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Welkom in Groningen
Joop Koopmans, voorzitter / chair VNVNG

I

n de afgelopen vijftien jaar heeft de VNVNG
niet eerder een congres in Groningen
georganiseerd. Door de afstand met Vlaanderen
en een deel van Nederland was deze stad niet
zo geschikt om er eendaagse congressen te
houden. “Maar wanneer we een tweedaags
congres organiseren dat op de middag begint en
niet al te laat op de tweede dag eindigt, dan is
Groningen toch wel mogelijk?” Dat hield ik mijn
medebestuursleden voor toen we besloten van
dit jubileumcongres een tweedaagse activiteit te
maken. Gelukkig volgde instemming en daarom
is dit congres nu in Stad, zoals de Groningers
hun woonplaats noemen.
Het is mij een groot genoegen u hartelijk
welkom te heten in Groningen, een stad die al
sinds de middeleeuwen bloeit. De universiteit
werd er in 1614 gesticht en de geschiedenis
werd daar vanaf het begin bestudeerd. Denk
bijvoorbeeld aan de eerste Groninger rector
Ubbo Emmius, bekend van zijn geschiedenis van
de Friese landen Rerum Frisicarum Historia. De
VNVNG voegt met dit congres nu aan dit lange
onderzoeksverleden een prachtige bouwsteen
toe. De keynote lecture organiseert zij samen
met het Groninger onderzoeksinstituut ICOG,
waarvoor hartelijk dank. Deze erkentelijkheid
geldt ook voor de andere instanties die dit
congres financieel ondersteunen (zie partners).
Ik wens alle congresgangers een geslaagde
bijeenkomst en feestelijke dagen in Groningen
toe.

During the last fifteen years, the VNVNG did not
organize a conference in Groningen. Due to the
distance between Flanders and a part of the
Netherlands, this city was not considered suitable
for organizing a one-day conference. “But when
we organize a two-day conference that begins in
the afternoon and does not end too late on the
second day, then Groningen will be a possibility,
won’t it?” This is what I said to my fellow members
of the VNVNG Board when we decided to
organize a two-day conference to mark this 15th
anniversary. Fortunately, they agreed and that is
why this conference takes places in “Stad”, as the
Groningers call their city.
It is my pleasure to welcome you in Groningen,
a city that has been flourishing since the Middle
Ages. The University of Groningen was founded in
1614, and history was researched in this institution
from the beginning. You have perhaps heard
of Ubbo Emmius, the first Groningen Rector
and famous for his history of the Frisian regions
Rerum Frisicarum Historia. The VNVNG with
this conference is adding to this long tradition
of research. The conference’s keynote lecture
is organized together with the Groningen
research institute ICOG; we are thankful for this.
Our gratitude also goes to the other sponsors
who have financially supported this conference
(see partners). I wish all conference participants
a productive meeting and festive days in
Groningen.

Welcome in Groningen
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Congresthema
N

aar sommige vormen, zoals blijde
inkomsten van landsheren en vorstelijke
echtparen, of feesten met vuurwerk en
trompetgeschal
naar
aanleiding
van
vredessluitingen, is in de afgelopen decennia
al veel onderzoek verricht. Datzelfde geldt
voor de betekenis en oorsprong van allerlei
terugkerende feesten in de kerkelijke
kalenders, zoals carnaval en naamdagen van
heiligen. Ook de feestelijke activiteiten van
rederijkerskamers, gilden en allerlei andere
gezelschappen zijn geen onbekend terrein
meer.
De specifieke betekenis van feesten in de
standenmaatschappij van de vroegmoderne
tijd roept echter nog altijd vragen op die verder
onderzoek rechtvaardigen. De centrale insteek
bij dit congres zal zijn dat veel vroegmoderne
festiviteiten fungeerden als breukmoment
in een cyclisch tijdsbesef. Toch bleef niet
altijd alles bij het oude en dat vraagt om
verklaringen. Daarnaast zal er aandacht zijn
voor transformaties in sociabiliteit tijdens de
vroegmoderne tijd, die weerspiegeld worden
in de manier waarop feestelijkheden werden
vormgegeven.

Several festive occasions, such as joyous entries
or celebrations surrounding the conclusion
of peace treaties, have been extensively
researched in the past few decades. The
same is true for the origins of recurring feastdays in religious calendars, such as carnival
and the name days of saints. Scholars
have also paid attention to festive events
organised by chambers of rhetoric, guilds and
confraternities.
Nevertheless, the specific meanings of
festivities in early modern society still raise
questions that justify further research. The
main idea of this conference is that early
modern festivities functioned as interruptions
in a cyclic notion of time. Special attention will
go to transformations in the sociability of the
early modern period, which were reflected in
the ways in which festivities were shaped and
organised.

Conference theme
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Keynote
Helen Watanabe-O’Kelly, University of Oxford

Catholic Ruler, Protestant People: The Impact of the
Reformation on Court and Civic Festivals in Early Modern
Europe

T

hough there were some forms of early modern court festival such as the ballet
de cour that took place within the palace and were for members of the court only,

most festivals took place in public and used the city as their stage. Royal entries,
coronations, victory celebrations, tournaments to celebrate dynastic events were played
out for all to see and, though the chief actors were the prince and his court, the ruler’s
subjects always had a part to play. They might be the chief organisers and addressees of
the festival as in the formal entry, which confirmed the legal connection between ruler
and people, or they might be given the role of passive but enthusiastic spectators. In
any case, the festival was meant to bind ruler and people together. A church service was
usually an indispensable element in the programme. Ruler and people worshipped the
same God and thanked him together for the political order which the festival confirmed.

