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Van feest tot feest
Evolutie en vormgeving van feestelijk vertier 

in de vroegmoderne Nederlanden

Joop W. Koopmans en Dries Raeymaekers

V roegmoderne Europeanen hadden een cyclische tijdsbeleving, waarin vaste pa-
tronen zoals de opkomst en ondergang van de zon en de wisseling van de seizoe-

nen centraal stonden.1 Daarin pasten ook de jaarlijks terugkerende festiviteiten die de 
dagelijkse sleur doorbraken. Dit gold bijvoorbeeld voor het carnaval, de lokale kermis, 
Maria-Tenhemelopneming, de viering van de oogst en kerstmis, ook al waren niet al 
deze feesten ieder jaar gekoppeld aan exact dezelfde data. Plaats- en tijdgenoten ke-
ken er vaak gezamenlijk naar uit en bereidden zich doorgaans al geruime tijd van te-
voren erop voor. Ook ogenschijnlijk unieke feestelijke momenten, zoals de doop en 
het huwelijk van een persoon — de zogeheten rites de passage — of de inhuldiging van 
een nieuwe vorst, sloten bij het cyclische denken aan. De dynastieke intervallen bij 
erf opvolging waren weliswaar onregelmatig en onvoorspelbaar, maar vrijwel zeker 
was dat de dood van een vorst zou leiden tot de komst van een nieuwe vorst. Daar-
bij werden oude rituelen herinnerd, herhaald en opgepoetst, met alle bijbehorende 
pracht en praal. Door het grote aantal oorlogen in de vroegmoderne tijd werden wel-
licht zelfs vredesfeesten ervaren als terugkerende fenomenen. 

Dit alles betekent niet dat er niets veranderde in het karakter van de vroegmoderne 
feestelijkheden. Altijd was er aanpassing door gewijzigde omstandigheden en werd 
er inspiratie geput uit de manieren waarop buurregio’s en andere landen vergelijk-
bare festiviteiten aanpakten. Niet zelden probeerden organisatoren hun voorgangers 
te overtroeven, in de hoop meer eer en faam te verwerven en voor de toekomst te 

1 Over het cyclische tijdsbesef bijv. A. Baggerman en R. Dekker, ‘Otto’s horloge. 
Verlichting, deugd en tijd in de achttiende eeuw’, in: M. Grever en H. Jansen (red.), 
De ongrijpbare tijd. Temporaliteit en de constructie van het verleden, Hilversum 2001, 
pp. 97–112, aldaar pp. 101–102. 
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behouden. Voor historici blijft het een uitdaging duiding te geven aan zulke verande-
ringen en daarvoor verklaringen aan te dragen. Nu is er in de afgelopen decennia al 
het nodige onderzoek gedaan naar vele uitingen van vreugde en plezier in de vroeg-
moderne Nederlanden en daarbuiten. Dit geldt bijvoorbeeld voor blijde inkomsten 
van landsheren en vorstelijke echtparen, of feesten met vuurwerk en trompetge-
schal naar aanleiding van vredessluitingen. Zo bestudeerde Lotte Jensen recentelijk 
de Nederlandse vredesliteratuur verschenen na een aantal vredesakkoorden tussen 
Munster (1648) en Wenen (1815).2 Ook de betekenis en oorsprong van terugkeren-
de feesten in de kerkelijke kalenders, zoals het gekerstende carnaval en naamdagen 
van heiligen, staan al lange tijd in de belangstelling.3 De feestelijke activiteiten van 
rederijkers kamers, gilden en allerlei andere gezelschappen zijn evenmin onbekend 
terrein gebleven. De rederijkers leverden immers belangrijke bijdragen aan de organi-
satie van processies en publieke feesten, zo blijkt uit het onderzoek van onder anderen 
Arjan van Dixhoorn en Anne-Laure Van Bruaene.4 Toch zijn er nog vele thema’s en 
vragen die nader onderzoek verdienen. 

