vervullen deze vrouwen in
het oeuvre van Steen? Om tot een beantwoording te komen, zullen we eerst kijken naar alcoholgebruik
in de zeventiende eeuw. We zullen nagaan hoe er werd geschreven over dronkenschap in die tijd
vooral met betrekking tot de vrouw. Dat kan ons misschien leren hoe de zeventiende-eeuwse
toeschouwer naar Steens dronken vrouwen keek en hopelijk leert het ons ook meer over de
bedoelingen van Jan Steen. Om te weten te komen of Steen vernieuwend was in zijn uitbeelding van
dronken vrouwen zullen we kijken naar de iconografische traditie van dronken figuren. Van de klassieke
oudheid tot de zeventiende eeuw zullen we verschillende thema’s met daarin dronken mannen of
vrouwen uitlichten, waarbij onze focus uiteraard ligt op vrouwen. Door te kijken naar uitbeeldingen uit
vroegere tijden kunnen we zeggen of Steen met zijn dronken vrouwen een traditie voortzette of juist
vernieuwend bezig was. Steens schilderijen met dronken vrouwen zullen daarna besproken worden in
chronologische volgorde. Er zal gekeken worden naar wat voor soort vrouwen we zien, in wat voor
toestand en wat de mogelijke boodschap is van deze schilderijen. Hierdoor zullen we hopelijk een
antwoord vinden op de vraag waarom Jan Steen dronken vrouwen schilderde.
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1. Nederland en alcoholgebruik in de zeventiende eeuw
Voor een goede analyse van kunst is de context erg belangrijk. Daarom zullen we ons verdiepen in
alcoholgebruik in de zeventiende eeuw en dan kunnen we met meer begrip en kennis naar de
schilderijen van Steen kijken en betere conclusies trekken uit datgene wat we zien. Vooral belangrijk is
om te kijken of er een verschil tussen mannen en vrouwen in het drankgebruik was. Gezien het
onderwerp van de schilderijen van Steen die in dit onderzoek centraal staan is het belangrijk om te
weten hoe er werd geschreven en gedacht over dronkenschap in de zeventiende eeuw, met name
natuurlijk onder vrouwen. Om beter te kunnen benaderen hoe er naar steens schilderijen van dronken
vrouwen door de zeventiende eeuwse toeschouwer werd gekeken.
Groei van de welvaart
In 1515 had Karel V (1550-1558) de macht gekregen over de Spaanse Nederlanden.1 Karel V was het
niet gelukt om de reformatie te stoppen en het katholieke geloof overal in de Nederlanden te herstellen. 2
In 1555 trad hij af en kwam zijn zoon Filips II (1527-1598) aan de macht.3 Filips werd gezien als
buitenstaander en zijn politiek en inquisitie tegen het protestantisme stuitten op veel verzet bij de
bevolking van de Lage Landen. Filips wilde de Lage landen niet kwijt, want deze waren zeer waardevol.
Het ging hier in economisch opzicht namelijk erg goed.4 Antwerpen was een rijk en commercieel
handelscentrum en Amsterdam was aan het groeien, niet alleen in inwonersaantal, maar ook qua
handel.5 De steden en plaatsjes in de Noordelijke Nederlanden waren al sinds de veertiende eeuw
constant aan het groeien. Noord Nederland had een van de grootste vloten van Europa en die werd
voornamelijk gebruikt voor de graanhandel met de Baltische landen en haringvisserij. De landbouw
profiteerde van de natte veengrond en de rijke centra van Vlaanderen en Brabant stimuleerde de
handel. 6
Door de verschillende oorlogen die Spanje voerde raakte het land steeds verder in de financiële
problemen.7 Het Spaanse koninkrijk werd in 1557 failliet verklaard en nogmaals in 1575. Het
Als er sprake is van de gehele republiek zal dat aangeduid worden als Nederland, als er gesproken word over de provincie dan spreken
we van Holland.
2 De onderstaande alinea’s zijn gebaseerd op: Pieter Geyl, The Netherlands in the seventeenth century. 1609-1648, London 1966, pp. 1317, 160-167. Maarten Prak, The Dutch Republic in the seventeenth century. The Golden Age, Cambridge 2005, pp. 7-60, 87-121. Arie
Wilschut, De tijd van regenten en vorsten. 1600-1700, Zwolle 2007, pp. 88-103.
3 Prak 2005 (zie noot 2), pp. 7-17.
4 Prak 2005 (zie noot 2), p. 8.
5 Geyl 1966 (zie noot 2), pp. 162-163.
6 Prak 2005 (zie noot 2), p. 14. Wilschut 2007 (zie noot 2), pp. 91-94.
7 Prak 2005 (zie noot 2), pp. 93-97.
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koningshuis had veel geld geïnvesteerd in de Antwerpse handelsmarkt en dit brak het vertrouwen bij de
handelaren en koopmannen in de markt van Antwerpen. De Nederlandse opstand verergerde de
problemen door in 1585 de Schelde te blokkeren en zo schepen te dwingen uit te wijken naar
Vlissingen. De blokkade van de Vlaamse kust, de val van Antwerpen door de herovering op de Spaanse
legeraanvoerder Parma en het Spaanse bankroet zorgden ervoor dat veel Antwerpse handelaren naar
Amsterdam verhuisden. In 1596 ging Spanje weer failliet en Filips zag geen andere oplossing dan de
oorlog met Nederland te stoppen. In de onderhandelingen kwamen de Republiek en Filips II tot een 12
jarig bestand (1609 tot 1621).8 Vanuit verschillende landen werden mensen aangetrokken door de rust
en vrede in het land, maar ook door de economische groei. De economie werd weer gestimuleerd door
het grote aantal immigranten. Handelaren uit Brabant en Vlaanderen vertrokken naar Amsterdam om
daar opnieuw te beginnen.
Nederland was niet alleen een grootmacht qua handelscentrum, maar ook haar handelsvloot was
enorm. Er werd door de Nederlanders op haring gevist en er werd boter, kaas en bier geproduceerd alle
drie veel gevraagde exportproducten. De verschillende compagnies concurreerden met elkaar. Om
ervoor te zorgen dat ze internationaal beter konden concurreren, liet Johan van Oldenbarnevelt (15471619) de Staten Generaal het initiatief nemen om de compagnies te verenigen in één compagnie, de
Verenigde Oost-Indische Compagnie.9 Een verenigde compagnie stond sterker en omdat meerdere
mensen investeerden, werden de risico’s, maar ook de winsten verspreid. Door de oprichting van de
VOC kreeg Nederland een sterkere handelspositie.
De welvaart en rijkdom van Nederland, die het handelscentrum Amsterdam en de expedities van de
VOC met zich meebrachten, werden geaccentueerd door de crisis die in andere landen in Europa in de
zeventiende eeuw heerste.10 De welvaart van de bevolking was dus flink gestegen in de zeventiende
eeuw. Van gemiddeld drie maaltijden per dag gingen de Nederlanders naar vier maaltijden en
bovendien werd tijdens die maaltijden meer gegeten.11 De Nederlanders waren het best gevoede volk
van Europa. 12 Er was niet alleen meer geld voor eten, maar ook voor alcohol.13 De verhoogde
koopkracht en welvaart en de goedkope drank leidden tot excessieve drinkpartijen in kroegen en
herbergen.14
Deze alinea is gebaseerd op: Donna R. Barnes en Peter G. Rose, Matters of taste. Food and drink in seventeenth century Dutch art and
life, Syracuse 2002, pp. 10-11. Geyl 1966 (zie noot 2), pp. 13-17, 160-167. Wilschut 2007 (zie noot 2), p. 88-98.
9 Wilschut 2007 (zie noot 2), pp. 102-103.
10 Wilschut 2007 (zie noot 2), pp. 96-98.
11 Barnes 2002 (zie noot 8), pp. 20-22.
12 Barnes 2002 (zie noot 8), pp. 9-11.
13 Ron Dunselman, In plaats van ik. De verborgen werking van drugs, Zeist 1993, pp. 165 – 190.
14 T. Keukens, Lessen uit de geschiedenis. Het drankmisbruik voorheen en thans, Nijmegen 1904, pp. 20-21.
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De Nederlanders en hun bierconsumptie
Door de groei van de welvaart en de hoge koopkracht onder de Nederlandse bevolking werd er veel
bier gedronken. Water werd niet gedronken want dat was erg vervuild en onzuiver. 15 Bier werd door de
Nederlanders zelf gebrouwen, er waren veel brouwerijen in het land.16 Er was altijd strijd over welke
stad het lekkerste bier brouwde, net zoals bij het bouwen van kerken er strijd was over welke plaats de
mooiste kerk had. In 1613 waren er in Amsterdam 518 bierhuizen, wat neerkomt op een brouwerij per
200 inwoners. Aan het einde van de zestiende eeuw werd er in Haarlem elke dag 12.508 liter bier
gedronken, waarvan tweederde thuis werd genuttigd.17 Er werd bier gedronken bij het ontbijt in de vorm
van ‘boerenkoffie’ (een mix van warm bier, nootmuskaat en suiker) tijdens het middag- en avondmaal
en ’s avonds in de kroeg. Men moet zich echter wel bedenken dat het alcoholpercentage in dit bier
beduidend lager was dan het percentage nu.
Een gemiddelde burger in Nederland in de zeventiende eeuw dronk ongeveer 370 liter per jaar, wat
neerkomt op ongeveer een liter per dag. 18 Dit aantal kon schommelen als er bijvoorbeeld een
universiteit in de stad was of als er een garnizoen aanwezig was. Studenten en soldaten stonden
namelijk bekend om hun hoge bierconsumptie. Na het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) zien we een
matiging in het drankgebruik en werd het gemiddelde ongeveer 0,8 liter per dag. Er werd dus veel
alcohol gedronken niet alleen om de dagelijkse dorst te lessen, maar ook bij speciale gelegenheden.
Het drinken van de Nederlanders in de zeventiende eeuw had een ritueel karakter gekregen. Er werd
gedronken op gezette tijden, tijdens speciale gelegenheden. Niet alleen kende de zeventiende eeuw de
Christelijke feesten die wij nu ook nog kennen, zoals Pasen, Pinksteren, Hemelvaart, Driekoningen en
Kerstmis, maar ook andere feestdagen als dagen van heiligen. Verder werd er gedronken bij blijde
gebeurtenissen zoals bruiloften, geboorten, verhuizingen en verlovingen. Maar ook andere
gelegenheden werden aangegrepen om te kunnen drinken, bijvoorbeeld de eerste schooldag of bij het
vertrek of de terugkomst van een lange reis. 19 Alles werd door het volk aangegrepen om er een drinken eetfestijn van te maken. Zelfs tijdens een begrafenis werd er soms liters alcohol genuttigd.20 Bij
De volgende alinea is gebaseerd op: Dunselman 1993 (zie noot 13), pp. 165 – 190. Raymond van Uytven, Geschiedenis van de dorst:
twintig eeuwen drinken in de Lage Landen, Leuven 2007, pp. 115-122. Bert L. Vallee, ‘Alcohol in the Western World’, Scientific American
(1998) (Juni), via: <http://www.beekmanwine.com/prevtopx.htm> (25-2-2011).
16 Simon Schama, The Embarrassments of Riches. An interpretation of Dutch Culture in the Golden Age, Londen 1991, pp. 188-220.
17 Schama 1991 (zie noot 16), p. 191.
18 Deze alinea is gebaseerd op: Barnes 2002 (zie noot 8), pp. 24-26. Ronald Buitenhuis, Anne Scheepmaker en Ton Geerts, Hoorn des
Overvloeds. Zeven eeuwen eten en drinken in de kunst, Zwolle 2002, pp. 85-86. Iain Gately, Drink. A cultural History, New York 2008, pp.
131-135. Keukens 1904 (zie noot 14), pp. 20-21.
19 Buitenhuis 2002 (zie noot 18), pp. 85-86.
20 Arie Theodorus van Deursen, Het kopergeld van de Gouden Eeuw. Volkskultuur, Amsterdam 1978 - 1980, pp. 38-39.
15