But what happened when, after the Reformation, ruler and people belonged to different
confessions? One example is the formal entry of the Holy Roman Emperors into the Free
City of Nürnberg after their coronation. The Habsburgs remained Catholic, while Nürnberg
was one of the first cities in the Empire to become Lutheran. How was this expressed in the
triumphal arches and in the overall programme? How was confessional difference addressed
in the entry of William of Orange into Ghent in 1577? What happened when the Lutheran
Elector of Saxony received the Catholic emperor in Dresden? How was the defeat of the
Huguenots in 1628 addressed in the entry of Anne of Austria into the city in 1632? How
was the unity between prince and people maintained after the Elector of Saxony converted
to Catholicism in 1697 in order to be elected king of Poland, while his people remained
Lutheran? How did the Calvinist Electors of Brandenburg deal in their festivals with the fact
that their people were Lutheran?
Helen Watanabe-O’Kelly is Professor of German Literature in the Faculty of Medieval and
Modern Languages, University of Oxford. Her main research interests are in German literature
and culture from the late 15th to the early 18th centuries within their European context, in
women’s writing in all periods and in the representation of women in German literature and
culture. She has made a special study of early modern court festivals of all kinds throughout
Europe and of court culture. She is the Project Leader of ‘Marrying Cultures: Queens Consort
and European Identities, 1500-1800’, one of the 18 projects funded by HERA (Humanities in
the European Research Area) as part of its ‘Cultural Encounters’ programme.
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Locatie
H

et neogotische Van Swinderen Huys – op
steenworpafstand van het Academie
gebouw – is de locatie van VNVNG’s lustrum
congres. Het gebouw werd afgebouwd in
1912, maar de architectonische stijl was
geïnspireerd op het voormalig Raad- en
Wijnhuis aan de Grote Markt dat in 1775
was gesloopt. Het
Van Swinderen Huys
functioneerde als belastingkantoor tot 1974.
Dit verklaart het motto op de gevel: Quiquid
bono concedes, des partem tibi - Van wat je
aan het goede geeft, gaat steeds een deel naar
jou. In dezelfde geest zullen onderzoekers van
de vroegmoderne Nederlanden hun ideeën en
nieuwste resultaten delen met elkaar tijdens
de twee congresdagen.

The neogothic Van Swinderen Huys, close to
the academic heart of Groningen, is the main
venue of VNVNG's anniversary conference.
While the building was completed in 1912, its
architectural style was inspired by the former
Council and Wine House which was located at
the Grote Markt before its demolition in 1775.
The Van Swinderen Huys functioned as a tax
office until 1974, which explains the motto
on the façade: Quiquid bono concedes, des
partem tibi – Whatever you give to the good,
you will receive a part of it. In the same spirit,
scholars of the early modern Low Countries
will exchange their ideas and newest insights
with each other during the two conference
days.

Route

Route

The easiest route from the
station to the Van Swinderen
Huys is via the Vismarkt. When
you cross the canal via the bridge
of the colourful Groninger
Museum, just continue walking
straight ahead until you arrive at
a square: the Vismarkt. Turn left
and cross the square and follow
the Guldenstraat. You can find
the Van Swinderen Huys at the
left side of the street.

De makkelijkste route van het
station naar het Van Swinderen
Huys is via de Vismarkt. Wanneer
u de gracht bent overgestoken
via de kleurrijke Museumbrug
kunt u doorlopen tot u aankomt
op een groot plein: de Vismarkt.
Sla af naar links, steek het plein
over en volg de Guldenstraat.
Het Van Swinderenhuys zit aan
de linkerkant van de straat.

Adres / Address
Oude Boteringestraat 19
9712 GC Groningen

Location
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donderdag 26 oktober

Programma congres
13:00-13:40 Koffie en thee; registratie / Coffee and tea; registration

		

13:40-13:50 Opening: Joop Koopmans (voorzitter/chair)
13:50-14:00 Welkom / welcome: Raingard Esser (Director ICOG, Groningen)
14:00- 15:30 Panel 1, chair: Dries Raeymaekers

The Role of Tradition and Innovation in the Organization of
Festivities
>> Annemieke Romein (Rotterdam): Festivities in Legislative Provincial
Publications: Ordinances in Gelderland c.1600-1700
>> Adriaan Duiveman (Groningen): How to refuse the goblet: Ritualistic
Drinking and its ‘Flow’ in Nederlands displegtigheden, 1732-1735
>> Brecht Deseure (Brussel): Republican and Napoleonic ceremonial in
Brabant: back to the future?

15:30-16:00 Theepauze / Tea break
16:00-17:00 Keynote
Helen Watanabe-O’Kelly (Oxford): Catholic Ruler, Protestant People:
The Impact of the Reformation on Court and Civic Festivals in Early Modern
Europe
This lecture is organised in collaboration with The Groningen Research Institute
for the Study of Culture (ICOG).

17:00-17:45 Borrel / Drinks

17:45-18:00 Wandeling naar Martinikerk / Walk tour to Martini Church
18:00-18:45 Orgeldemonstratie Martinikerk / Organ Demonstration

		Martini Church

19:30-

Dinner Land van Kokanje (Oude Boteringenstraat 9)
Feestrede VNVNG's erevoorzitter Simon Groenveld / Festive speech VNVNG’s
honorary chairman Simon Groenveld
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vrijdag 27 oktober

8:30-9:00

Koffie en thee; registratie / coffee and tea; registration

9:00-9:30

Jaarvergadering VNVNG / Annual members meeting VNVNG

9:30-11:00

Panel 2, voorzitter: Judith Brouwer
De weergave / verslaglegging van festiviteiten in verschillende
media en kunsten
>> Mario Damen (Amsterdam): Toernooien en de integratie van de adel in de
Habsburgse samengestelde staat

>> Rozanne Versendaal (Utrecht): Carnaval in Jutphaas: De rol van

schertsverordeningen in de organisatie van een vroegmoderne
carnavalsviering
>> Lotte Jensen (Nijmegen): Vredesfeesten in de vroegmoderne Republiek:
bind- of splijtmiddel?

11:00-11:20 Koffiepauze / Coffee break
11:20-12:20 Panel 3, voorzitter: Anita Boele

De rol van materiële cultuur in festiviteiten
>> Lucinda Timmermans (Amsterdam): De kunst van de feestmaaltijd:
Conversation Pieces en tafelspelen tijdens het vroegmoderne
Nederlandse diner
>> Laurien Hansma (Groningen): Orangistische feesten tijdens de
contrarevolutie (1787-1794)

12:20-13:10 Lunch
13:10-14:20 Panel 4, voorzitter: Guido Marnef

Festiviteiten in uiteenlopende sociale milieus
>> Jeroen Puttevils (Antwerpen): De performance van de loterijtrekking in de
Zuidelijke Nederlanden van de vijftiende en zestiende eeuw
>> Dick de Boer (Groningen): Feesten van Burgerschap
>> Hans Cools (Ljouwert / Leuven): In de voetsporen van de keizer: Karel V op
het Capitool

14:20-14:50 Afsluitende discussie / Concluding discussion
14:50 		

Afsluiting door nieuwe voorzitter / Closing by new chair

Conference programme
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Presentaties
Panel 1 (English) - chair: Dries Raeymaekers

The Role of Tradition and Innovation in the
Organisation of Festivities

De rol van traditie en innovatie in de vormgeving van festiviteiten
Annemieke Romein, Erasmus University Rotterdam

Festivities in Legislative Provincial Publications: Ordinances
in Gelderland c.1600-1700

M

ass-assemblies of people, such as during a festival, could lead to troubles – at least
this is pointed out by the provincial ordinances during the seventeenth century. My

previous research on the Guelders’ book of Ordinances shows that the provincial government
burdened themselves with upcoming festivities: especially when these could pose a threat to
public order and safety. If they did, there was a likelihood that preventive measures would be
taken and the gatherings would be banned. With this foresight, the provincial government,
banned these festivities, such as maypole planting and clay-pigeon shooting. In this lecture,
I will talk about various regulations in Gelderland (c. 1600-1700) and the argumentation
that was used to protect the inhabitants. Moreover, the reoccurring nature of the legislation
requires some explanation and will be addressed.
Annemieke Romein studied History of Society at the Erasmus University of Rotterdam and
obtained her Masters of Education in History and Political Sciences at Leiden University. In
2016 she received her PhD for a comparative study to the use of fatherland-terminology as
a means of protest by German and French noblemen (1642-1655). She has been a teacher
at several colleges. In April 2017 she was awarded a NWO Rubicon-grant to conduct a
comparative study titled: Law and Order: Low Countries?! to study ‘social order’-policy in the
provinces of Holland and Flanders and the cities of Dordrecht and Gent (1579-1702). She is
doing this research at the University of Ghent and is an associated researcher of the Erasmus
University Rotterdam.

Adriaan Duiveman, University of Groningen

How to refuse the goblet: Ritualistic drinking, sociability
and flow in Nederlands displegtigheden, 1732-1735

B

etween 1732 and 1735, Cornelis van Alkemade and his son-in-law Pieter van der Schelling
published a three volume series on the history of table ceremonies. The series boasts an
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impressive 1.729 pages in total and traces back the history of dining and drinking rituals as
far as the ancient Greeks. However, it is not only a work of historiography. The series also
functions as a table philosophy with a moral agenda. The books perfectly reflect the ‘double
vision’ on alcohol consumption of early modern Europeans. Besides its moral ambiguity
towards drinking in general, the series also contains an ambiguity towards the rituals of
drinking. In this paper I will argue that Nederlands displegtigheden can shed light upon
the social functions of drinking in the Dutch Republic. On the basis of this analysis, I will
introduce an important nuance to a relatively old but still influential theory on the history
of manners: Norbert Elias’ civilizing process. Elias argued that rules and shame were the
primary ingredients of an early modern transition of manners. The main argument of this
paper is that rules and shame did not necessarily lead to self-restraint and moderation.
By contrast, Van Alkemade and Van der Schelling show how it could lead to exactly the
opposite: excess.
Adriaan Duiveman works as coordinator for the Groningen Research Institute for the Study
of Culture (ICOG). He recently graduated cum laude from the research master Modern
History and International Relations (RUG). During his master programme, he participated in
the Early Modern Studies programme at Uppsala University (Sweden). Adriaan specialised in
early modern cultural history and he is mainly interested in expressions of manhood during
the seventeenth and eighteenth century.