6

sommige gelegenheden waren er ook traditionele drankjes. Zo werd bij een huwelijk rijnwijn met
kruidnagel en gember gedronken, bij een kraamvisite was er kandeel en kraambier en bij begrafenissen
dronk men groevebier, bier met stroop en water erin.
“Heavy drinking was a part of being Dutch” zegt Iain Gately in zijn boek Drink, a cultural history of
alcohol.21 Drinken hoorde bij het leven. In grote groepen drinken en proosten op het vaderland zorgde
voor een identiteit. Het gezamenlijk dronken zijn schepte een band bij het volk. Reizigers en
buitenlanders waren verbaasd over het alcoholgebruik van de Nederlanders. In de tweede helft van de
zestiende eeuw noemde Lodovico Giucciardini het ‘abnormaal’.22 Het imago van de Nederlanders als
stevige drinkers verspreidde zich snel over Europa. Volgens Theodorus van Deursen wisten de
Nederlanders zelf ook dat zij te veel dronken, maar het drinken opgeven dat paste niet bij hen. “Het is
toch voor de ganzen niet gebrouwen, zeiden ze – laten wij het dus gebruiken naar believen”.23
Verrijking en verruiming van het dieet
Niet alleen werden de Nederlanders in de zeventiende eeuw rijker van de handel, ook hun dieet werd
hierdoor verrijkt. Exotische producten en dranken kwamen op de markt.24 Via Azië en Amerika kwamen
er nieuwe producten op de markt die het dieet van het volk aanzienlijk veranderde.25 Zo ontdekte
Columbus de cacaoboon in de Indiaanse cultuur en deze kwam in 1528 in Spanje terecht. Vanuit
Spanje werd de cacaoboon verder over Europa verspreid. Met de cacaoboon maakte men de
zogeheten chocoladedrank, die algauw immens geliefd werd onder de hogere sociale klasse. Vanaf de
tweede helft van de zeventiende eeuw tot het einde van de achttiende eeuw is de drank heel erg
populair en ontstonden er speciale chocoladetapperijen waar men het drankje kon drinken en ook zien
we in inventarissen uit die tijd speciale chocoladeserviezen genoteerd staan. De chocoladedrank nam in
populariteit echter weer af toen men koffie introduceerde in Europa.
Vanuit Ethiopië verspreidde de plant waar koffiebonen aangroeien zich over het Arabische rijk. 26 De
moslims werden door de Koran verboden om alcohol te drinken en wendden zich tot koffie. De
gezelligheid van de Turkse koffiehuizen verspreidde zich door de verhalen van reizigers en in Venetië
zien we in de loop van de zeventiende eeuw de eerste koffiehuizen ontstaan. In 1664 werd het eerste
Gately 2008 (zie noot 18), p. 133.
Schama 1991 (zie noot 16), p. 190.
23 Als geciteerd in: van Deursen 1978 (zie noot 20), pp. 38-39.
24 Gately 2008 (zie noot 18), pp. 131-135.
25 Uytven 2007 (zie noot 15), pp. 127-131.
26 Uytven 2007 (zie noot 15), pp. 131-140.
21
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koffiehuis in Nederland geopend. Het koffiehuis richtte zich voornamelijk op heren van stand die zich
wilde distantiëren van het gepeupel. Waar zij zich eerst onderscheiden door chocolade te drinken in
plaats van bier en wijn, gingen zij zich nu onderscheiden door koffie te drinken. Het koffiedrinken was
slecht voor de economie, die bleef draaien op de handel in bier, om die reden hield de regering de prijs
van koffie hoog zodat alleen de elite deze kon drinken. De koffieboon kon niet in Nederland groeien en
moest dus geïmporteerd worden. Er was dus enkel sprake van een uitgaande geldstroom en de
overheid zag ook de bierconsumptie dalen en daarmee ook de grote belastingsom die zij normaal
gesproken inde. Maar koffie bleef aan populariteit winnen, en van het koffiehuis drong het door tot het
woonhuis, want toen in 1730 de prijs flink daalde, konden ook de boeren zich koffie met melk
veroorloven.
Rond 1780 had koffie bier verdrongen als populairste ontbijtdrankje. In deftigere kringen werd toen
overgeschakeld op thee bij het ontbijt. Thee werd geïmporteerd uit China en andere Aziatische
landen.27 In de achttiende eeuw was er sprake van een China rage en ook Chinees theeservies was
razend populair. De warme drank was voornamelijk favoriet bij vrouwen. Ze dronken thee om met hun
theeservies te kunnen pronken.28 Echter zien we wel een afname van het alcoholische drankgebruik
toen de verschillende exotische dranken werden geïntroduceerd, maar de grote afname zien we pas in
de achttiende eeuw toen deze goedkoper werden en dus ook voor de lagere klassen bereikbaar
waren.29 Ondanks alle nieuwe concurrenten bleef bier de meest gedronken drank in de zeventiende
eeuw. 30
Verschillende standpunten
Nederland kende geen autoritaire staatsmacht en durfde geen morele posities in te nemen met
betrekking tot alcoholgebruik.31 Maar de overheid probeerde het drankgebruik wel te reguleren. Ze
maakte zich niet alleen zorgen over de kwaliteit van de verschillende alcoholische dranken, de
openbare orde en de volksgezondheid maar nog meer over de verkwisting van graan, die ook nodig
was om het volk te voeden.32 In tijden van misoogst of oorlog zou er niet genoeg reservegraan zijn om
iedereen te eten te geven. De productie van bier, graanjenever en brandewijn nam steeds meer toe. Het
verbruik van bier nam ook toe en zo kwam er steeds meer belasting binnen bij de overheid. De overheid
Gately 2008 (zie noot 18), pp. 182-183. Uytven 2007 (zie noot 15), pp. 141-147.
Barnes 2002 (zie noot 8), pp. 20-21.
29 Schama 1991 (zie noot 16), p. 191.
30 Uytven 2007 (zie noot 15), pp. 170-173.
31 J.C. van der Stel, Drinken, drank en dronkenschap: vijf eeuwen drankbestrijding en alcoholhulpverlening; een historisch-sociologische
studie, Hilversum 1995, p. 51.
32 Uytven 2007 (zie noot 15), pp. 117-119.
27
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stootte met haar drankbelasting en wetten vaak op verzet en protest van het volk. Zo stelden de
gemeentelijke autoriteiten wetten voor om het drinken te beperken tot bepaalde uren. Ze wilden het volk
tegen zichzelf beschermen.33 De overheid speelde niet alleen een kleine rol in de beperking van het
drankgebruik vanwege het verzet dat zij kreeg, maar ook vanwege de grote hoeveelheid belasting die er
dankzij de drankindustrie binnenkwam.34
De kerk was net als de overheid niet echt succesvol in haar strijd tegen alcoholmisbruik.35 Het was zo
gebruikelijk geworden om te drinken. De strijd tegen alcohol leek nutteloos als men keek naar de
hoeveelheid cafés en herbergen die zich opende tegenover de kerken. Predikanten schreven over de
drinkers als slaven van de duivel en dat zij als priesters op weg waren om het volk terug te laten keren
tot een deugdzaam leven. Maar hun preken haalden weinig uit. Er werd gedronken op zondag en
sommigen verschenen zelfs dronken bij de mis.36 Zelfs personen in publieke functies, zoals leraren,
verlaagden zich tot dronkenschap. Ze waren dronken tijdens hun werkuren en ook predikanten konden
het soms niet laten en werden op zondag met een rode neus van de drank gespot.37 In het boek Onder
censuur. De kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van Amsterdam. 1578-1700 schrijft Herman
Roodenburg over ene dominee Belcampius. Deze geestelijke constateerde dat dronkenschap een
vanzelfsprekendheid was geworden, er overal drinkhuizen, kroegen en tapperijen waren en dat vooral
het lagere volk werd aangetrokken door deze gebouwen. Daarbij vergaten deze; “(…) Godt, en
haerselven, en haar huys en vrouw en kinderen”, wat ons erop wijst dat Belcampius sprak over het
mannelijke geslacht.38
Kritiek op dronkenschap vinden we ook in de literatuur zoals bijvoorbeeld in het boek De schat der
gezondheid (1660) van dokter Johan van Beverwijck (1594-1647). Hierin schrijft hij dat dronkenschap
een variant is van razernij zonder koorts. De razernij wordt veroorzaakt door hete dampen die naar het
hoofd stijgen en ‘de zielsgeesten’ van slag brengen, een maag gevuld met wijn kan dit veroorzaken.
Wijn heeft net als brandewijn en zwaar bier een verdovende kracht. Hij geeft ook verschillende
manieren en middeltjes om dronkenschap te voorkomen, zoals perzikpitten of bittere amandelen. Er zijn
ook middelen om weer nuchter te worden, zoals een natte koude doek om het geslacht wikkelen en
zure etenswaren eten. De beste oplossingen zijn volgens hem echter slapen en braken. Dronkenschap

Gately 2008 (zie noot 18), p. 133.
Schama 1991 (zie noot 16), pp. 188-220.
35 Keukens 1904 (zie noot 14), pp. 11-14.
36 Stel 1995 (zie noot 31), p. 55.
37 Herman Roodenburg, Onder censuur. De kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van Amsterdam. 1578-1700, Hilversum 1990,
pp. 38-39.
38 Als geciteerd in Roodenburg 1990 (zie noot 37), pp. 38-39.
33
34
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moet men dus voorkomen, maar gek genoeg noemt hij minder drinken niet als optie.39 Dokter van
Beverwijck schrijft echter niet over het drankgebruik van vrouwen. Net als vele andere zeventiende
eeuwse schrijvers spreekt hij alleen over mannen.
‘Een eigen lepel met suikerpot’
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar alcoholgebruik en dronkenschap onder Nederlandse vrouwen
in de zeventiende eeuw. Het enige verschil in gebruik van alcohol dat we kunnen vinden tussen mannen
en vrouwen is dat vrouwen bier dronken met suiker, en dat zij naar feesten hun eigen lepel en suikerpot
meebrachten.40 Maar de belangrijkste vraag is hoe werd er in de zeventiende eeuw gedacht over
dronken vrouwen?
In Het tweede boek van de Oeconomia Christiana ofte Christelicke Huyshoudinghe schrijft Petrus
Wittewrongel over het drankgebruik van zijn tijdgenoten.41 Hij is verbaasd over hoe gewoon de zonde
van dronkenschap is geworden onder de zeventiende-eeuwers. “Hoeverre en zijn niet de zondige ende
overdadige dronkenschappen toegenomen? Dat is’er niet eene onmatigheyt in het drincken? Ende hoe
gemeen is deze zonde onder ons geworden (…)”.42 Na deze algemene verklaring over dronkenschap
bij het volk, noemt hij het verbazingwekkend dat vrouwen nu net zoveel drinken als mannen. “By
sommmige blinde Heydenen43, was het eertijds oneerlick voor de vrouwen, wijn te drincken, ende
geheel schandelijk droncken te zijn: Maer de vrouwen konnen nu/ zoo wel als de Mannen, droncken
drincken”.44 Daarna zwakt hij deze standpunten weer af door verder te gaan over de dienders van de
kerk die zich over geven aan dronkenschap, want dat is toch wel het ergste wat er bestaat.
Perry Chapman beweert dat de zeventiende-eeuwse opvatting was dat de vrouw van het zwakkere
geslacht was en daarom eerder geneigd is tot luiheid en dronkenschap. 45 Chapman zegt: “Natuurlijk
hangen op de schilderijen van Steen ook mannen de beest uit, maar waar het om de belichaming van
de onmatigheid gaat, zoals op ‘de wijn is een spotter’ en ‘de gevolgen van onmatigheid’, is de drinker
een vrouw, wat aansluit bij de zeventiende-eeuwse opvatting dat de vrouw van nature zwakker is, en

Johan van Beverwijck, De schat der gezondheid, Amsterdam 1992, pp. 104-109.
Buitenhuis 2002 (zie noot 18), p. 24-26.
41 Petrus Wittewrongel, Oeconomia christiana, ofte christelicke huys-houdinghe, Amsterdam 1661, p. 1103.
42 Wittewrongel 1661 (zie noot 41), p. 1103.
43 Met ‘blinde Heydenen’ bedoelt Wittewrongel de heidenen die leefde in de tijd voor Christus. Volgens Wittewrongel waren zij gematigder
en heiliger dan vele zeventiende eeuwse Christenen.
44 Wittewrongel 1661 (zie noot 41), p. 1103.
45 Perry Chapman, Wouter Th. Kloek en Arthur K. Weelock Jr., Jan Steen. Schilder en verteller, Zwolle 1996, p. 224.
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eerder geneigd tot luiheid en dronkenschap.”46 In het boek van John Leslie Price, Dutch culture in the
Golden Age, lezen we ongeveer hetzelfde als Chapman beweert. Hij schrijft dat men vond dat vrouwen
spiritueel en intellectueel minderwaardig waren ten opzichte van mannen en dat vrouwen altijd onder
supervisie van mannen moesten staan.47 Dit omdat de vrouw meer gestuurd werd door haar
lichamelijke lusten en dus ook makkelijker verleid werd om te feesten, drinken, eten en dergelijke.
Het zwakkere geslacht geleidt door haar lichamelijke lusten in plaats van haar verstand, zo dacht men
over de vrouw in de zeventiende eeuw. De dronken vrouw was een schandelijk geval, zo lezen we in de
bij Petrus Wittewrongel in zijn boek vol vermaningen voor de zeventiende eeuwse burger. De vrouw
hoorde thuis te zijn, voor het huishouden, de kinderen en eventueel het bedrijf te zorgen.48 Een dronken
vrouw verloochende die taken, en zette niet alleen zichzelf te schande, maar ook haar man, kinderen en
familie. We kunnen echter niet concluderen of vrouwen vaak dronken werden in het openbaar, maar
ook hierbij is het aannemelijk te noemen dat dit waarschijnlijk niet het geval is. Dronken vrouwen
worden niet zo vaak beschreven en geschilderd in de zeventiende eeuw als de man en het is daarom
dat we kunnen denken dat dronken vrouwen een bijzonderheid, maar ook een grote schande waren in
de zeventiende eeuw.
In Onder Censuur van Herman Roodenburg de geschriften van gereformeerde Amsterdamse
kerkgemeentes onderzoekt maakt hij ook een opmerking over dronkenschap onder vrouwen. 49 Hij merkt
op dat in de zeventiende eeuw enkel nog herhaalgevallen of dronkenschap bij vrouwen werden
genoteerd en zegt daarover; “Juist bij hen [vrouwen] werd deze zonde als schandelijker ervaren dan bij
het andere geslacht.”50 Zo lezen we in Roodenburg over Trijntje Reiniers die onder spottend gelach
naar huis werd gedragen en over Maeijcken Kosters die op een kruiwagen naar huis gebracht moest
worden. In de registratie van de gereformeerde kerk in Amsterdam lezen we vaker over vrouwen die op
een kruiwagen naar huis werden gebracht en over andere vrouwen die slapend op straat werden
aangetroffen. Het was als vrouw kennelijk vele malen schandelijker om dronken te zijn en men werd
met de nek aangekeken, als men eenmaal het stempel zuiplap had.

Chapman 1996 (zie noot 45), p. 224.
John Leslie Price, Dutch culture in the Golden Age, Londen 2011, pp. 95-96.
48 van Deursen 1978 (zie noot 20), pp. 11-15. Price 2011 (zie noot 49), pp. 95-96.
49 Roodenburg 1990 (zie noot 37), pp. 338-344.
50 Roodenburg 1990 (zie noot 37), p. 342.
46
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2. Dronkenschap in de kunst van de klassieke oudheid tot de zeventiende eeuw
De zeventiende eeuw was, zoals we in voorgaand hoofdstuk hebben kunnen lezen, gevuld met heel
veel feestdagen en rituelen waarbij alcohol gedronken werd. Dronkenschap en overmatig eten waren
een deel van de cultuur en maatschappij in Nederland; dit wordt weerspiegeld in de kunst. “Het
voorstellen van dronken mensen hing ten nauwste samen met de toenmalige realiteit. Dronkenschap is
wel de nationale zonde van het 17de eeuwse Holland genoemd.” zegt Eddy de Jongh in Tot lering en
vermaak.51 Het gebruik van drank met een bedwelmende werking gaat terug tot vroegere tijden. Zelfs in
de Bijbel wordt er gesproken over dronkenschap en ook in de geschiedenisboeken kunnen we lezen dat
dronkenschap voorkomt bij elk volk en in elke periode.52
Zoals gezegd werden er in de Gouden Eeuw vaak dronken mensen uitgebeeld. De verbeelding van
dronkenschap is echter veel ouder. Zij gaat terug tot de klassieke oudheid. Door te kijken naar hoe
dronkenschap eerder werd uitgebeeld kunnen we zien of de dronken vouwen van Jan Steen passen in
een traditie. In dit hoofdstuk zal tevens gekeken worden naar de mogelijke boodschap van deze
werken. Uiteraard zal er in het bijzonder worden gelet op de uitbeelding53 van dronken vrouwen.