Brecht Deseure, Vrije Universiteit Brussel

Republican and Napoleonic ceremonial in Brabant: back
to the future?

T

he republican festivals of the French Revolution were strongly bound up with the idea
of a break with the past. Their goal was to express the advent of a new era, and to

educate the participants in the revolutionary principles. The setup and the symbolism of
these festivals were carefully designed in the capital so as to be identically celebrated in
the entire Republic. Ceremonial practices in the territories annexed to France as a result of
the revolutionary wars show a different picture however. Although the representatives of
the French regime officially proclaimed the end of the Old Regime, the republican festivals
they organized there showed a surprising measure of continuity with the early modern
festive traditions. Material objects, processional routes and symbolic places of the old civic
ommegangen were recycled in the republican ceremonial. The ideological makeover of these
old elements did not prevent them from establishing a conspicuous and paradoxical link to
the Old Regime. Clearly, the new urban administrators counted on tradition to make the
republican festivals more popular with the antirevolutionary locals. Under Napoleonic rule,
the state ceremonial showed a general return to the symbolic resources of the national past.
In the annexed territories, this turn again had surprising symbolic consequences. Not only
was the old Joyous Entry ceremonial revived for the new head of state, he was also likened
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to early modern ‘good monarchs’ of local history, such as the Emperor Charles V. This local
diversity in the historical representation and state ceremonial goes counter to the politics
of uniformisation usually association with Napoleonic rule. It shows that the tradition of
early modern festivities was too powerful a political resource for the new regime not to
appropriate it for its own goals.
Brecht Deseure is a historian specializing in the political culture of the revolutionary era,
especially in the Southern Netherland/Belgium. He furthermore has an interest in the history
of historical consciousness, constitutional history and historical theory. His dissertation was
on the politics of history pursued by the French revolutionary and Napoleonic governments.
His current research concerns the genesis and intellectual context of the Belgian Constitution
of 1831. He is employed as a postdoctoral researcher at the Catholic University of Leuven.

Panel 2 (Nederlands) - voorzitter: Judith Brouwer

De weergave en verslaggeving van festiviteiten in
verschillende media en kunsten
The Representation of Festitivities in Visual Media and the Arts
Mario Damen, Universiteit van Amsterdam

Toernooien en de integratie van de adel in de Habsburgse
samengestelde staat

T

he expansion of the Habsburg composite state in the first half of the sixteenth century
made it imperative to cultivate bonds between the prince and his household on the

one hand, and among the nobles of different principalities and kingdoms on the other.
Tournaments offered an ideal martial and social environment for this. This paper examines
the chivalric encounters organized on the occasion of the Joyous Entry of Prince Philip in
the Low Countries in 1549 and 1550. The central aim is to consider these events not only
as vehicles of social integration of the nobility in the Habsburg composite state, but also
as instruments of the expansion and restructuring of the princely household. Although the
theatrical and courtly elements were not lacking, sixteenth century tournaments were still
serious military exercises. The diversity of tournament forms, with fighting both on foot
and on horseback, the range of weapons used, and the inclusion of artillery units all show
that nobles from all over the Habsburg composite state possessed important martial skills.
The tournaments and its ‘afterparties’ offered a range of opportunities for Prince Philip and
his entourage to get acquainted with a broad cross-section of the nobility from his future
northern possessions.
Mario Damen is universitair docent middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam. Hij is vooral geïnteresseerd in de sociale, politieke en culturele geschiedenis van
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de Nederlanden in de Late Middeleeuwen en publiceert over de adel, toernooien, politieke
representatie, gebrandschilderde glazen en de Bourgondische-Habsburgse vorsten. Sinds
2016 leidt hij een door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
gesubsidieerd onderzoeksproject getiteld De verbeelding van een territorium. Constructies
en representaties van laat middeleeuws Brabant.