Eddy de Jongh, Tot lering en vermaak. Betekenissen van Hollandse genrevoorstellingen uit de zeventiende eeuw, Amsterdam 1976, pp.
246-248.
52 Keukens 1904 (zie noot 14), pp. 5-7.
53 Echter is dronkenschap een onduidelijke gemoedstoestand, die door de eeuwen heen misschien anders gezien en uitgebeeld werd.
Zodoende kan het interpreteren van dronken mensen in de kunst geen gemakkelijke klus zijn. De identificatie van dronkenschap in de
kunst hangt samen met een persoonlijk referentiekader. De een vindt iemand al dronken bij rode blosjes op de wangen of de
aanwezigheid van glazen en wijnflessen, de ander noemt iemand pas dronken als deze overgevend op de grond ligt. Daarom is er voor dit
hoofdstuk gezocht naar voorbeelden waarbij meerdere factoren, als lichaamshouding, gezichtsuitdrukking, omgeving en het
achterliggende verhaal, aanwijzingen bieden.
51
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2.1. Dronken mannen
Hercules
Voor de geschiedenis van dronken mensen in de kunst zullen we ons eerst verdiepen in dronken
figuren uit de mythologie, te beginnen bij Hercules. Hercules was één van de vroegste dronkaards in de
kunst. Van alle Griekse helden was Hercules toch wel de meest populaire. Dit is af te leiden uit het grote
aantal uitbeeldingen van de halfgod.54 Hij was het ideaalbeeld als het gaat om lichamelijke kracht en
moed. Hij spendeerde zijn leven aan goede daden voor de bevolking, maar zijn biografie is even vol met
begane zonden als goede daden. Hij was dus geen overdreven
braverik en misschien is dat ook één van de redenen dat hij vaker
is uitgebeeld dan andere Griekse helden. In de beeldende kunst
komt Hercules niet alleen voor als een toonbeeld van deugd, we
komen hem namelijk ook wel eens tegen in beschonken toestand,
vooral in de klassieke oudheid.
Afb.1. Onbekend, Dronken Hercules, 100-1 voor Christus,
koperlegering, Fitzwilliam museum, Londen.
In een beeld uit de eerste eeuw voor Christus herkennen we
Hercules als een gespierde man met een knots(afb. 1). Echter
heeft hij nog een attribuut bij zich, dat we niet vaak terugzien in
afbeeldingen van hem, een drinkbeker. Deze Hercules heeft te veel gedronken. Zijn benen staan niet
stevig op de grond. De knots houdt hij op een vreemde en onnatuurlijke manier vast , alsof hij hiermee
zijn rug gaat krabben.
De knots in vreemde positie zien we ook bij een plassende Hercules uit het Herculaneum. Het lijkt alsof
de kunstenaar met die vreemde positionering probeert aan te geven dat de knots nu even niet nodig is
en niet gebruikt zal worden vanwege de dronkenschap. Hercules met zijn knots en leeuwenhuid staat in
een vreemde houding te plassen (afb. 2). Hij hangt achterover met zijn bovenlichaam en steekt zijn

James Hall, Hall’s iconografisch handboek. Onderwerpen, symbolen en motieven in de beeldende kunst, Leiden 1992, pp. 135-141. Eric
M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Alexander tot Zeus. Figuren uit de klassieke mythologie en geschiedenis met hun voortleven na
de oudheid, Amsterdam 2007, pp. 207-218. Gisela M. A. Richter, ‘A Bronze Statuette of Herakles’, The Metropolitan Museum of Art
Bulletin 10 (1915) nr. 10 (November), pp. 236-237.
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bolle buik vooruit. Zijn gezichtsuitdrukking lijkt aan te geven
dat hij teveel heeft gedronken en daarom moet plassen. Als
we goed naar zijn gezicht kijken, lijkt het net alsof hij elk
moment in slaap kan vallen.
Afb. 2. Onbekend, Dronken/ plassende Hercules, voor
de 1e eeuw na Christus, marmer, Casa dei Cervi,
Herculaneum.
Beide Herculessen komen uit de periode van het Hellenisme
(ca. 350 – 0 voor Christus), de periode dat dit onderwerp het
populairst was.55 Kunstenaars in het Hellenisme zochten en introduceerden nieuwe thema’s, waarin
expressiviteit, dramatiek en creativiteit een grote rol speelden. 56 Daarbij kozen ze vaak voor de
momenten waarop helden als Alexander de Grote of mythologische helden als Hercules veel succes
hadden of juist niet. Ze gingen op zoek naar dramatische momenten uit het leven van helden. Het
onderwerp leende zich ook goed voor de dramatiek, die de voorkeur had van de kunstenaars. Typisch
voor de kunst uit die periode waren enorme gespannen lichamen en dramatische gezichtsuitdrukkingen.
Dit zien we ook terug in de verschillende beelden van de dronken Hercules.
In de klassieke teksten kunnen we niks terugvinden over de dronkenschap van Hercules.57 Hercules
was niet altijd het prototype held en hij gebruikte zijn kracht niet altijd voor de juiste doeleinden en
blijkbaar paste bij zijn temperament ook het beeld van een dronkaard. Jane Davidson Reid zegt in haar
boek The Oxford guide to Classical Mythology in the Arts het volgende over Hercules: “A complex
figure, Heracles was endowed with near godlike strength, courage, and fortitude, yet showed his
humanity in a violent temper, a lack of temperance (particularly in drink), and an insatiable
amorousness.” 58
Bacchus en zijn gevolg
Een mythologische figuur die vaak vereenzelvigd wordt met dronkenschap is Bacchus. Naast Hercules
was ook Bacchus heel erg populair in de kunst van de klassieke oudheid. We zien hem vooral vaak op
Raimund Wünsche, Glyptothek München. Meisterwerke Griechischer und Römischer Skulptur, München 2005, p. 107.
Hall 1992 (zie noot 54), pp. 135-141. Moormann 2007 (zie noot 54), pp. 207-218. J.J. Pollitt, Art in the Hellenistic Age, Cambridge 1986,
pp. 1-16. Richter 1915 (zie noot 54), pp. 236-237.
57 Kurt Weitzmann, Greek mythology in Byzantine art, Princeton 1951, pp. 162-163.
58 Jane Davidson Reid, The Oxford guide to Classical Mythology in the Arts. 1300-1990, New York/ Oxford 1993, deel 1, pp. 515-516.
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zwart en roodfigurige vazen. Zijn associatie met wijn leverde een geschikt onderwerp voor de vazen die
vaak gevuld werden met wijn.59 Echter zien we de god dan uitgebeeld als een jonge man met in zijn
handen een wijnrank en/ of wijnkruik (afb. 3). Van dronkenschap is op deze vazen geen sprake. 60 In de
prentkunst uit de vijftiende eeuw zijn er wel uitbeeldingen van dronken Bacchus te vinden, zoals de
gravure van Girolamo Mocetto.
Afb. 3. Onbekend (Grieks),
Dionysos, ca. 540-530 voor
Christus, Keramiek, zwart figuur
vaas, Museum of Fine Arts,
Boston.
In een gravure van Girolamo Mocetto
(1470-1531) zien we een figuur met wijnbladeren in zijn haar. Hier is specifiek sprake van Bacchus; dit
weten we vanwege de titel die de kunstenaar aan de gravure gaf. 61 Deze Bacchus leunt met zijn rug
tegen een wijnstok (afb. 4). We herkennen Bacchus aan deze wijnstok, maar ook aan de
druivenbladeren in zijn haar en de wijnkan die hij vastheeft in zijn ene hand. Met zijn andere
ondersteunt hij zijn hoofd. Hij grijpt naar zijn hoofd alsof het pijn doet. De Bacchus heeft waarschijnlijk te
veel gedronken en moest toen gauw even gaan zitten. Hij let
daarbij echter niet op zijn wijnkan die leeg loopt op straat. Ook
in deze gravure is het gebrek aan lichaamscontrole een
aanwijzing voor de dronkenschap. In de vroege eeuwen zagen
we Bacchus als god, maar in latere tijden wordt er meer
symboliek aan de kunstwerken met Bacchus toegevoegd door
hem dronken te schilderen. Dit heeft waarschijnlijk te maken
met het feit dat de kunstenaars van de zestiende en
zeventiende eeuw vaak een moraal stopten in hun werk.
Afb. 4. Girolamo Mocetto, Dronken Bacchus zit bij wijnstok met
wijnkruik, 1495-1510, gravure op papier, 29.4 x 18.6 cm,
Rijksmuseum Amsterdam.
Thomas Carpenter, Dionysian imagery in Archaic Greek art. It’s development in black – figure vase painting, New York 1986, pp. 76-97.
Deze alinea is gebaseerd op: Moormann 2007 (zie noot 54), pp. 154-157.
61 Arthur Mayger Hind, Early Italian engraving. A critical catalogue with complete reproductions of all the prints described, New York 19391948, pp. 159-161, 165.
59
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Een ander figuur dat zich hier goed voor leende was Silenus, een volgeling van Bacchus. Hij werd in de
zeventiende eeuw ook dronken ten tonele gevoerd en was dan een symbool voor onmatigheid en
wellust. Silenus was de opvoeder van Bacchus. Silenus behoort tot het type Sileen, dat is een vrolijk en
brutaal wezen met onderbenen, oren en de staart van een paard dat in de natuur leeft. 62 Silenus wordt
altijd dronken afgebeeld en staat symbool voor wellust, bandeloosheid en onmatigheid. Silenus als
voorbeeld van onmatigheid werd pas in de zestiende eeuw tot zelfstandig thema ontwikkeld. Voor die
tijd zien we hem wel eens in het gevolg van Bacchus of als aanvoerder van de triomftocht van
Bacchus.63 Maar in de zestiende eeuw
wordt Silenus dus ook als zelfstandig
onderwerp gekozen. Zo zien we hem in
de zeventiende eeuw bij Peter Paul
Rubens (1577-1640) en zijn leerling
Antoon van Dijck (1599-1641).
Afb. 5. Peter Paul Rubens De
dronken Silenus, 1616-1617,
olieverf op doek, 212 x 214,5 cm,
Alte Pinakotheek, München.
In het schilderij van Rubens uit München
is Silenus dronken. Hij kan elk moment over zijn eigen voeten vallen (afb. 5). Verder zien we ook aan
zijn gezicht dat er sprake is van dronkenschap. Hij heeft er namelijk rode wangen en een neus van
gekregen en hij kijkt wild uit zijn ogen. Hij heeft allesbehalve een gecontroleerde lichaamshouding en
blik. Een ander element dat we nog niet eerder zagen als het gaat om verbeelden van dronkenschap is
de bespotting, die we zien in het schilderij van Rubens (afb. 5). De saters en mainaden lachen om
Silenus. We zien grote glimlachen en ondeugende gezichten om hem heen, die duidelijk maken dat de
oude man wordt uitgelachen. Op het schilderij van Antoon van Dyck heeft Silenus in zijn ene hand een
wijnkruik die hij niet meer onder controle heeft en daarom leegloopt (afb. 6). Hij lijkt elk moment op zijn
gezicht te kunnen gaan vallen. Maar de vrouw achter hem trekt zo hard aan zijn armen en
bovenlichaam dat dit niet het geval zal zijn.

62
63

Carpenter 1986 (zie noot 59), pp. 76-97. Moormann 2007 (zie noot 54), pp. 364-366.
Hall 1992 (zie noot 54), pp. 312-313.
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Afb. 6. Antoon van Dyck, Dronken Sileen
ondersteund door faun en bacchant, 1621,
olieverf op doek, 133,5 x 109,5 cm,
Koninklijk Musea voor schone kunsten,
Brussel.
De lachende Saters die we zagen in het schilderij
van Rubens werden ook wel eens als hoofdfiguur
genomen in de kunst. Een satyr valt ook samen
met de soort faunen. 64 Ze hebben beiden namelijk
een menselijk bovenlichaam en een dierlijk
onderlichaam. Hieronder zullen we enkele dronken
faunen bekijken uit de periode van het Hellenisme.
Saters en faunen versierden normaal gesproken vazen en terracotta als decoratie en extra
toevoegingen, maar in het hellenisme maakten de faunen en saters de stap naar enorme
opzichzelfstaande kunstwerken.65 Kunstenaars richtten zich daarbij voornamelijk op overdreven
gemoedstoestanden, zoals: agressie, blijdschap en dronkenschap.
Afb. 7. Onbekend, Dronken
faun, voor 79 na Christus,
Brons, Nationaal Archeologisch
museum, Napels.
Een naakte faun ligt op enkele kussens;
het lijkt erop alsof hij omhoog probeert
te komen (afb.7). Echter heeft hij zoveel
wijn tot zich genomen dat dit omhoog
komen niet meer zo goed gaat. Zijn
houding is ongecontroleerd. Zijn ene arm houdt hij omhoog met een vinger in de lucht, alsof hij vraagt
om nog één glaasje wijn. 66 Het is de kunstenaar gelukt om de dronkenschap van de faun op een
heldere wijze te verbeelden. Het is voor elke toeschouwer duidelijk dat deze man te diep in het glaasje
Moormann 2007 (zie noot 54), pp. 364-366.
Martin Robertson, A history of Greek art. Volume 1, Cambridge 1975, pp. 534-535.
66 Hermann Jung, Wein in der kunst, München 1961, pp. 5-31.
64
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heeft gekeken. Dit wordt vooral bewerkstelligd door de ongecontroleerde lichaamshouding. Dit was
waarschijnlijk ook de reden om het beeld te maken, aangezien de klassieken heel erg geïnteresseerd
waren in menselijke poses, anatomie en het perfecte lichaam. Herman Jung noemt deze faun het
prototype van de dronken pretmaker. Hij noemt hem zelfs: “Die sehr lebendige Figur stellt den Prototyp
des trunkenen Zechers dar, der ‘voll süBen Weines’ mit den Fingern der Rechten schnalzt.”67
Afb.8. Onbekend, Barberini Faun, ca. 220 voor Christus,
Marmer, Glyptothek München.
Een slapende faun ligt op een leeuwenvel (afb.8).Zijn ene arm in
zijn nek en de andere arm hing waarschijnlijk naast zijn lichaam,
maar ontbreekt nu. Hij heeft zijn benen wijdbeens gespreid,
waardoor de toeschouwer vol zicht heeft op zijn genitaliën. Het is
een jonge man, want hij heeft geen baard en is zeer gespierd. Hij
heeft wildkrullend haar. Dit beeld werd in 1625 gevonden in een
opgraving onder de Engelenburcht in Rome.68 Het werd toen
toegeëigend door Kardinaal Francesco Barberini en het beeld
stond lange tijd in Palazzo Barberini, vandaar de bijnaam. In
1819 werd het beeld gekocht door de Glyptothek in München, waar het zich nu nog steeds bevindt. De
faun ligt nonchalant achterover. 69 Deze houding verraadt al iets van zijn dronkenschap. Hij heeft zijn
ogen dicht, maar hij slaapt niet. Zijn rug wordt namelijk niet ondersteund en ook zijn schouder en arm
die achter zijn hoofd zitten, leunt hij nergens op. In deze ongemakkelijke houding zou hij niet kunnen
slapen. 70 In het gezicht wordt dit ook duidelijk. Zijn wenkbrauwen zijn samengetrokken en duiden op
een onrustige toestand in plaats van diepe slaap. In het gezicht zien we ontspanning en inspanning.
Deze onrustigheid heeft te maken met zijn dronkenschap en de kunstenaar is heel gedetailleerd in het
weergeven van een gezichtsuitdrukking van een dronken persoon. Zijn mond is de ontspanning in het
gezicht, hij staat een klein beetje open.71

Jung 1961 (zie noot 66), pp 5-31.
Francis Haskell en Nicholas Penny, Taste and the antique. The lure of classical sculpture 1500-1900, New Haven 1981, pp. 202-205.
Wünsche 2005 (zie noot 55), pp. 108-110.
69 Robertson 1975 (zie noot 65), pp. 534-535.
70 Wünsche 2005 (zie noot 55), pp. 108-110.
71 Haskell 1981 (zie noot 68), pp. 202-205.
67
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Dronkenschap van Noach
We hebben nu enkele voorbeelden besproken uit de klassieke mythologie. In de Bijbel lezen we echter
ook over dronkenschap. Eén van de bekendste dronken figuren uit de Bijbel is Noach. We lezen over de
dronken Noach in Genesis het volgende: “Noach was landbouwer en legde als eerste een wijngaard
aan. Hij dronk van de wijn, werd dronken en ging in zijn tent liggen, zonder kleren aan”. (Genesis 9:2021) Noach lag naakt in zijn tent, dronken van de wijn toen één van zijn drie zonen binnenkwam. Hij zag
zijn vader naakt en waarschuwde de andere broers; zij wilden de schande van hun vader niet vergroten
en bedekten Noach met een kleed zonder naar het naakte lichaam van hun vader te kijken. In de
uitbeelding van Noachs dronkenschap zien wij hem altijd slapend op de grond of in een stoel. In een
reliëf van Giotto di Bondone en Andrea Pisano uit Florence (afb. 9) zien we dat hij wel kleren draagt,
maar dat zijn edele delen ontbloot zijn. Meestal is Noach echter helemaal naakt. We zien hem liggen in
een tent of onder een prieel met druivenranken in zijn wijngaard. De beker of nap waar hij uit gedronken
heeft, heeft hij soms nog in de hand en soms is die
op de grond gevallen. Het moment waarop de
zonen zijn naakte lichaam bedekken met een kleed
is ook vaak uitgebeeld. (afb.10)
Afb. 9. Giotto di Bondone en Andrea
Pisano, Dronkenschap van Noach,
rond 1337, reliëf, Dom, Florence.
Uit het verhaal weten we dat Noach dronken is,
maar hoe hebben de kunstenaars die
dronkenschap proberen te verbeelden en wordt dat
ook duidelijk voor de toeschouwer? Allereerst werd
hij dus vaak omgeven door druivenranken en een wijnbeker. In het Florence reliëf is er zelfs een wijnton
aanwezig, zodoende zien we wat Noach deed voordat hij in slaap viel. Zijn naaktheid en soms
ongelukkige houding en ligplaats verraden ook dat Noach niet gewoon even een dutje ging doen. Dit
zijn de enige aanwijzingen en het wordt in eerste instantie niet meteen duidelijk dat Noach dronken is.
De toeschouwer moet het verhaal kennen om Noach als dronken te identificeren.
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De bespotting van Noach door zijn jongste zoon werd gezien als een prefiguratie van de bespotting
Christus. 72 Dit is dan ook één van de redenen dat Christenen voor dit onderwerp kozen. De vroege
Christenen zochten naar de morele en mystieke betekenis van Oudtestamentische verhalen en waren
er sterk van overtuigd dat de gebeurtenissen uit het Oude Testament verwezen naar gebeurtenissen uit
het Nieuwe Testament.73 Van nog groter belang is de functie van het verhaal van Noach in de
familiegeschiedenis van Christus, aangezien Noach en zijn zonen de stamvaders zijn van de
Christelijke bevolking. Het verhaal van de dronkenschap is van belang voor de familiegeschiedenis,
omdat de jongste zoon die zijn vader bespotte, vervloekt werd door Noach. De andere twee, de oudste
zonen, werden de voorvaderen; Sem werd de verre voorvader van Abraham. 74 Dit is dan ook de
voornaamste reden dat we dit onderwerp terugzien in verschillende kerkmozaïeken in de
middeleeuwen.
Lot en zijn dochters
In de Bijbel vinden we nog een vader die in de omgeving van zijn eigen nakomelingen dronken werd.
Echter werd de vader dit keer niet door zijn kinderen bespot of bedekt, maar dronken gevoerd. Het gaat
hier om het verhaal van Lot en zijn dochters. God wou de zondige steden Sodom en Gomorra
vernietigen, maar ontdekte het vriendelijke en deugdzame gezin van Lot en besloot hen te sparen van
het vernietigende geweld. Twee mannen waarschuwen Lot en zijn familie dat zij zo gauw mogelijk de
bergen in moeten vluchten. Tijdens de vlucht mogen ze niet stilstaan of omkijken. God laat vuur en
zwavel uit de hemel komen om de stad te verwoesten. Lot zijn vrouw was echter nieuwsgierig en keek
om naar het spektakel van vuur en zwavel en veranderde voor straf in een zoutpilaar. Lot en zijn twee
dochters blijven over en gaan samen in een grot in de bergen wonen. De dochters waren echter bang
om kinderloos en alleen achter te blijven en met geen andere mannen in de buurt zagen ze geen
andere oplossing dan een kind van hun vader te krijgen. Op de eerste avond voert de jongste hem
dronken, zodat de oudste met hem kan vrijen en de volgende avond draaien ze de rollen om. Het
verhaal van Lot en zijn dochters is de meest afgebeelde scène uit de geschiedenis van Lot. 75

Hall 1992 (zie noot 54), pp. 254-255.
Louis Goosen, Van Abraham tot Zacharia. Thema’s uit het oude testament in religie, beeldende kunst, literatuur, muziek en theater,
Nijmegen 1990, pp. 5-13.
74 Goosen 1990 (zie noot 73), pp. 197-202.
75 P.J.J. van Thiel, ‘Hendrick Goltzius. Lot en zijn dochters. 1616’, Bulletin van het Rijksmuseum 37 (1989) nr. 3, pp. 124-140. Christian
Tümpel, Het Oude Testament in de schilderkunst van de Gouden Eeuw, Zwolle 1991, pp. 214-215.
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Het onderwerp van Lot en zijn dochters was erg populair in de zestiende eeuw. 76 Kunstenaars kozen
voor het onderwerp om verschillende redenen. Landschap kunstenaar Joachim Patinir (1480-1524) was
één van die kunstenaars die Lot en zijn dochters uitbeeldde. Hij koos voor het onderwerp vanwege het
interessante brandende landschap dat erbij paste (afb. 10). Want in het landschap was natuurlijk de
verwoesting van Sodom en Gomorra te zien. Niet alleen vuur, brand en rook, maar ook een bergachtige
partij waarin het gezin vlucht, beeldde hij uit. Zodoende konden er verschillende landschapselementen
geoefend worden in een schilderij. We zien dan ook dat Lot en zijn dochters in de vroege zestiende
eeuw erg populair was bij landschapschilders en het schilderij van Joachim Patinir is daar een goed
voorbeeld van. De rotspartij en de stad die in lichterlaaie staat krijgen de meeste nadruk in dit werk. Aan
de rechterkant ontdekken we vijf hele kleine figuurtjes, waarvan twee met vleugels. Iets daarboven zien
we een klein tentje opduiken. Het wordt ons hierdoor duidelijk dat de kunstenaar het onderwerp koos
vanwege de interessante mogelijkheden voor het landschap.
Afb. 10. Joachim Patinir,
Landschap met de verwoesting
van Sodom en Gomorra, ca. 1520,
Olieverf op paneel, 23 x 29,5 cm,
Museum Boijmans van Beuningen,
Rotterdam
De populariteit van het onderwerp in de
eerste helft van de zestiende eeuw, vooral
in de Duitse schilderkunst, moet voor een groot deel ook worden verklaard door de populariteit van
vrouwenlisten. Lot en zijn dochters was in de zestiende eeuw onderdeel van een serie vrouwenlisten.
De boodschap die het met zich meedroeg bij deze vrouwenlisten, lijkt door te werken in de
uitbeeldingen in de zeventiende eeuw. De nadruk lag toen op het bedrog van de dochters. Dit nemen de
kunstenaars uit de zeventiende eeuw over, maar de focus verschuift enigszins naar de gevaren van
overvloedig drankgebruik.77 Maar natuurlijk was dit onderwerp naast een exempel ook een sensationeel
verhaal. Het werd op verschillende manieren zinrijk uitgelegd om het erotische verhaal acceptabel te
maken. Eén van die Duitse kunstenaars die vaak voor het onderwerp koos was Lucas Cranach (14721553).
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Henk van Os, Beeldenstorm. Close-ups van kunst uit Nederlandse musea, deel 1, Amsterdam 1997, pp. 39-42.
Tümpel 1991 (zie noot 75), p. 33.
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Afb. 11. Lucas Cranach, Lot en zijn dochters, ca. 1528
– 1530, olieverf op paneel, 57 x 39 cm, Morovian
Gallery, Brno.
In een schilderij van Lucas Cranach zien we de ene dochter
Lot inschenken terwijl de andere dochter om zijn nek hangt
(afb. 11). De aandacht wordt vooral gevestigd op de
glimmende wijnkruik aan de rechterkant en de kleding en
sieraden van de dochters, deze staan symbool voor de
verleiding die plaatsvindt. De erotiek gaat een steeds grotere
rol spelen in de uitbeelding van Lot en zijn dochters. Dit heeft
te maken met de ontwikkeling in het midden van de zestiende
eeuw, kunstenaars daagden zichzelf uit door klassieke naakten te schilderen. Lot en zijn dochters was
één van de weinige Bijbelse thema’s waarin
men naakte mensen kon schilderen.
Afb. 12. Lucas van Leyden, Lot en zijn
dochters, 1530, kopergravure, 19 x 25
cm, Teylers Museum Haarlem.
Op de gravure van Lucas van Leyden uit 1530
zien we de vader met zijn dochters zittend op
stenen (afb. 12). Lot gaat helemaal in op de
avances van zijn dochter en de omhelzing is intiem. Maar wat natuurlijk nog veel meer opvalt, is dat alle
drie naakt zijn. We zien hier de andere scènes uitgebeeld, maar heel klein en ver op de achtergrond.
Als men goed kijkt, is de verwoesting van de stad en Lots vrouw die in een zoutpilaar veranderde nog
net te onderscheiden. De dochters en Lot zijn naakt, maar hun edele delen zijn keurig bedekt door de
doeken die zij losjes om hen heen dragen. Verder heeft de dochter die bij Lot op schoot zit een
wijnbeker in de hand en de ander een kruik waarmee ze de beker vol schenkt. Op de grond staat nog
een kruik, misschien een verwijzing naar de tweede nacht die zal volgen.
Het schilderij van Hendrick Goltzius (1558-1617) van Lot en zijn dochters lijkt veel op de gravure van
Lucas van Leyden. Lot en zijn dochters die helemaal naakt zijn, op een paar kleden na (afb. 13). Ver in
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de achtergrond zien we de brandende stad en Lots vrouw. Verschil hier is dat Lot omgeven wordt door
zijn dochters in plaats van de innige omhelzing die we in het werk van Lucas Cranach en Lucas van der
Leyden zagen. Echter is er door de kunstenaar wel duidelijk gemaakt waar dit verhaal naar toe gaat. In
de linkerbovenhoek zien we Lot vrijen met één van zijn dochters. De sfeer is ongedwongen. Maar voor
de toeschouwer is dit niet het geval, want deze wordt steeds herinnerd aan het bedrog door de scène in
de linkerbovenhoek. Eén van de dochters heeft een kruik vast en Lot drinkt van een wijnkommetje. Wijn
speelt een belangrijke rol in dit verhaal, daarom benadrukt Goltzius de wijnkruik door het rijke stilleven
onder de kruik. 78
Afb.13. Hendrick Goltzius, Lot en
zijn dochters, 1616, olieverf op
doek, 140 x 204 cm, Rijksmuseum
Amsterdam.
In Lot en zijn dochters kunnen we Lot
aanwijzen als dronken door het verhaal dat
erachter zit. Verder zien we hem drinken en hier en daar misschien een onscherpe blik. Van
overduidelijke dronkenschap is geen sprake. Het onderwerp werd door de jaren heen gekozen vanwege
de list van de dochters, maar ook vanwege het uitdagende landschap met een brandende stad en
bergen. In de zestiende en zeventiende eeuw was het populair omdat men de mogelijkheid had om
naaktfiguren te schilderen en vanwege de achterliggende moraal die gepaard ging met een
sensationeel verhaal.
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Thiel 1989 (zie noot 75), pp. 128-130. van Os 1997 (zie noot 77), pp. 39-42.
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2.2. Dronken vrouwen
Tot nu toe hebben we enkel dronken mannen besproken. Er zijn ook wel dronken vrouwen te vinden in
de kunst voor de tijd van Jan Steen. Deze zijn echter wel een stuk schaarser dan dronken mannen. Het
is bij de vrouwen vaak ook minder duidelijk of deze wel dronken zijn dan als bij de mannen. Waaraan dit
ligt, zullen we hier niet bespreken. We zullen wel kijken naar wanneer en hoe dronken vrouwen werden
uitgebeeld tot en met de voorlopers van Jan Steen, Pieter Brueghel de Oude en Adriaen Brouwer
De klassieke dronken oude vrouw
In de vijfde eeuw voor Christus bestond genrekunst al. 79 In de klassieke kunst vinden we namelijk
bijvoorbeeld ook oudere vrouwen en mannen op vazen. Maar bijzonder van belang in dit onderzoek is
het beeld dat zich bevindt in de Glyptothek in München.80 We zien
namelijk enkele oudere dronken vrouwen uit het Hellenisme, de
tijd waarin dit onderwerp populair was. Het is een Romeinse kopie
uit ca. 200 voor Christus van een beeld van Myron van Thebes uit
de vijfde - vierde eeuw voor Christus.
Afb. 14. Myron van Thebes, Dronken oude vrouw, Ca.
200 voor Christus, Romeinse kopie naar Hellenistisch
origineel, Marmer, Glyptothek, München.
We zien een vrouw die een amfora vasthoudt (afb. 14). De vrouw
is oud, ze heeft flinke rimpels en lijnen op haar gezicht en haar
huid is al zijn elasticiteit kwijtgeraakt. We zien haar botten door
haar huid heen steken. De jurk van de vrouw is aan één kant afgezakt en haar rechter schouder is
ontbloot. Ze heeft haar hoofd in haar nek gegooid en haar geopende mond laat ons een tandeloos gebit
zien. Ze is waarschijnlijk aan het lallen of zingen. Op haar hoofd draagt ze een kapje. Deze oudere

Oscar Waldhauer, ‘Myron’s Ebria and the Drunken Woman in Munich’, American Journal of Archaeology 50 (1946) nr. 2 (April – Juni),
pp. 241-246.
80 De volgende alinea’s over de oude dronken vrouwen zijn gebaseerd op: Dorothy H. Abramitis, ‘Statue of an Old Woman: A case study in
the effects of restorations on the visual aspect of sculpture’, The Metropolitan Museum of Art Bulletin 55 (1997-1998) nr. 3, pp. 30-37.
Franklin P. Johnson, Lysippos, Durham 1927, pp. 248-251. Edward Robinson, ‘The old market woman’, The Metropolitan Museum of Art
Bulletin 4 (1909) nr. 11 (November), pp. 201-206. Waldhauer 1946 (zie noot 79), pp. 241-246. Wünsche 2005 (zie noot 55), pp. 114-115.
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vrouw wordt ook wel de dronken oude vrouw genoemd vanwege die ontblote schouder, de blik en
gezichtsuitdrukking en de wijnamfora die zij zo liefdevol vasthoudt.81
Er is nog een klassiek beeld dat qua type lijkt op de bovenstaande besproken beelden. Over het beeld
‘Oude marktvrouw’ uit New York wordt namelijk ook geschreven dat het hier gaat om een dronken
vrouw (afb. 15). Verder heeft deze vrouw ook een ontblote schouder, waardoor de borst zichtbaar
wordt. Haar huid is rimpelig en haar gezichtsuitdrukking heeft veel weg van de andere twee vrouwen.
We krijgen inderdaad het idee dat het hier gaat om een oudere dronken vrouw. Deze vrouw is echter
niet zittend met de amfora zoals de andere twee. Ze staat en heeft een dynamische houding. Haar
armen ontbreken, maar het lijkt erop alsof ze met haar linkerarm haar waren aanprees en met de
andere arm de overige waar vasthield. In haar mandje zien we kippen en fruit. Ze draagt een jurk tot
haar enkels, die dus van haar schouder is gezakt waardoor we één van haar borsten zien. Op haar
hoofd draagt zij een zakdoek, zoals de boeren dat in die tijd droegen.
Om die zakdoek draagt zij een klimop krans , wat er misschien op
duidt dat de vrouw haar waren ging aanprijzen op een Bacchus
festival of dat ze daarvandaan kwam. 82
Afb. 15. Onbekend (Romeins), Oude markt vrouw, 14-68 na
Christus, Marmer, The Metropolitan Museum of Art, New
York.
De hoer van Babylon
Dronken vrouwen komen niet voor in de verhalen van de klassieke
mythologie en ook in de Bijbel zijn het alleen mannen die zich
overgeven aan dronkenschap door middel van alcohol. Echter is er
één uitzondering in deze waarneming. Het is de hoer van Babylon die wordt beschreven in de
Openbaringen van Johannes. Zij wordt beschreven als dronken van het bloed van heiligen en
gelovigen.