Rozanne Versendaal, Universiteit Utrecht

Carnaval in Jutphaas: de rol van schertsverordeningen in
de organisatie van een vroegmoderne carnavalsviering

H

et zestiende-eeuwse handschrift 10.C.26 van het Museum Meermanno-Westreenianum in
Den Haag heeft in de jaren ’70 bekendheid verworven door Herman Pleij en zijn onderzoek

rondom laatmiddeleeuwse en vroegmoderne carnavalsvieringen. Het handschrift bevat
verschillende teksten en afbeeldingen die verwijzen naar vroegmoderne carnavalsfestiviteiten
in Jutphaas, een dorp dat destijds nabij Utrecht gelegen was. Het handschrift wordt ook wel
een Vastenavondgeschrift genoemd, waarin de Zotheid in al haar facetten centraal staat. In
het handschrift komt ook een aantal schertsverordeningen in de vorm van een spotreglement
voor: dit soort parodieën op officiële ordonnanties en regelgevingen was belangrijk voor de
gezelschappen die verantwoordelijk waren voor het organiseren van feesten. Voornamelijk het
spotreglement, ook wel kortweg het Placcaet van Marcolphus genoemd, kan een interessant
licht werpen op de praktische kanten en de organisatie van de festiviteiten rondom carnaval.
Tot op heden is de specifieke gebruikscontext van veel van dit soort schertsverordeningen
nog onvoldoende in verband gebracht met feestelijke cultuur. In dit paper wil ik dan ook
het Placcaet van Marcolphus als een case study presenteren in de context van mijn bredere,
interdisciplinaire promotieonderzoek naar de karakteristieken, het gebruik en de functie van
schertsverordeningen in festieve contexten in de Lage Landen en in Frankrijk.
Rozanne Versendaal studeerde Romaanse Talen en Culturen en Letterkunde en
Literatuurwetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Op dit moment werkt ze
aan de Universiteit Utrecht aan een proefschrift over spotmandementen, getiteld: “Les
mandements joyeux en Europe: typologie et évolution d’une tradition des textes juridiques
parodiques (France / Pays-Bas, XIII-XVIIe siècles)”. Dit project behoort tot het VIDI-project
“Uncovering Joyful Culture: Parodic Literature and Practices in and around the Low
Countries (13th-17th centuries)” van dr. Katell Lavéant. Voor haar proefschrift onderzoekt
ze middeleeuwse en vroegmoderne schertsverordeningen in een corpus van voornamelijk
Franstalige en Nederlandstalige handschriften en drukken. Deze “mandements joyeux” of
schertsverordeningen parodiëren officiële middeleeuwse ordonnanties en speelden een
belangrijke rol in de feestcultuur van de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne samenleving.
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Lotte Jensen, Radbout Universiteit Nijmegen

Vredesfeesten in de vroegmoderne Republiek: bind- of
splijtmiddel?

I

n de vroegmoderne Republiek zijn tal van vredesfeesten gevierd, zoals de Vrede van
Munster (1648), de Vrede van Nijmegen (1678), De Vrede van Rijswijk (1697), de Vrede

van Utrecht (1713) en de Vrede van Aken (1748). Iedere vrede ging gepaard met festiviteiten,
zoals vuurwerken, optochten en toneelvoorstellingen. Van deze activiteiten werd uitgebreid
verslag gedaan in de media, zodat ook een breder publiek er kennis van kon nemen. In
deze bijdrage ga ik in op de vredespubliciteit rondom de Vrede van Munster (1648) en de
Vrede van Aken (1748). Welke representatie gaven de publicisten van de feestelijkheden?
Welke aspecten benadrukten zij en op welke wijze werd de Vrede van Munster, die precies
honderd jaar eerder werd gesloten, herbeleefd in 1748? Ik wil laten zien dat de weergave van
de festiviteiten allesbehalve neutraal was, maar sterk verbonden met actuele politieke en
religieuze kwesties. Hoewel vredespublicaties in beginsel een verzoenend karakter hadden,
maken ze de interne tegenstellingen in de Republiek duidelijk zichtbaar.
Lotte Jensen is hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud
Universiteit Nijmegen. Binnen het kader van een door NWO gefinanceerd Vidi-project deed
ze onderzoek naar Nederlandse identiteitsvorming in de vroegmoderne tijd. Haar monografie
daarover verscheen in 2016 bij Vantilt te Nijmegen en is getiteld Vieren van vrede. Het
ontstaan van de Nederlandse identiteit, 1648-1815 (Engelse vertaling: Celebrating Peace. The
Emergence of Dutch Identity, 1648-1815, Nijmegen 2017). De komende jaren geeft ze leiding
aan het NWO-Vici project ‘Dealing with Disasters in the Netherlands. The Shaping of Local
and National Identities, 1421-1890’. Ze is vice-voorzitter van De Jonge Akademie (KNAW).

Panel 3 (Nederlands) - voorzitter: Anita Boele

De rol van materiële cultuur in festiviteiten
The Role of Material Culture in Festivities

Lucinda Timmermans, Rijksmuseum Amsterdam

De kunst van de feestmaaltijd: Conversation Pieces en
tafelspelen tijdens het vroegmoderne Nederlandse diner