Waldhauer 1946 (zie noot 79), pp. 241-246. In Rome in het Palazzo Nuovo, Musei Capotilini bevindt een beeld dat veel overeenkomsten
kent met dit beeld. We zien een vrouw in eenzelfde houding met een grote wijnamfora. Dit beeld is ook vervaardigd rond 200 voor
Christus.
82 Robinson 1909 (zie noot 80), pp. 201-206.
81
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“Eén van de zeven engelen met de offerschalen kwam op me [evangelist Johannes] af en zei: ‘Ik wil je
laten zien hoe de grote hoer die aan talrijke waterstromen zit, veroordeeld wordt. De koningen op aarde
hebben ontucht met haar gepleegd, en de mensen die op aarde leven hebben zich bedronken aan de
wijn van haar ontucht.’ Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar de woestijn. Ik zag een vrouw
zitten op een scharlakenrood beest vol godslasterlijke namen, met zeven koppen en tien horens. Ze
droeg purperen en scharlakenrode kleren en gouden sieraden, edelstenen en parels. In haar hand had
ze een gouden beker vol gruwelijkheden, al haar liederlijke wandaden, en op haar voorhoofd stond een
naam met een geheime betekenis: ‘Het grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle
gruwelijkheden ter wereld’. Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed
van hen die van Jezus hadden getuigd. Ik was ontzet toen ik haar zag.” (Openbaring 17: 1-6)
Uit voorgaand citaat uit de Bijbel maken we op, dat de hoer van Babylon een vrouw was met purperen
en scharlakenrode kleren, gouden sieraden, edelstenen en parels en in één van haar handen een
gouden beker. Ze zat op een scharlakenrood beest, met zeven koppen en tien horens. De vrouw was
dronken van het bloed van de heiligen en volgelingen van Jezus. Ze is dus niet dronken van alcohol,
maar haar toestand wordt omschreven als dronken.
Vanaf de negende en tiende eeuw nam het onderwerp van de Apocalyps, de openbaring van Johannes,
in belangstelling toe. 83 Er wordt gedacht dat dit te maken had met de voorspelling dat het einde
naderde voor het duizendjarig rijk, waarover in de openbaring wordt gesproken, waardoor series
afbeeldingen over de Apocalyps een opleving kende in de negende en tiende eeuw. Ook in de vijftiende
eeuw sprak de Apocalyps nog tot de verbeelding; de hoer van Babylon vinden we terug in het oeuvre
van Albrecht Dürer (1471-1528) en
Lucas Cranach. 84
Afb. 16. Onbekend, Hoer van
Babylon, Burckhardt Wildt
Apocalypse, fol. 40r., 12901299.

83 Jan

van Laarhoven, De beeldtaal van de Christelijke kunst. Geschiedenis van de iconografie, Nijmegen/Amsterdam 1992, p. 95.
1992 (zie noot 83), pp. 229-230.

84 Laarhoven
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De eerste afbeelding die we zullen bekijken van de hoer van Babylon komt uit de Burckhardt Wildt
Apocalypse (afb.16).85 Deze afbeelding is gekozen omdat dit een goed voorbeeld is van de standaard
uitbeelding van het verhaal over de hoer van Babylon. Op de blauw geruite achtergrond zien we
Johannes met een nimbus, hij houdt een boek vast en wordt gedragen door een engel die hem met zijn
rechterhand vasthoudt. De engel heeft ook een nimbus en is groter dan Johannes, met zijn linkerhand
wijst hij naar de vrouw op het beest. De vrouw draagt een kroon met sluier op haar hoofd. Ze heeft een
(scharlaken) rode jurk aan. In haar rechterhand houdt zij een gouden beker vast. Ze zit op een
leeuwachtig beest. Het beest heeft zeven hoofden met op elk hoofd een hoorn. Er zijn geen dronken
figuren op deze afbeelding te spotten. De vrouw zit kaarsrecht en netjes op het vreemd uitziende beest
en de engel en Johannes zijn ook niet te berispen op een dronken houding. Dit zijn de elementen die
steeds weer aanwezig zijn. De vrouw zit altijd in een stijve en nette houding op het beest, ze gaat
gekleed alsof ze een koningin is met een kroon of tiara op haar hoofd en een grote hoeveelheid
sieraden om haar nek of in haar oren. De gouden beker staat symbool voor de dronkenschap, maar van
een dronken gemoedstoestand bij de vrouw zelf is bijna nooit sprake. Bijna nooit, want er zijn enkele
uitzonderingen, zoals onderstaande afbeeldingen laten zien.(afb. 17 en 18).
Afb. 17. Onbekend, Hoer van
Babylon, Westminster
Apocalypse Group, fol. 20v.,
ca. 1260, British Library
Londen.
Op deze miniatuur (afb. 17) zien we
ook Johannes en een engel, die
herkenbaar is aan zijn vleugels. Hij wijst met zijn linkerhand naar de vrouw en Johannes heeft zijn
handen in de lucht, misschien vanwege zijn verbijstering en verbazing. Echter ontbreekt het beest waar
de vrouw normaal gesproken op zit. We zien de hoer van Babylon dit keer in een vreemde houding. Het
lijkt alsof ze valt en daarbij de gouden beker op de grond heeft laten vallen. De ongecontroleerde
vallende houding duidt misschien op dronkenschap, waarvan we de gevallen beker ook een symbool
kunnen noemen. In haar ene hand heeft ze een kruik die ze op zijn kop houdt en in haar andere hand

85 Patrick

M. de Winter, ‘Visions of the Apocalypse in medieval England and France’, The Bulletin of the Cleveland art museum 70 (1983)
nr. 10 (december), pp. 396-417.
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draagt ze de onderkant van de gouden beker, ook weer op zijn kop. Het gouden deksel zien we een
stukje verderop. Op de grond liggen verscheidene kruiken en drinkkommetjes.
Afb. 18. Onbekend (waarschijnlijk
Engels, Londen), Dronken
straatmeid (Hoer van Babylon),
MS. Ludwig III 1, fol. 36v, ca.
1255-1260.
Uit ongeveer dezelfde periode en
hetzelfde gebied (Londen, ca. 1250-1260)
is er nog een afbeelding, waarop sprake
is van een dronken vrouw (afb. 18). Als we naar beide afbeeldingen (afb. 17 en 18) kijken, kunnen we
veel overeenkomsten waarnemen. De handgebaren van Johannes en de engel zijn bijna hetzelfde. Ze
kijken elkaar aan en zelfs de stenen waar de twee mannen op staan, lijken erg op elkaar in beide
voorstellingen. Enkele verschillen zien we als we kijken naar de hoer van Babylon. Op deze afbeelding
zien we de vrouw in een korte rok, hierdoor zien we haar blote benen en kousen. In haar ene hand heeft
ze een kruik en in de andere hand een beker. De kunstenaar heeft geprobeerd de dronkenschap te
verbeelden door verschillende kruiken en bekers, al dan niet op de grond gevallen, af te beelden. De
vrouw heeft een losse houding en heeft van al dat drinken waarschijnlijk die rode wangetjes gekregen.
Opvallend zijn de blote benen, die we ook in de voorgaande afbeelding zagen (afb. 17). Daarin draagt
de vrouw geen korte rok, maar we zien wel haar kousen en een stukje bloot been. Dit deed de
kunstenaar waarschijnlijk om duidelijk te maken dat het hier om een prostituee ging.
De dronkenschap werd verbeeld door een chaotische/vallende houding in plaats van de keurige
zittende houdingen en door de op de grond gevallen bekers en kruiken. Opvallend waren het
stuntelende gedrag en de bloten benen en kousen. Aan de miniaturen is verder opmerkelijk dat de
vrouw de kruik en beker die zij vasthoudt op de kop houdt in plaats van rechtop. Dit zien we terug in
andere scènes met dronkaards zoals bij de Silenus van Antoon van Dyck (afb. 6).
Dronken vrouwen bij de voorlopers van Steen
Het genrestuk kende een grote opbloei in de zestiende eeuw. Dit had te maken met de verschuiving van
de welvaart; minder rijke mensen konden hierdoor ook kunst kopen. Deze nieuwe klanten waren veelal
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doopsgezinden en calvinisten en stonden de aanschaf van Bijbelse en mythologische werken niet toe.
De boeren bacchanalen deden toen hun intrede.86 In de zestiende eeuw werden de volkse feesten een
volwaardig thema voor schilderijen. De boeren op de schilderijen werden ook wel gezien als onbezorgd
en werden gebruikt om arbeid te propageren. Van feesten en drinken zou alleen maar armoede en
ziekte komen, vaak zien we dan ook op de achtergrond de toekomst van de zorgeloze afgebeeld. 87
Eén van de bekendste schilders van deze boerentaferelen is Pieter Brueghel de Oude (1525-1569) 88.
In zijn oeuvre zien we meerdere keren dronken mensen afgebeeld. Deze dronken figuren dienden
mogelijk als een verkeerd voorbeeld voor de toeschouwer. Niet alleen lichtzinnigheid en humor werden
steeds belangrijker in de kunst van de zestiende en zeventiende eeuw, maar ook het moralisme. 89 Er
waren geen voorgangers van educatieve prenten en de kunstenaars waren aangewezen op hun eigen
inventiviteit. Om de boodschap over te brengen kozen ze vaak voor een negatief voorbeeld, dat had
waarschijnlijk te maken met de tien geboden uit de Bijbel. De tien geboden zijn namelijk negatief
gesteld, ‘gij zult niet’. Zodoende toonden de illustraties de toeschouwers verkeerd gedrag en hoopten de
makers dat hun toeschouwers tot inkeer kwamen. Brueghel beeldde ook dronken vrouwen uit in enkele
gravures.
Pieter Brueghel de Oude
Er is veel te zien in de gravure ‘De kermis van Sint Joris’ (afb. 19). Er worden spelletjes gespeeld, er
wordt gedanst en een toneelstuk opgevoerd en natuurlijk wordt er ook gegeten en gedronken. Voor de
herberg met de grote vlag voor zijn deur zien we een tafel met een gezelschap. Het gezelschap bestaat
uit mannen en vrouwen, waarvan de meest linker vrouw in slaap is gesukkeld; dit zouden we aan
kunnen zien voor een dronken vrouw (afb. 20). Aan de rechterkant van de tafel zet een vrouw een kruik
aan haar mond. De vrouwen zijn te herkennen aan de hoofddoeken. Op de rug zien we een vrouw die
een kruik vasthoudt en wordt vastgegrepen door een man. Er is hier minder duidelijk sprake van
dronkenschap bij de vrouwen. Maar de slapende vrouw aan tafel bij een druk gezelschap is een type
die we nog vaak terug zullen zien en vandaar dat deze gravure hier is uitgelicht.

Jung 1961 (zie noot 66), pp. 5-31. Pieter Biesboer en Martina Sitt, Satire en vermaak. Schilderkunst in de 17e eeuw: het genrestuk van
Frans Hals en zijn tijdgenoten, 1610-1670, Zwolle 2003, pp. 9-12.
87 C. Hazelzet - van der Linden, Verkeerde werelden. Exempla contraria in de Nederlandse beeldende kunst, Amsterdam 2004, H. 10.
88 Manfred Sellink, Bruegel. The complete paintings, drawings and prints, Brugge 2007, pp. 92-95.
89 Eddy de Jongh en Ger Luijten, Spiegel van alledag. Nederlandse genreprenten 1550-1700, Amsterdam 1977, p. 11.
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Afb.19. Pieter
Brueghel de
oudere, De kermis
van Sint Joris, ca.
1559, gravure,
32.7 x 51.6 cm,
British museum
Londen.

Afb. 20. De kermis van Sint Joris (afb.19).
In de gravure ‘Onmatigheid’ die behoort tot een serie
van de zeven hoofdzonden zien we drie vrouwen die
drinken(afb. 21 en 22). Als we ze van rechts naar
links bekijken zien we de verschillende fasen van
dronkenschap, van drinken naar niet meer weten hoe te stoppen met drinken en de dronkenschap zelf.
De rechtervrouw is namelijk nog helemaal aangekleed, waar de andere twee dat niet meer zijn. Zij moet
ook nog een beetje worden aangemoedigd om te gaan drinken. Ze wordt aangemoedigd door een
verkleed varken. Het varken was het symbool voor onmatigheid. De volgende vrouw, de middelste,
heeft al iets meer gedronken en heeft zich van haar kleren ontdaan. De derde vrouw is naakt en we zien
haar borsten, ze wordt weggedragen en het is duidelijk wat zij het belangrijkst vindt in het leven, want ze
houdt het omhoog als een trofee. Ook hier zien we dus weer het idee dat, als vrouwen dronken zijn, zij
dan hun eer vergeten en hun lichaam ontbloten. In de gravure die Brueghel een paar jaar later maakte
zijn de vrouwen minder dronken als in ‘de
onmatigheid’. Maar we zien één van de vrouwen
net zo drinken als de middelste vrouw in de oudere
gravure.
Afb. 21. Detail van ‘Onmatigheid (Gula)’
(afb. 22).
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Afb.22. Pieter
Brueghel de
oudere,
Onmatigheid
(Gula), 15561557,
gravure, 22.5
x 29.5 cm,
British
Museum
Londen.

Adriaen Brouwer
Het boerengenre van Pieter Brueghel de Oude werd nieuw leven ingeblazen door Adriaen Brouwer
(1605-1638).90 De rijke elite en middenklasse die de kunstwerken kochten, keken waarschijnlijk graag
naar het plattelandsvolk om daarna zich gelukkig te kunnen prijzen met hun rijkdom en beschaving. De
kopers gebruikten deze schilderijen misschien om te accentueren hoe deugdelijk en schoon hun
huishouden was. 91 Een andere mogelijke reden zou kunnen zijn dat zij ze kochten als waarschuwing en
om hun kinderen te onderwijzen in hoe het niet moest. Waarschijnlijk waren de werken populair omdat
de rijke elite erom moest lachen. 92
De werken van Adriaen Brouwer bevatten vaak drinkende en rokende mannen in een donkere herberg.
Vrouwen zijn daarbij niet aanwezig op een enkele keer na, als bijvoorbeeld de dienstmeid. Als er
vrouwen aanwezig zijn in de herbergscènes van Brouwer dan hebben deze steeds een helderde
gezichtsuitdrukking dan de dronken mannen of kijken van een afstandje toe. Echter is er één schilderij
waarbij we een dronken vrouw spotten en zij treedt ook nog eens op de voorgrond en dat is: ‘Herberg
met dronken boeren’ (afb. 23).93

Biesboer 2003 (zie noot 86), pp. 15-17.
C.W. de Groot, Jan Steen. Beeld en Woord, Utrecht 1952, pp. 61-67.
92 Klaske Muizelaar en Derek Philips, Picturing men and women in the Dutch golden age. Paintings and people in historical perspective,
New Haven 2003, pp. 127-128.
93 Gerard Knuttel, Adriaen Brouwer. The master and his work, Den Haag 1962, pp. 87-89.
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In het schilderij zien we een groep mannen en vrouwen rond een tafel zitten. Eén vrouw is op de grond
gevallen nadat zij te veel gedronken had. Met haar hoofd ligt ze in de schoot van een man die slaapt.
Aan zijn gezicht kunnen we zien dat ook hij te veel gedronken heeft. Een kind trekt aan de arm van de
vrouw, die waarschijnlijk zijn moeder is. Geschrokken kijkt hij naar zijn moeder en begrijpt niet in wat
voor toestand zij zich bevindt. De rest van het gezelschap lijkt zich niet druk te maken om de dronken
gevallen vrouw. De figuren vormen een geheel, maar zijn allemaal met zichzelf bezig. De dronkenschap
van de moeder is af te leiden uit haar vreemde gevallen houding, de omgeving en uit het feit dat zij
slaapt naast een tafel van lallende dronkaards.
Afb. 23. Adriaen
Brouwer, Herberg met
dronken boeren, ca.
1625-1626, olieverf op
paneel, 19.5 x 26.5 cm,
Mauritshuis Den Haag.
Conclusie
Dronkenschap werd al
uitgebeeld in de klassieke oudheid. Er zijn verschillende verhalen in de klassieke mythologie en de
Bijbel waarin dronkenschap een rol speelt. De verhalen werden niet gekozen vanwege de
dronkenschap, maar daar was vaak een andere reden voor. Redenen konden zijn dat het een nieuw
onderwerp bood of omdat het onderdeel was van een serie of verhaal. Vrouwen in dronken toestand
uitgebeeld, zien we ook al vanaf de klassieke oudheid. In de middeleeuwen is dit in de vorm van de
hoer van Babylon en in de zestiende en begin zeventiende eeuw komen we dronken vrouwen tegen in
het oeuvre van Brueghel en Brouwer.
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3. De dronken vrouwen in de kunst van Jan Steen
3.1. Biografische schets
“Jan de nering verloopt, de klanten komen vergeefs, daar is geen bier in de kelders, noch zoo veel
mout, om een brout te konnen maken, hoe zal dat gaan? Je behoort de brouwery levendig te houden. Ik
zal ze wel levendig houden, zei Jan, ging na de markt (na dat hij al vorens den knegten belast had de
groote ketel met water vol te pompen) kogt een deel levendige endvogels liet de rest van de mout daar
in storten en de vogels daar in zwemmen die zulks niet gewoon zynde, vlogen als dol af en aan door de
brouwery alszins en maakten zult gewelt dat zyn vrouw daar op in kwam; waar op hy zeyde: Is het nou
niet levendig in de brouwery? Die schoon zy daar
niet vee lust toe had, zig evenwel niet konde
onthouden van lachen om zyn potzig bedrijf.”94
Afb. 24. Jan Steen, Zelfportret, ca. 1670,
olie op doek, 73 x 62 cm, Rijksmuseum
Amsterdam.
Jan Steen (afb. 24) staat bekend als grappenmaker
uit de verhalen van Arnold Houbraken (1660-1719)
en van de zegswijze ‘een huishouden van Jan
Steen’. In Arnold Houbrakens biografie over Jan
Steen, in zijn De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen uit 1718-1721, vinden we verschillende anekdotes die hem
niet altijd in een positief daglicht stellen. 95 Hij zou lui zijn en liever met zijn vrienden bier drinken dan
aan het werk te gaan. Maar is dat wat Houbraken over deze kunstenaar schrijft eigenlijk wel waar, en
kunnen we afgaan op een man die een generatie later leefde. Archiefonderzoek in de twintigste eeuw
heeft er toe geleid dat we nu kunnen zeggen dat sommige van die verhalen waarschijnlijk niet waar zijn
en hebben we meer feiten gevonden over de man wiens leven een mysterie van anekdotes was.

Arnold Houbraken, ‘Leven van Jan Steen (1721)’ in: H. Perry Chapman, Wouter Th. Kloek en Arthur K. Weelock Jr., Jan Steen. Schilder
en verteller, Zwolle 1996, pp. 93-94.
95 Antoon Erftemeijer, De hemelvaart van Frans Hals. Anekdotes over Hollandse kunstenaars uit de gouden eeuw, Haarlem 2002, pp. 122123.
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Aan het eind van de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw werd er gedacht dat de stijl van
een kunstenaar liet zien wat voor karakter deze persoon had.96 Hoe verfijnder de kunst, hoe eleganter
de schilder was. Houbraken zegt over Steen dat zijn leven was als zijn kunst en zijn kunst als zijn leven.
Steen heeft zijn gezicht opvallend vaak als model genomen voor flierefluiters en dronkaards en dat
deed de kunstkenners in die tijd denken dat de kunstenaar ook echt een dronkaard was.97 “Steen
fashioned an artistic persona of his own, which in turn inspired the biographer’s version of his life.” 98
Door verschillende schrijvers werden er meerdere redenen aangedragen voor het feit dat we de schilder
zijn gezicht zo vaak terugzien. Als eerste was zijn gezicht natuurlijk een handig model, want hij had het
altijd tot zijn beschikking. Er werd ook geschreven over Steen die een persoonlijkheid creëerde met zijn
eigen gezicht en dit gebruikte als verkooptruc. De bedoeling van al die zelfportretten zullen we nooit
precies achterhalen maar door archiefonderzoek kunnen we wel de feiten van zijn leven vinden en een
helder beeld creëren van een geleerde kunstenaar, die misschien helemaal niet zo’n losbol was.
Jan Steen werd geboren als zoon van Elisabeth Capiteyn en Havick Steen in Leiden.99 We kunnen niet
met zekerheid zeggen wanneer hij geboren werd, omdat er geen katholieke doopregisters uit die tijd
bewaard zijn gebleven. We weten wel dat hij in november 1646 ging studeren in Leiden en dat hij bij zijn
inschrijving noteerde twintig jaar oud te zijn. Jan Steen werd dus geboren in 1625 of 1626, aangezien
zijn ouders trouwden in november 1625 en wordt aangenomen dat hij werd geboren in 1626. Hij groeide
op in de Delftse Vliet in Leiden samen met zijn broer en zes zussen. Zijn vader kocht ook huizen in
andere straten, maar ze hebben waarschijnlijk de meeste tijd doorgebracht op de Delftse Vliet.
Jan Steen heeft de lagere school doorlopen en ging daarna naar de Latijnse school, die hij afgerond
moet hebben, anders kon je niet ingeschreven worden bij de universiteit.100 Het was gebruikelijk dat
kinderen werden opgeleid in het beroep van hun vader en al vanaf jonge leeftijd meewerkten in het
familiebedrijf. Aan het pad dat Jan Steen heeft bewandeld, kunnen we zien dat zijn vader en moeder
andere plannen voor hem in gedachten hadden. Maar dat hij zich bij de universiteit inschreef, zou ook te
maken gehad kunnen hebben met de privileges die zo’n inschrijving met zich mee bracht. Als student
werd je namelijk vrijgesteld van schuttersdienst en kon je belastingvrij bier en wijn kopen. Steen
De volgende alinea’s over het leven van Jan Steen zijn gebaseerd op: Wayne Franits, ‘Domesticity, privacy, civility and the
transformation of Adriaen van Ostade’s art, in: Patricia Phagan, Images of women in seventeenth century Dutch art. Domesticity and the
representation of the peasant, Georgia 1996, pp.16-18. H. Perry Chapman, ‘Persona and myth in Houbraken’s life of Jan Steen’, The Art
Bulletin 75 (1993), nr. 1 (maart), pp. 135-150. Caroline Henriette de Jonge, Jan Steen. Amsterdam 1939, pp. 1-7.
97 Lyckle de Vries, Jan Steen. Prinsjesdag, Bloemendaal 1992, pp. 14-18.
98 Chapman 1993, (zie noot 96) pp. 135-150.
99 Marten Jan Bok, ‘Het leven van Jan Steen’, in: H. Perry Chapman, Wouter Th. Kloek en Arthur K. Weelock Jr., Jan Steen. Schilder en
verteller, Zwolle 1996, pp. 25-37.
100 Bok 1996 (zie noot 99), pp. 25-37. Vries 1992 (zie noot 97), pp. 14-18.
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studeerde niet af in de letteren en liet zich op 18 maart 1648 inschrijven bij het Leidse Sint Lucas-gilde
voor schilders. Inschrijving bij een gilde kon alleen als men eerst bij iemand anders in de leer was
geweest, maar er is veel onduidelijkheid over de leermeesters van Jan Steen. Arnold Houbraken, een
van de eerste biografen van Steen, vertelt ons dat hij een leerling was van Jan van Goyen (1596-1656).
Jacob Campo Weyerman (1677-1747) schreef, iets later dan Houbraken, dat voordat hij bij van Goyen
in de leer ging ook in het atelier was geweest van de Utrechtse kunstenaar Nicolaus Knüpfer (16091655) en daarna bij de Haarlemse Adriaen van Ostade (1610-1685). Steenkenner Lyckle de Vries denkt
dat hij autodidact was, mede omdat hij altijd moeite bleef houden met anatomie en perspectief, maar
ook omdat hij pas zo laat in de leer ging, op twintigjarige leeftijd, terwijl de gemiddelde schildersleerling
op zijn twaalfde of dertiende jaar in de leer ging bij een schilder.101
“Ik heb wat nieus gehoort daar gy vreemt van op hooren zult. En wat is dat, vroeg van Goyen? Wat dat
is, zei Jan, Griet moet in de Kraam. Weetje dat wel (zeker), zei van Goyen? Wel ja, zei Jan, zou ik dat
niet wel weten, ik heb ’t zelf toegestelt, en wil ze ook wel trouwen.” 102 Jan Steen trouwde op 3 oktober
1649 in Den Haag met Margriet van Goyen, één van de dochters van Jan van Goyen. Hun eerste zoon
Thaddeus werd op 6 februari 1651 gedoopt in de katholieke kerk in Den Haag. In 1654 verhuisde het
gezin van Den Haag naar Delft, waar Havick Steen zijn zoon in een brouwerij liet werken.103 Zijn vader
bracht het kapitaal in voor de brouwerij en stond borg voor alles. Jan deed de bedrijfsvoering. De
kunstmarkt had geleden onder de ‘Eerste Engelse Zeeoorlog’ en dat was misschien één van de
redenen dat Jan Steen naast het schilderen ook bier ging brouwen. Maar niet alleen de verkoop van
luxe goederen ging achteruit, het ging ook slecht met de markt voor primaire goederen als bier. De
brouwerij van Jan Steen kwam ook in financiële moeilijkheden. De brouwerijen in Delft waren in 1667 in
aantal van meer dan honderd naar vijftien teruggevallen.104 In 1658 betaalde hij opnieuw contributie aan
het Sint Lucas-gilde in Leiden en richtte hij zich weer op zijn schilderkunst. In die tijd vestigde de familie
zich ook kort in Leiden om daarna weer naar Warmond te vertrekken. In 1660 verhuisden ze weer
verder en gingen nu naar Haarlem, waar de schilder erg productief was. Margriet had ondertussen al
zes kinderen gebaard en later zouden er nog twee zonen worden geboren. De ‘tweede Engelse oorlog’
brak uit in maart 1665 en dat zorgde weer voor een ongunstige kunstmarkt. Al met al had Steen met zijn
familie vaak moeite om rond te komen.

Vries 1992 (zie noot 97), pp. 14-18.
Erftemeijer 2002 (zie noot 95), p. 81.
103 Bok 1996 (zie noot 99), pp. 25-37. Christopher Brown, ‘Book review of H. Perry Chapman, Wouter Th. Kloek and Arthur K. Wheelock,
Jr., Jan Steen: painter and story-teller, Amsterdam 1996’, Simiolus 25 (1997), nr.1, pp. 81-84. de Groot 1952 (zie noot 91), pp. 19-20.
104 Peter C. Sutton & Marigene H. Butler, ‘The life and art of Jan Steen’, Philadelphia Museum of Art bulletin 75 (1982) nr. 337/338
(December), p. 4.
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Margriet Steen – van Goyen overleed in 1669 en Jan Steen bleef alleen over in een huis vol met
kinderen.105 Kort na de dood van Margriet overleden ook Steens ouders en stond hij er alleen voor met
een instabiel inkomen. Hij erfde een huis van zijn ouders en keerde terug naar Leiden. In 1672 brak de
oorlog met Frankrijk uit. Steens oudste zoon Thaddeus moest dienen in het leger. Er was bijna geen
vraag meer naar kunstwerken, en de schilder vroeg een vergunning aan om een herberg in zijn huis te
beginnen om zodoende meer geld te verdienen.
Jan Steen trad nog één maal in het huwelijk op 26 maart 1673.106 Hij trouwde met Maria van Egmond.
Maria verkocht gekookte schaapskoppen en –poten op de markt en probeerde zo de schuld van haar
eerste man af te lossen. Houbraken vertelt ons hoe Steen tot het idee kwam om zijn buurvrouw Maria,
ook wel Maritje Herculens van Egmond ten huwelijk te vragen.107 Het huishouden van Steen was een
chaos maar zijn enige dochter was nog te jong om een huishouden op zich te nemen. Eén van zijn
vrienden kwam bij hem langs en zei hem dat hij een vrouw moest zoeken. Op dat moment kwam net
Maria langs om haar schuld bij Steen te innen. Steens vriend zei hem dat hij met Maria moest trouwen,
want ze scheen een geweldig huishoudster te zijn en ze was nog knap ook. In zijn laatste levensjaren
bleef Steen schilderen en betaalde elk jaar trouw zijn contributie aan het Leidse gilde.108 Volgens zijn
biografen Houbraken en Weyerman bracht hij veel tijd rokend en drinkend door met zijn vrienden. Jan
Steen overleed in de winter van 1679. Op 3 februari 1679 werd hij in het familiegraf in de Pieterskerk in
Leiden begraven.

Bok 1996 (zie noot 99), pp. 25-37. Sutton 1982 (zie noot 104), p. 4.
Bok 1996 (zie noot 99), pp. 25-37.
107 Houbraken 1996 (zie noot 94), pp. 93-97.
108 Bok 1996 (zie noot 99), pp. 25-37.
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3.2. De schilderijen met dronken vrouwen van Jan Steen
Jan Steen had een voorkeur voor genrestukken. Hij is in zijn werkzame periode zeer productief
geweest. Volgens Karel Braun, schrijver van Alle tot nu toe bekende schilderijen van Jan Steen,
schilderde hij meer dan 350 schilderijen. Ongeveer 75% van dat aantal bestaat uit genrestukken. 109 Iets
minder dan de helft hiervan bestaat uit herberg-, bordeel-, of kermisscènes, scènes waarin drank en
ondeugdelijk gedrag de boventoon voeren. Op acht van deze schilderijen zijn vrouwen in beschonken
toestand te zien. Hieronder zullen deze vrouwen één voor één besproken worden. Bij elk schilderij zal
er worden ingegaan op wat voor vrouw we zien of dit rijke vrouwen of boerinnetjes waren en wat hun
normale dagelijkse bezigheid was. Verder ook, in wat voor omgevingen zij zich bevinden en wat de
boodschap van Jan Steen is.
De literatuur kan ons wel ideeën geven over waarom Jan Steen koos voor dronken vrouwen. Zo schrijft
Cornelis Wilhelmus de Groot dat Jan Steen een verhalenverteller was en dat hij het volk iets wilde
meegeven, een verhaal, een morele boodschap of een leuke mop.110 Er wordt ook geschreven over zijn
hobby het volkstheater. In zijn werk vinden we meerdere keren verwijzing naar volkstheaterstukken.111
Het is waarschijnlijk te noemen dat Steen voor scènes met dronken mensen koos vanuit zijn voorliefde
voor volkstheater, verhalen vertellen en zijn tweede werkomgeving (de bierbrouwerij en herberg). Een
andere mogelijke verklaring is de invloed van één van zijn leermeesters, Adriaen van Ostade (16101685), die ook veel boerentafereeltjes en herbergen
schilderde. Maar we kunnen pas echt conclusies
trekken als we naar de dronken vrouwen hebben
gekeken. We zullen de werken in chronologische
volgorde bespreken, om te kijken of er een bepaalde
ontwikkeling te waarnemen is en of Jan Steens
bedoelingen veranderden door de jaren heen.
Afb. 25. Jan Steen, De drinkpartij/ Slapende
vrouw en rokende man aan tafel, ca. 16581660, olieverf op paneel, 39 x 30 cm,
Hermitage St. Petersburg.