S

childerijen uit de Nederlanden van de zestiende en vroege zeventiende eeuw tonen vaak
scènes van het alledaagse leven. Deze werken bevatten een grote variëteit aan dagelijkse

gebruiksvoorwerpen, die vaak overeenkomen met archeologische vondsten en overgeleverde
objecten uit de tijd van de kunstenaar. Andersom werd de iconografie van de genreschilderijen
ook toegepast op de gebruiksvoorwerpen zelf. Gebruiksvoorwerpen kunnen rijk gedecoreerd
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zijn met scènes die we voornamelijk kennen van de ‘hogere kunsten’, zoals schilderijen,
tekeningen en prenten. Te denken valt aan tafelbellen, vijzels, kruiken, teljoren, etc. Door
schilderijen en archeologische vondsten weten we dat boeren dronken uit steengoed kruiken
gemaakt in Raeren en andere productiecentra uit die omgeving. Het moet vreemd zijn
geweest voor de boeren om zichzelf afgebeeld te zien op Raerenkruiken, die gebruikt werden
door de hogere klassen. Op dergelijke kruiken zien we boeren dansen, zoals op de prenten
van Sebald Beham en schilderijen van Pieter Bruegel de Oude. Ook bestaan er kruiken met
boerenbruiloften. Gedecoreerde objecten hebben vaak niet alleen een gebruiksfunctie, om
uit te eten of te drinken. Maar het zijn ook zogenaamde ‘conversation pieces’, waarover
Erasmus al schreef. Ze waren bedoeld om een gesprek op gang te brengen. Dit geldt tevens
voor tafelspelen die werden geschreven door rederijkers, die werden opgevoerd tijdens of na
het diner en waarbij objecten vaak een prominente rol speelden. Soms werden tijdens een
tafelspel objecten cadeau gedaan in de vorm van een raadsel, andere keren speelden acteurs
voor gebruiksvoorwerpen.
Lucinda Timmermans studeerde kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit
Nijmegen en Cultureel Erfgoed aan de Universiteit Utrecht. Sinds december 2016 werkt
zij als Junior Conservator Metalen bij het Rijksmuseum. Daarvoor werkte zij op de afdeling
kunstnijverheid bij Museum Boijmans Van Beuningen, waar zij onder andere meewerkte
aan de tentoonstelling ‘Van Bosch tot Bruegel. De ontdekking van het dagelijks leven’. Ook
doet Lucinda onderzoek naar de afgebeelde objecten op schilderijen van Pieter Bruegel de
Oude voor een monografische tentoonstelling over deze kunstenaar, die in 2018 opent in het
Kunsthistorisches Museum in Wenen.

Laurien Hansma, Rijksuniversiteit Groningen

Orangistische feesten tijdens de contrarevolutie (1787-1794)

D

e mislukte aanhouding van prinses Wilhelmina van Pruisen bij Goejanverwellesluis, op 28
juni 1787, vormde het startsein van de contrarevolutie in de Republiek. Orangisten door

de hele Republiek richtten zogenaamde Oranje-sociëteiten op en droegen oranje kokardes,
linten en vlaggen. Na enkele maanden was de stadhouderlijke macht van Willem V in alle
gewesten en steden weer hersteld. Het orangisme bloeide als nooit te voren. Deze periode
van contrarevolutie kende een ‘explosieve produktie van gebruiksvoorwerpen, penningen en
gravures met een orangistische iconografie’, zoals Frans Grijzenhout in zijn boek Feesten voor
het vaderland (1989) optekent. In de productie en gebruik van voorwerpen en andere uitingen
van feestvreugde ziet Grijzenhout de politieke verhoudingen en idealen van deze periode
weerspiegelt. In mijn bijdrage wil ik niet alleen de betekenis van dergelijke orangistische
voorwerpen en uitingen van feestvreugde tijdens de contrarevolutie onder de loep leggen,
maar ook onderzoeken hoe erover werd bericht en in hoeverre de feestelijkheden verplicht
waren. In zijn artikel over de verjaardagviering van Willem V in 1788 (2010) laat Joop
Koopmans namelijk zien dat vieringen een sterk propagandistisch karakter konden hebben
en de vrijheid sterk inperkten. Zo werden in 1788 ook patriotten verplicht de verjaardag van
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de stadhouder te vieren en was het verboden kritiek te hebben op elkanders versieringen
en verlichtingen. Ook Groningen kende maatregelen die een zekere vorm van orangisme
verplichtten. In mijn artikel zal ik de vraag beantwoorden welke betekenis orangistische
uitingen van feestvreugde hadden tijdens de contrarevolutie in de Republiek en meer specifiek
in Groningen.
Laurien Hansma studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is aldaar
verbonden aan het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek Groningen (ICOG)
en werkt momenteel aan een proefschrift over het politieke denken van orangisten in
Nederland in de periode 1780 tot 1813. Ze schreef onder meer over het leven en werk van
orangist Cornelis van der Aa en leverde een bijdrage aan de bundel Oranje onder. Populair
orangisme van Willem van Oranje tot nu (2014) onder redactie van Henk te Velde en Donald
Haks. Hierin richtte zij zich op de orangistische onderstroom in Nederland in de periode
1795-1813.