Karel Braun, Alle tot nu toe bekende schilderijen van Jan Steen, Rotterdam 1980.
Groot 1952 (zie noot 91).
111 Lyckle de Vries, Jan Steen. De schilderende uilenspiegel, Amsterdam 1976, p. 24.
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Het vroegste werk waarin we een dronken vrouw zien is het schilderij ‘De drinkpartij’ in de Hermitage in
Sint Petersburg. Daarin zien we Jan Steen zelf met een pijp in de ene hand en een glas in de andere
hand (afb. 25).112 De vrouw heeft het gezicht van Grietje en is bij het drinken in slaap gevallen. Met een
arm ligt ze op tafel waar haar hoofd op rust. Haar andere arm rust in haar schoot. Haar voet staat op
een stoof. De stoof werd vroeger gebruikt om voeten en handen te warmen in de winter. Ze is een van
haar schoenen verloren en op de grond liggen tabakspijpjes. Verschillende objecten wijzen in de
richting van de vrouw, zoals de schoen en de kat, en zij neemt meer ruimte in, waardoor de meeste
aandacht naar de vrouw gaat. Het wordt ons duidelijk dat de dronken vrouw in dit schilderij het
hoofdthema vormt. De dronkenschap wordt verduidelijkt door de grote kruik die op tafel staat en de
kruik die achter de vrouw in een nis in de muur staat. De pijp op de grond is gebroken en het lijkt er dan
ook op dat toen zij in slaap viel zij deze uit haar handen heeft laten vallen. De man heeft waarschijnlijk
ook al een flinke borrel op, want hij kijkt jolig en ondeugend naar de toeschouwer. De man en vrouw
bevinden zich in een huiselijke omgeving en lijken zich te bevinden in de keuken van hun eigen huis. De
volgende dronken vrouwen vinden we ook steeds weer in huiselijke interieurs. We zien dat in zijn
schilderijen met dronken vrouwen van
1658-1663 er steeds sprake is van een
huiselijke sfeer.
Afb. 26. Jan Steen, Het
verlopen huishouden, ca. 16611664, olieverf op doek, 81 x 89
cm, Wellington museum, Apsley
House, Londen.
In het volgend schilderij is er ook sprake
van een familiesfeer (afb. 26). De
familie is een ongeordend zooitje. ‘De hond eet uit de pot’ en ‘de gelegenheid maakt een dief’ van de
kinderen die de slapende moeder bestelen. De meid op de achtergrond steelt uit de kast van de familie.
De man des huizes heeft zijn hoed op de grond gegooid, wat duidt op zorgeloosheid en hij vergeet zijn
mannelijke taken.113 Hij is meer geïnteresseerd in de courtisane, die met hem een glaasje wijn drinkt. 114
Braun 1980 (zie noot 109), nr. 104.
Chapman 1996 (zie noot 96), pp. 13-14. Simon Schama, ‘The unruly realm: appetite and restraint in seventeenth-century Holland’,
Daedalus 108 (1979), pp. 103-123. Sutton 1982 (zie noot 104), pp. 323-324.
114 Schama 1979 (zie noot 113), pp. 105-107.
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“In The dissolute household he has become the center of a world turned morally upside down. As in the
lost painting described by Houbraken, a dog licks the platter and the children are out of control,
neglected by their drunken, sleeping mother. Steen, himself father of this household, sits smoking, his
leg slung across the lap of a pretty seductress, who is probably a prostitute.” 115 Chapman noemt de
slapende moeder een dronken vrouw en ook Schama benoemt haar als dronken. Dit is in deze
chaotische en wanordelijke toestand zeer aannemelijk te noemen is. Echter zijn er geen specifieke
aanwijzingen voor te vinden, behalve dat ze bestolen wordt zonder iets door te hebben of wakker te
worden. Dit schilderij lijkt qua type en figuren veel op het onderstaande schilderij ‘In weelde siet toe!’
(afb. 27).
Afb. 27. Jan Steen,
In weelde siet toe!,
1663, olieverf op
doek, 105 x 145 cm,
Kunsthistorisches
Museum, Wenen.
Jan Steen schilderde in 1663
het werk ‘In Weelde siet toe!’
waarop een vrouw in slaap is
gevallen in haar stoel (afb. 27). Aan haar rechterkant staat een klein ventje die rook uit een pijpje in haar
gezicht blaast, een gebruik dat om iemand te bespotten.116 Op de grond voor haar ligt een lege kan
waardoor zij vermoedelijk in haar slaaproes terecht is gekomen. Ze wordt ook nog eens bestolen van
haar eten, de hond op tafel doet zich tegoed aan de onoplettendheid van het gezelschap en eet van de
pastei. Volgens Cornelis Wilhelmus de Groot beeldt de slapende moeder het spreekwoord; ‘die slapen
gaat, weet niet hoe hij ontwaken zal’ uit.117 Dit is overigens niet het enige spreekwoord dat terug te
vinden is volgens de Groot. Hij wijst ons op 23 andere spreekwoorden in het schilderij. Eén daarvan is
natuurlijk ‘In weelde siet toe!’ dat geschreven staat op de leisteen rechtsonder in het schilderij. Het is het
overkoepelende thema van het schilderij. 118
H. Perry Chapman, ‘Jan Steen’s Household revisited’, Simiolus 20 (1990-1991), nr. 2/3, pp. 183-196.
1991 (zie noot 16), pp. 206-208.
117 Groot 1952 (zie noot 91), pp. 63-66.
118 De volgende alinea’s over ‘In weelde siet toe!’ zijn gebaseerd op: Biesboer 2003 (zie noot 86), pp. 212-213.
Braun 1980 (zie noot 109), nr. 179. Chapman 1996 (zie noot 45), nr. 38. Groot 1952 (zie noot 91), pp. 63-66, 90-93. Cornelis Hofstede de
Groot, Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke der hervorragendsten Holländischen Maler des XVII. Jahrhunderts, Stuttgart
1907-1928, nr. 102. Peter C Sutton, Masters of the seventeenth century Dutch genre painting, Philadelphia 1984, pp. 311-312. Lyckle de
Vries, Jan Steen. De kluchtschilder, Groningen 1977, pp. 53-58.
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Boven het hoofd van al deze personages hangt een symbolisch mandje met armoede en ziekte. Boven
de vrouw en man hangt een mand met een lazarusklepper en een bedelstaf. De lazarusklepper werd
gebruikt om te waarschuwen dat er een leprapatiënt aankwam. Zodoende vormde het mandje met
lazarusklepper, bedelstaf en andere voorwerpen een waarschuwing dat onmatigheid leidt tot armoede
en ziekte.119 Dit mandje met de lazarusklepper en bedelstaf zullen we nog enkele keren terug zien in de
schilderijen van Steen.
Afb. 28. Jan Steen, Soo voor
gesongen, soo nagepepen, ca.
1663, olieverf op doek, 134 x
163 cm, Mauritshuis, Den haag.
Na het zien van drie slapende dronken
vrouwen, zien we nu een wakkere en
drinkende vrouw en wel in een schilderij
dat weer een spreekwoord verbeeldt. In
‘Soo voor gesongen, soo nagepepen’, zien we de uitbeelding van een populair spreekwoord uit de
zeventiende eeuw (afb. 28). Het betekent dat wat de ouders doen, de kinderen na zullen doen. De
slechte gewoontes van de ouders zullen door de kinderen overgenomen worden. De slechte gewoontes
die in dit schilderij zijn weergegeven, zijn drinken, roken, zorgeloosheid en losbandigheid. Jan Steen
heeft dit spreekwoord meerdere keren uitgebeeld in verschillende varianten. Vele elementen zien we
terugkomen in de verschillende varianten. Zo zijn er meerdere objecten die wijzen op pijpen, zoals de
vader die de zoon een trek van zijn pijp laat nemen en de doedelzak, maar ook de papegaai past in dit
werk, vanwege haar natuurlijke na-aap gedrag. De inspiratie voor dit werk kwam waarschijnlijk van
Jacob Jordaens (1593-1678). 120 Net als Jordaens schilderde Steen verschillende generaties in een
moment van vrolijkheid en gezelligheid en het gezamenlijk maken van muziek door zang en
instrumenten. De familie zit gezellig dicht bij elkaar om de tafel, die gevuld wordt door fruit. In de
linkerhoek zit een grijnzende oudere man, waarschijnlijk Havick Steen, Jan Steens vader en de moeder,
waarschijnlijk Grietje, laat haar wijnglas bijschenken door één van de kinderen.121 De oudere vrouw aan
de andere kant van het schilderij zingt van een blad waarop staat: “Soo voorgesongen, soo nagepepen,
Schama 1979 (zie noot 113), p. 107.
Sutton 1982 (zie noot 104), pp. 35-36.
121 W. Martin, De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw: Rembrandt en zijn tijd. Onze 17e eeuwsche schilderkunst in haren
bloeitijd en nabloei, Amsterdam 1936, pp. 256 – 258.
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dat is al lang gebleken. Ik sing U voor, dus volght ons naer, van jongs af aan tot hondert jaer.” 122 Achter
de oudere vrouw zien we Steen zelf terug, die zijn oudste zoon Thaddeus een trek van zijn pijp laat
nemen en ook Steens bruin gevlekte hond zien we terug in dit schilderij.
Geamuseerd zal de toeschouwer misschien gelachen hebben om de vader met de prostituee en de
dronken moeder. Als de toeschouwer daarna goed verder kijkt, krijgt hij voor ogen wat Jan Steens
intentie was. De schilder geeft namelijk zijn commentaar op de situatie en wil de toeschouwer laten zien
hoe het niet hoort. Dit commentaar krijgt de toeschouwer in de vorm van de oude vrouw met haar
briefje.123
Afb. 29. Jan Steen, De
gevolgen van onmatigheid,
ca. 1663-1665, olieverf op
paneel, 76 x 106.5 cm
National Gallery, Londen.
In het schilderij ‘De gevolgen van
onmatigheid’ zien we weer een
slapende dronken vrouw. Ze draagt een kostbare rok, van blauw en roze changeant satijn(afb. 29).
Daarboven draagt ze een rood jakje afgezet met bont, haar hoofddoek zit netjes en strak om haar hoofd
gebonden. Ze heeft echter niet door wat er om haar heen gebeurt. Eén van de kinderen berooft haar, en
aan de andere kant laten twee kinderen een poes van een pastei eten. ‘Gelegenheid maakt de dief’ is
het spreekwoord dat hier op van toepassing is.124 Een ouder meisje laat de papegaai van de wijn
drinken en op de achtergrond zien we een stelletje onder een prieeltje.125
De vrouw is volgens Karel Braun Jan Steens eerste vrouw, Grietje van Goyen. Ze lijkt op de vrouw in
‘De drinkpartij’ (afb.25), waarvan ook gedacht wordt dat we daar Grietje zien. De kinderen om haar heen
zijn haar eigen kinderen, die model stonden voor deze deugnieten.126 De jonge vrouw die de papegaai
van de wijn laat drinken was waarschijnlijk de dienstmeid van de familie. Er zijn geen buren of andere
volwassen omstanders aanwezig die haar bespotten. In dit geval is de toeschouwer de bespotter. De
onmatigheid van de vrouw wordt tentoongespreid door het stilleven op de voorgrond. We zien fruit,
Martin 1936 (zie noot 121), pp. 256 – 258.
Vries 1976 (zie noot 111), p. 10.
124 Schama 1979 (zie noot 113), p. 107.
125 Brown 1997 (zie noot 103), pp. 81-84. Hofstede de Groot 1907 (zie noot 118), nr. 111.
126 Braun 1980 (zie noot 109), nr. 250.
122
123

41

brood, kaas, een omgevallen lege wijnkan en tabakspijpjes. Eén van de jongetjes strooit rozen voor het
varken dat voor de voeten van de dronken vrouw loopt. ‘Rozen voor de varkens/ zwijnen strooien’, zei
men als men goed deed voor een ander, maar de ander dat niet waardeerde. Op het schilderij ‘In
weelde siet toe!’ (afb. 27) heeft Jan Steen het ook uitgebeeld. Net als het mandje met lazarusklepper en
bedelstaf dat boven het hoofd van de vrouw hangt en we ook bij ‘In weelde siet toe’ zagen.127
De vrouw is welvarend, te zien aan haar onmatigheid en haar dure kleren. Ze wordt dus beroofd en
bespot door de kinderen om haar heen. Het is onduidelijk of dit haar eigen kinderen zijn of dat het
kinderen uit de buurt zijn. Maar we kunnen met enige voorzichtigheid aannemen dat Steen hier een
moeder afbeeldde. De moeder wordt ten schande gezet door de kinderen die haar beroven en geen
respect tonen voor hun eigen moeder. Een mogelijkheid naast de rol van moeder of in plaats van de
moeder is die van prostituee, haar dure kleren kunnen wijzen op dit beroep. In het volgende schilderij
zijn we er zeker van dat we een dronken prostituee zien(afb. 30). Deze vrouw wordt ook omgeven door
kinderen waarvan we niet zeker zijn of het haar eigen kinderen zijn. Het lijkt alsof Steen met deze vrouw
die meer moeder is dan prostituee een stap maakte naar het uitbeelden van prostituees als zijn dronken
vrouwen, zoals we zien in ‘Wijn is een
spotter!’.
Afb. 30. Jan Steen, Wijn is een
spotter!, 1668-1670, olieverf op
doek, 87.3 x 104.8 cm, Norton
Simon art foundation,
Pasadena.
Als je de schilderijen van Jan Steen
bekijkt en op zoek gaat naar werken
met dronken vrouwen valt het schilderij ‘De wijn is een spotter’ (afb. 30) meteen op. Hier is een dronken
vrouw aanwezig, de titel en laveloze toestand van de vrouw bewijzen het. De titel van dit schilderij is
gebaseerd op een Bijbeltekst uit het boek Spreuken.“Van wijn word je een spotter, van drank een
braller, wie zich bedrinkt, verliest zijn verstand.” (Spreuken 20:1). Deze tekst bevindt zich op de rand
van het afdakje, waaronder een vrouw staat.128 Ze wijst naar de vrouw op de grond, en praat met een
Schama 1979 (zie noot 113), p. 107.
De volgende alinea’s zijn gebaseerd op: Braun 1980 (zie noot 109), pp. 112-113. Abraham Bredius, Jan Steen, Amsterdam 1927, p. 63.
Hofstede de Groot 1907-1928 (zie noot 118), nr. 103. Schrijver onbekend, Haarlemsche meesters uit de eeuw van Frans Hals, Frans hals
museum 1946, p. 35. David W. Steadman, ‘The Norton Simon exhibition at Princeton’, Art journal 32 (1972), p. 36.
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man die ook naar de gevallen vrouw kijkt. De vrouw op de grond is overduidelijk niet meer bij haar
bewustzijn en wordt door één van de kinderen op een kruiwagen getrokken. Ze heeft te veel wijn
gedronken en daarbij is zij haar waardigheid kwijtgeraakt. Haar voorkomen is slordig, haar karmijn rode
jakje zit nogal los en een van haar borsten is ontbloot, het kapje op haar hoofd kan elk moment van
haar hoofd vallen en haar halsdoek, die haar decolleté zou moeten bedekken, ligt verloren op de grond
voor haar. Ze heeft haar schoenen waarschijnlijk niet zelf uitgedaan, maar ze zijn wel uit. ‘De
schaamschoen uittrekken’, was een gezegde in de zeventiende eeuw en dat wees op de
schaamteloosheid van een vrouw.129 Ze is niet alleen dronken, schaamteloos en niet erg preuts, ze
draagt ook nog eens rode kousen. Het dragen van rode kousen was een gebruik en herkenningsteken
van vrouwen van lichte zeden.130
De dronken vrouw bevindt zich voor een met wijnranken begroeid gebouw, waarschijnlijk een herberg.
Niet alleen de vrouw onder het afdakje en haar gesprekspartner lachen om de vrouw. Achter in het
schilderij haalt een vrouw water uit de put en uit een raam kijken twee mannen, die met haar mee
lachen. Een van die mannen heeft een pispot in zijn handen, die hij om de schande te vergroten straks
over haar heen zal gooien. In ‘Wijn is een spotter’ (afb. 31) van Hendrick Bary (1632-1707) naar Frans
van Mieris (1635-1681), zien we dit gebruik waarin een man
een pispot leegt op het hoofd van een dronken vrouw terug.
Afb.31. Hendrick Bary (naar Frans van Mieris), Wijn
is een spotter!, 1670, ontwerp Frans van Mieris is
1664, gravure.
In de vier kinderen achter de vrouw kunnen we de kinderen
van Jan Steen herkennen, van links naar rechts zien we
Johannes, Catharina, Thaddeus en Johannes.131 Echter zien
we Grietje van Goyen, Steens vrouw in die tijd, niet terug in
het gezicht van de dronken vrouw op ‘Wijn is een spotter’
(afb. 30). De vrouw of moeder van deze kinderen gaat
gekleed in kostbare kleding. Waar we misschien zullen
denken dat die dure kleding een teken is van de welvarende