Panel 4 (Nederlands) - voorzitter: Guido Marnef

Festiviteiten in uiteenlopende sociale milieus
Festivities in Different Social Milieus

Jeroen Puttevils, Universiteit Antwerpen

De performance van de loterijtrekking in de Zuidelijke
Nederlanden van de vijftiende en zestiende eeuw

L

oterijen waren erg populair in de vijftiende- en zestiende-eeuwse Nederlanden. De Brugse
stedelijke overheid organiseert de eerste loterij in 1441 om inkomsten te genereren en

schulden te delgen. Al snel namen andere steden, kerken, kooplieden en ondernemers,
broederschappen, schuttersgilden en zelfs de centrale overheid van de Nederlanden het format
van de loterij over. Lotenkopers hadden de keuze: hun loten laten registreren op hun eigen
naam of op een zogenaamde proze. Transparantie en eerlijkheid geboden de organisatoren
om bij de trekking elk lot te laten voorlezen. Een onschuldige hand bepaalde dan, zoals
in een tombola, of het lot een prijs won of niet. Feestelijkheden maakten deel uit van de
loterijpraktijk: de prijzen reisden naar andere steden, trompetgeschal werd overal ingezet,
er werden maaltijden georganiseerd en de trekking zelf was een evenement op zich. Je zou
de trekking kunnen omschrijven als een weken durende Twitter: lotenkopers trakteerden het
publiek op grappen (waarbij de trekkers vaak het slachtoffer van spot waren), maar ook op
sociale, politieke en religieuze kritiek. Ondanks het humoristische karakter van de trekking
was het nodig om – trekkingen konden soms langs aanslepen – deze spannend te houden
met allerlei middelen. In deze presentatie laat ik – in tandem met de volgende spreker – zien
hoe loterijen erg snel een performance werden en hoe dit te verklaren valt door de nood aan
promotie en transparantie in de erg competitieve loterijenmarkt van de laatmiddeleeuwse-
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en zestiende-eeuwse Nederlanden.
Jeroen Puttevils is docent middeleeuwse geschiedenis, verbonden aan het Centrum voor
Stadsgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen. Hij doet onderzoek op het snijvlak van
cultuur en economie. Hij is geïnteresseerd in de geschiedenis van loterijen, koopliedencultuur,
risico, toekomstdenken en de stadsgeschiedenis van de Nederlanden. U kunt zijn bibliografie
vinden op www.uantwerpen.be/nl/personeel/jeroen-puttevils. Hij schrijft ook een blog over
zijn onderzoek (met wisselende frequentie): www.lokroepvanvrouwefortuin.wordpress.com.

Dick E.H. de Boer, Rijksuniversiteit Groningen

Feesten van burgerschap

A

an het eind van de zestiende kreeg het burgerschap in de jonge Republiek een nieuwe
inhoud. Diverse feestelijke manifestaties zetten de ontwikkeling van dit burgerschap

kracht bij: herdenkingen van militaire successen, loterijtrekkingen, landjuwelen e.a.droegen
bij tot de vestiging van dit burgerschap in de geesten en harten. Ze deden een beroep op
de gemeenschapszin, de charitas, de stedelijke en nationale trots.In deze paper behandel
ik enkele voorbeelden van festiviteiten in het Leiden van de late 16de eeuw. De rol van de
rederijkers daarbij is een opmerkelijke permanente. Achtereenvolgens besteed ik aandacht
aan de viering van Leidens Ontzet, de ondergang van de Armada, de Leidse loterij van 1596
en neem een de aanloop naar de voering van het Twaalfjarig Bestand.
Dick E.H. de Boer werkte tot zijn emeritaat als hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan
de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek bestrijkt een grote variatie aan onderwerpen,
van Hanzegeschiedenis tot sociaal-cultureel ontwikkelingen in de steden van de Late
Middeleeuwen en Vroegmoderne tijd, en Mirakelregistraties tot de 'Beierse driehoek' (Holland,
Zeeland, Henegouwen, Neder-Beieren) als factor in Laatmiddeleeuws Europa. Enkele
recente publikaties: ‘Brenghdy my enige nieumare? nieuwsgaring en nieuwsverspreiding
in de middeleeuwen’, Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 23 (2016) 157-172; ‘Fun,
Greed and Popular Culture: Lotteries and Lottery-Rhymes as a Mirror of the Cultural Legacy
of the Low Countries' Long Sixteenth Century’, in: A.-L. Van Bruaene and M. Kavaler, Dutch
Culture in the 16th Century (ter perse); met Ludo Jongen (eds.), In het water gevonden. Het
Amersfoortse Mirakelboek (Hilversum 2015).

Hans Cools, Fryske Akademy, Ljouwert / KU Leuven

In de voetsporen van de keizer: Karel V op het Capitool

D

e inname van Tunis door Habsburgse troepen in juni 1535 geldt als één van de belangrijkste
overwinningen van Karel V. Dit succes kreeg grote weerklank overal in Europa, niet

in het minst omdat de keizer vervolgens een lange zegetocht maakte door tal van steden
op Sicilië en het Italiaanse vasteland. Hoogtepunt was zijn intocht in Rome in maart van
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het daaropvolgende jaar. Dat bezoek was uiterst geladen. Want de Romeinen waren niet
vergeten hoe Habsburgse troepen nog geen decennium eerder de stad hadden geplunderd.
Toch kwam Karel niet als verzoener, maar als triomfator. Dat bleek onder andere uit de
route die hij voor zijn intrede koos: onder de bogen van Constantijn en Titus over het Forum,
langs de Palatijn naar het Capitool, liep hij in de sporen van zijn klassieke voorgangers
wanneer die hun triumphi hielden. Ook modelleerde Karel zich in fysiek opzicht naar de
Romeinse keizers: hij zag er uit als Marcus Aurelius op het beroemde ruiterstandbeeld. Deze
parallellen bleven niet onopgemerkt: in nieuwsbrieven en pamfletten werd er uitvoerig op
gewezen. Karels triomftocht speelde dan ook een belangrijke rol in het beeld dat de keizer
van zichzelf stileerde. Bovendien versterkte hij de belangstelling voor de klassieke oudheid,
in het bijzonder die voor de Romeinse keizertijd.
In deze lezing zal ik de scenografie van Karels Romeinse triomftocht vergelijken met eerdere
intredes in de Lage Landen en met die van de keizerkroning in Bologna in 1530. Daarbij zal
ik betogen dat de Bourgondische beeldtaal plaatsmaakte voor een nieuwe, op de klassieke
oudheid gemodelleerde, imperiale iconografie.
Hans Cools promoveerde in 2000 aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens was hij
postdoc in Leiden en werkte hij bij het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome. Sinds 2006
is Cools als universitair docent verbonden aan de KU Leuven en sinds 2015 combineert hij
die aanstelling met een baan als senior-onderzoeker en lid van het managementteam bij de
Fryske Akademy. In zijn onderzoek besteedde Hans Cools aanvankelijk vooral aandacht aan
de impact van sociale structuren op staatsvorming in de laatmiddeleeuwse Nederlanden.
Het afgelopen decennium heeft hij zijn onderzoekspraktijk verbreed en heeft zich toegelegd
op de studie van makelaardij en politieke en historische cultuur in vroegmodern Europa.

Papers
16

Orgeldemonstratie en
carillon
an het einde van de eerste congresdag

A

At the end of the first conference day, you are

wordt alle congresgasten een orgel-

invited to join us for the organ- and carillon

en carillondemonstratie aangeboden in één

demonstration in one of Groningen's landmark:

van Groningens bekendste gebouwen: de

the Martini Church. During the 45 minutes

Martinikerk. Tijdens de 45 minuten lange

long demonstration, organist Stef Tuinstra will

demonstratie laat organist Stef Tuinstra u

let you discover the scope and sounds of this

de klanken ontdekken van het imposante en

impressive and world famous early modern

wereldberoemde instrument. VNVNG-lid en

instrument. VNVNG member and professional

beiaard Heleen van der Weel zal een aantal

carillon player Heleen van der Weel will play a

feestelijke stukken spelen op het carillon van

couple of festive pieces on the carillon of the

de Martinitoren tijdens de wandeling naar de

Martini Tower during the walk to the Martini

Martinikerk.

Church.

The organ

Het orgel
De bouw van het hoofdorgel in de Martinikerk
startte in 1480. De humanist Rudolf Agricola
– geboren in de Groninger Ommelanden – was
een adviseur. In de eeuwen die volgden, werd
het orgel uitgebouwd. Tijdens de ingrijpende
restauratie in de jaren ’80 van de vorige eeuw
werd de orgel teruggebracht tot de situatie in
1740. Het instrument – met maar liefst 3500
pijpen en 53 registers – wordt gezien als een
van de mooiste voorbeelden van barokorgels.

De organist
Kerk in Groningen. Hij is expert op het
van

improvisaties

Martini Church started in 1480. The humanist
Rudolphus Agricola – born in the province
(Ommelanden) – was an advisor. During the
following centuries, the organ was extended
with more and more pipes. During the
restauration in the 1980s, the organ was
carefully restored to its size and qualities of
1740. The instrument, boasting 3500 pipes and
53 registers, is considered to be one of the most
beautiful examples of a baroque organ.

The organist

Stef Tuinstra is organist van de Nieuwe
gebied

The construction of the main organ in the

in

historische

stijlen van de Renaissance tot de 21ste eeuw.
In samenwerking met de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed en de Orgelcommissie van
de Protestantse Kerken in Nederland (PKN)
houdt Tuinstra zich bezig met de restauratie

Stef Tuinstra is the organist of the Nieuwe Kerk
in Groningen. He is considered a specialist of
improvisations in historical styles from the
Renaissance to the 21th century. In cooperation
with the Government Department for the Care
of Cultural Heritage (Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed) and the Organ Committee of the
Protestant Churches in The Netherlands (PKN),
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Tuinstra is involved in the restoration of organs

van Nederlandse orgels.

in the Netherlands.

Het carillon
Het

carillon

van

de

Martinitoren

wordt

The carillon

bespeeld door VNVNG-lid Heleen van der

The carillon of the Martini Tower will be played

Weel. Van der Weel was de stadsbeiaard van

by VNVNG member Heleen van der Weel. Van

Den Haag tussen 1975 en 2012. Ze bespeelt nog

der Weel was the official town carillon player of

elke week het carillon van het Vredespaleis.

The Hague between 1975 tot 2012. She still plays

Van der Weel studeerde Geschiedenis aan

the carillon of the Peace Palace in The Hague

de Universiteit Leiden en publiceert over de

every week. Van der Weel studied History at

historische functies van carillons.

Leiden University and she has published on the
historical functions of carillons.

Martinikerk. Foto: Bert Kaufmann

Organ demonstration
and carillon
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detail van David Teniers (II), Boerenkermis, c. 1665, olieverf op
doek, h 78cm × b 106,5cm, Rijksmuseum, Amsterdam, SK-C-298