Vries 1976 (zie noot 111), p. 24.
Wouter Th. Kloek, Jan Steen. (1626-1679), Zwolle 2005, p. 38.
131 Braun 1980 (zie noot 109), nr. 191.
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vrouw, moeten we voorzichtig zijn. In Lotte van der Pol’s ‘Burgher & Whore, Prostitution in Early Modern
Amsterdam’ lezen we dat het hier niet ging om een rijke vrouw. 132 Mooie en dure kleding was namelijk
één van de uiterlijke kenmerken van hoeren, naast de rode sokken. Hun uiterlijk was hun handelswaar
en mooie kleding was dus erg belangrijk.
De vrouw wordt omgeven door kinderen, de vraag is zijn het haar kinderen of buurkinderen die de
prostituee terug brengen naar haar bordeel voor een paar centen? Eén van de jongens draagt een
markt emmer, dit zou een mogelijk symbool kunnen zijn voor de taken die zij als moeder verloochent.
We kunnen dus niet met zekerheid zeggen of deze vrouw moeder was, wel kunnen we met enige
zekerheid zeggen dat het hier gaat om een prostituee. Jan Steen vond het waarschijnlijk interessant om
de vrouwen van lichte zeden belachelijk te maken, omdat zijn publiek dan ook meer afstand zag tussen
zichzelf en het afgebeelde. Steen kende meerdere marketingtrucs, één daarvan was afstand creëren
tussen het bespotte object en het koperspubliek. Koos hij er daarom voor om dronken prostituees te
schilderen in plaats van de dronken huismoeders die hij eerst schilderde?
In het schilderij ‘Wat baet er kaers of bril als den uyl niet sien en wil’, (afb. 32) wordt de aandacht door
de schilder gevestigd op de vrouw. De jonge dame ligt dronken achterover en steunt op de knie van een
man die net als de vrouw te veel heeft gedronken.133 In zijn ene hand heeft hij een glas en in de andere
hand een schenkkan. De vrouw is tijdens het drinken waarschijnlijk achterover gevallen in de schoot
van de man. De dwaasheid van dit stel wordt verduidelijkt door de prent die Steen op het houten
muurtje heeft geprikt boven het hoofd van de man. Op deze prent zien we een uil met een bril op, en
een kaars. De tekst hieronder luidt ‘wat baet er kaers of bril als den uil niet sien en wil’. 134 De uil was
een geliefd dier in de kunst van de zeventiende eeuw, hij kwam met verschillende betekenissen terug
en er waren meerdere kunstenaars die deze specifieke prent opnamen. Jan Steen gebruikte het
embleem meerdere keren om de dwazen en het dronken volk te bespotten.135 De uil was dwaas omdat
hij duisternis boven licht verkoos en het spreekwoord wijst erop dat al geeft men de uil/ mens hulp om
beter te kiezen, hij zal dwaas blijven.136 De uil werd ook geassocieerd met dronkenschap, vanwege de
zegswijzen; ‘zo zat als een uil’. In de al eerder genoemde prent ‘Wijn is een spotter’(afb. 31) naar Frans
van Mieris, zien we een uil boven de dronken dame. Dwaasheid, dronkenschap, gulzigheid en lust
waren allemaal zondes waarmee de uil werd geassocieerd.
Lotte van der Pol, The Burgher and the Whore. Prostitution in Early Modern Amsterdam, New York 2011, pp. 176-182.
Braun 1980 (zie noot 109), nr. 327. Hofstede de Groot 1907 (zie noot 118), nr. 100.
134 Groot 1952 (zie noot 91), p. 96. de Jongh 1976 (zie noot 51), pp. 246-248. Heinrich Schwarz, en Volker Plagemann, ‘Eule’, in: Otto
Schmitt, Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte VI, Stuttgart 1973, p. 308.
135 Martin 1936 (zie noot 121), pp. 258, 266.
136 Schwarz 1973 (zie noot 134), p. 308.
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Afb. 32. Jan Steen, Wat baet `
er kaers of bril als den uyl niet
sien en wil/ Het dronken paar,
ca. 1668-1672, olieverf op
paneel, 52.5 x 64 cm,
Rijksmuseum Amsterdam.
De dronken jonge vrouw is
waarschijnlijk een prostituee, te zien
aan haar rode sokken en haar manier
van kleden. Jan Steen beeldde vaker oudere mannen uit in het bijzijn van prostituees.137 De oude man
zou eigenlijk wijzer moeten zijn geworden met de jaren en dat hij dan koos voor een jonge vrouw die
liefheeft voor het geld maakt de oudere tot een dwaas, was de mening van Jan Steen. Dit wordt
nogmaals benadrukt door de oude vrouw achter het stel die de jas van de man steelt of misschien zijn
portemonnee aan het leeghalen is.138 Twee muzikanten verlaten de herberg, ze lachen hard om de
oude man en jonge vrouw. Aan de linkerkant is het bed al opengeslagen, het suggereert dat er nog
meer gaat gebeuren tussen deze man en vrouw. De oesters, een natuurlijk afrodisiacum, en de
mosselschelpen, een allegorie voor het vrouwelijk geslacht, op de grond geven nog meer hints over de
seksuele lading van dit kunstwerk. 139 Het pijpje dat ze in haar hand heeft werd gezien als symbool voor
het mannelijk geslacht en deze rust zo in haar schoot, dat er weinig mysterie overblijft. De kat die op de
grond zit, kijkt precies naar dit detail waardoor er nog meer nadruk op komt te liggen. De seksuele
lading verhoogt de sensatie van de dronken vrouw en man die te zien zijn. In het volgende schilderij is
ook sprake van seksuele spanning, waarbij de sensatie verhoogd wordt door de toeschouwers op het
schilderij die de dronken figuren bespotten.
Op het schilderij ‘Wie een varken is, moet in het kot’ (afb.33) maken twee vrouwen, in de hoofdrol van
het verhaal, zich niet zo druk over gepaste kleding etiquette. Bij de voorste dronken vrouw hangen de
borsten uit haar hemd, haar halsdoek hangt losjes over haar schouders en in haar schoen zit een gat.
Ze is het toonbeeld van onfatsoenlijk gedrag. De mensen om haar heen zien er uit als boeren met hun
grove gezichten en simpele kleding en het is waarschijnlijk dat deze vrouw ook een plattelandsvrouw is.

Vries 1976 (zie noot 18), p. 13.
1927 (zie noot 40), pp. 63-65.
139 Jongh 1976 (zie noot 46), pp. 246-248.
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In het midden zien we toeschouwers die lachen en wijzen naar de twee vrouwen. De vrouwen hebben
waarschijnlijk een ontblote boezem om de morele les te verduidelijken voor de toeschouwer.
Afb. 33. Jan Steen, Wie een varken is, moet
in het kot, ca. 1674-1678, olieverf op doek,
86 x 72 cm, Mauritshuis, Den Haag.
Het schilderij werd lange tijd ‘de dronken vrouw’
genoemd.140 Maar het wordt nu terecht genoemd
naar het oude spreekwoord, dat bijvoorbeeld ook al
werd uitgebeeld door Pieter Brueghel de oude
(1525/1530-1569). Pieter Brueghel wordt door velen
de voorloper van Jan Steen genoemd, omdat deze
kunstenaar ook veel humor, spreekwoorden en
volkstheater in zijn schilderijen gebruikte. In ‘Een
varken moet in het kot’ (afb. 34) van Brueghel zien we dat een man in het kot wordt geduwd. Niet alleen
wijzen de oude en nieuwe titel ons op de dronkenschap van de vrouw, maar dus ook haar voorkomen.
De vele omstanders kijken, wijzen en lachen hard om de vrouw die te veel gedronken heeft. De hele
buurt is uitgelopen en bevindt zich voor de herberg, waar de vrouw en haar gevolg waarschijnlijk net uit
gezet zijn. We kunnen spreken van een herberg vanwege de wijnranken die langs het gebouw groeien
en de rederijkers die uit het raampje hangen. Rederijkers gingen van herberg naar herberg met hun
gedichten en toneelstukken en hadden ook wel de bijnaam ‘rederijkers, kannenkijkers’.141
Afb. 34. Pieter Brueghel, Wie een varken is moet in het
kot!, 1557, olieverf op paneel, rond: 18 x 18 cm.
Er zijn meerdere dronken personen op dit schilderij (afb. 33). Bij
de boom zien we nog een klein stukje van een man die tegen de
boom aankotst. Achter de dronken vrouw zien we een jong stel
dat teveel heeft gedronken en daarachter ligt een man op de
grond. Hij wordt besnuffeld door een varken en werd even
daarvoor waarschijnlijk voortgedreven door de oudere vrouw met de stok. Zij vormt het einde aan de
140
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stoet van dronken mensen, richting het varkenshok. Rechts staat een grijnzende man klaar om het hek
van het kot open te doen. Lyckle de Vries zegt dat de ontblote boezems van de vrouwen het bewijs zijn
van seksuele activiteit in de groep. 142 Eer en een goede naam waren belangrijk in de zeventiende eeuw,
voor vrouwen had eer enkel te maken met seksualiteit. Seks met andere mannen, dan je eigen
echtgenoot of voor het huwelijk een andere uitspatting, en je eer was weggenomen als vrouw. 143 De
vrouwen in dit schilderij zijn hun eer kwijt geraakt, door deze mannen.
De dronken en aangeschoten vrouwen die we zien, zijn prostituees en slapende moeders. In sommige
schilderijen zien we ze allebei en in andere is er één uitgelicht. De prostituees worden vaak bespot en
er wordt om ze gelachen. De slapende dronken moeder wordt vaak bestolen. Er is vaak sprake van
weelde en luxe in de schilderijen, behalve in ‘Wie een varken is, moet in ’t kot’ (afb. 33). De meeste
schilderijen waarin dronken vrouwen voorkomen vormen een waarschuwing. Het terugkerende mandje
met lazarusklepper en bedelstaf is de voorbode van wat zal komen voor diegenen die zorgeloos leven,
te veel drinken en roken.
Conclusie
Na het bekijken van de verschillende schilderijen met daarin dronken vrouwen kunnen we enkele
ontwikkelingen waarnemen. Jan Steen verandert de vrouw langzaam van een huisvrouw/ moeder naar
een prostituee. Het kan zijn dat hij dit deed om meer afstand te creëren tussen zijn koperspubliek en het
afgebeelde onderwerp. Niet alleen verandert de rol en omgeving van de vrouw, maar ook haar
lichaamshouding en kleding veranderen. Het wordt in de latere werken steeds duidelijker dat hier gaat
om dronken vrouwen, zo bevindt ze zich in vreemde posities en houdingen en zijn er delen van haar
lichaam ontbloot. Schrijver Wilhelm Martin schrijft ook dat het er op lijkt dat Jan Steen tijdens zijn
schilderscarrière ontdekte dat hij een geestige blik had op de wereld. 144 Zijn oeuvre zou gerangschikt
kunnen worden door te kijken naar de scherpte van zijn types en karakter. Die volgens hem door Jan
Steen steeds scherper worden om het geestige van het schilderij te verhogen. Dit zagen we dus ook in
de werken met dronken vrouwen, waarin de dronkenschap steeds duidelijker wordt en de vrouw bij elk
schilderij onmatiger en ondeugdelijker wordt.
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Conclusie
In de kunst van Jan Steen zien we opvallend veel dronken vrouwen. Op enkele schilderijen zijn deze
vrouwen zelfs het centrale onderwerp. Jan Steen was echter niet de eerste die dronken figuren
uitbeelden. Dronkenschap vinden we al in de klassieke oudheid, in de vorm van bijvoorbeeld dronken
mythologische wezens. Er zijn ook verschillende Bijbelse onderwerpen waarin dronkenschap een rol
speelt. Bij de keuze van de kunstenaars voor deze mythologische of religieuze onderwerpen, ging het
hen bijna nooit om de dronkenschap zelf. De onderwerpen werden vaak gekozen omdat ze een
onderdeel van een serie of belangrijk verhaal waren of vanwege de technische uitdaging. Zo werd
Noachs dronkenschap verbeeld omdat het een belangrijk element in het verhaal was.
Landschapschilders in de zestiende eeuw kozen bijvoorbeeld voor het onderwerp Lot en zijn dochters
omdat ze dan een brandende stad konden schilderen.
Niet alleen dronken mannen zien we al in de klassieke oudheid en later, evenzeer zien we dronken
vrouwen terug in de klassieke oudheid. Maar ook in de Middeleeuwen zien we bijvoorbeeld dat de
‘dronken’ hoer van Babylon erg populair is en in de zestiende en begin zeventiende eeuw zien we
dronken vrouwen in het oeuvre van Pieter Brueghel de Oude en Adriaen Brouwer. Als we kijken naar
die dronken vrouwen uit de kunst voordat Jan Steen zijn dronken vrouwen maakte, dan zien we enkele
overeenkomsten. De blote benen en kousen die we bij de hoer van Babylon zagen zijn de opvallendste
overeenkomsten. Deze naakte benen en onthulde kousen werden waarschijnlijk gebruikt om de
schande te vergroten en om te verduidelijken dat het hier om een schandelijke vrouw ging
In het oeuvre van Jan Steen zien we een bepaalde ontwikkeling waarin hij steeds meer het komische in
zijn werken gaat benadrukken. Eenmaal op weg in zijn schilderscarrière ontdekte hij waarschijnlijk dat
hij een talent had voor het weergeven van het geestige. In de werken met dronken vrouwen zien we dit
ook. Zo zien we de eerste dronken vrouwen binnen in hun eigen huis, met hun man of kinderen. Het zijn
huisvrouwen die in hun dronken slaap bestolen worden door hun kinderen of de meid. Deze
huisvrouwen en moeders veranderen langzaam in prostituees die ladderzat voor de herberg gevonden
worden. De dronken vrouw bij Jan Steen wordt steeds ondeugdelijker en onmatiger. Het is niet alleen
haar rol en de omgeving die veranderen, ook de uitbeelding van de dronkenschap verandert mee naar
gelang het karakter van de prostituee. Zo zien we haar in vreemde houdingen en zien we meer bloot bij
de vrouwen.
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Het kan zijn dat Jan Steen deze ontwikkeling maakte om meer afstand te creëren tussen zijn
koperspubliek en het afgebeelde en zo meer schilderijen te verkopen. Maar de beste en
waarschijnlijkste verklaring voor de vraag waarom Jan Steen dronken vrouwen schilderde is dat Jan
Steen die vaak moraliseerde in zijn schilderijen, dronken vrouwen uitbeeldde omdat dronkenschap
onder vrouwen in Nederland in de zeventiende eeuw vele malen schandelijker werd bevonden dan
dronkenschap onder mannen.
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