2 L. Jensen, Vieren van vrede. Het ontstaan van de Nederlandse identiteit, 1648–1815, 
Nijmegen 2016. Zie ook haar artikel ‘“Toen ’t volk als uit één mond, lang leve Oranje! 
riep.” Orangisme in het vredesjaar 1748’, in: Tijdschrift voor Geschiedenis 128:1 (2015), 
pp. 1–22. Over blijde inkomsten bijv. A.-L. Van Bruaene, ‘Vorstelijk onthaald: Blijde 
intredes in de Zuidelijke Nederlanden tussen 1400–1800’, Tijd-schrift 6:1 (2016), 
pp. 7–20; M. Thøfner, ‘“Willingly We Follow a Gentle Leader…”: Joyous Entries 
Into Antwerp’, in: J. Duindam en S. Dabringhaus (red.), The Dynastic Centre and the 
Provinces: Agents and Interactions, Leiden 2014, pp. 185–202; S. Bussels, Spectacle, 
Rhetoric and Power: The Triumphal Entry of Prince Philip of Spain into Antwerp, 
Amsterdam 2012; S. Bussels, ‘Making the Most of Theatre and Painting: The Power of 
Tableaux Vivants in Joyous Entries from the Southern Netherlands (1458–1635)’, in: Art 
History 33:2 (2010), pp. 236–247.

3 Zie bijv. A. Sermon, Carnaval. Geschiedenis van het carnaval van Keizer Karel tot Eedje 
Anseele, Gent 2001; E. Bauwens, ‘De Afschaffing van Heiligendagen in Engeland en het 
Oostenrijkse Rijk’, in: Van mensen en dingen. Tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen 
7:3–4 (2009), pp. 82–115.

4 A. van Dixhoorn, Lustige geesten. Rederijkers in de Noordelijke Nederlanden (1480–1650), 
Amsterdam 2009, pp. 193–204; A.-L. Van Bruaene, Om beters wille: Rederijkerskamers en 
de stedelijke cultuur in de Zuidelijke Nederlanden (1400–1650), Amsterdam 2008. Zie ook 
bijv. S. Mareel, Voor vorst en stad. Rederijkersliteratuur en vorstenfeest in Vlaanderen en 
Brabant (1432–1561), Amsterdam 2010.



7

Van feest tot feest

Enkele jaren geleden bedachten de toenmalige bestuursleden van de Vlaams- 
Nederlandse Geschiedenis voor Nieuwe Geschiedenis (VNGNG) dat het onderwerp 
‘festiviteiten in de vroegmoderne Nederlanden’ een passend thema zou zijn om haar 
derde lustrum luister bij te zetten. Hiermee hoopten zij het onderzoek naar feestelijk-
heden een impuls te geven. Dit resulteerde in een tweedaags jaarcongres, georgani-
seerd in Groningen op 26 en 27 oktober 2017.5 Een van de doelen van deze conferentie 
was verbreding en verdieping van het VNVNG-jaarcongres ‘Propaganda en spektakel: 
Intochten en festiviteiten in de Nieuwe Tijd’ van 2009, dat louter gericht was geweest 
op een aantal politieke festiviteiten, vooral blijde inkomsten.6 Het congres van 2017 
zou echter ook aandacht moeten schenken aan feestelijkheden buiten het politieke 
domein en zich richten op transformaties in sociabiliteit tijdens de vroegmoderne tijd. 
Voor dit doel werden vier subthema’s geformuleerd: 1. De rol van traditie en innova-
tie in de vormgeving van festiviteiten; 2. De weergave en verslaggeving van festivitei-
ten in verschillende media en kunsten; 3. De rol van materiële cultuur in festiviteiten, 
en 4. De rol van normen en waarden met betrekking tot festiviteiten in diverse soci-
ale milieus.

De panels waarin genoemde thema’s aan de orde werden gesteld, gingen vergezeld 
van een keynote lezing van Helen Watanabe-O’Kelly. Haar voordracht raakte vooral 
het eerste thema, over de mate van continuïteit in de organisatie van feestelijkheden. 
Watanabe-O’Kelly besprak namelijk specifieke problemen die het reformatorische 
gedachtegoed veroorzaakte tijdens politieke evenementen waarbij vorsten en onder-
danen — of groepen daarvan — niet langer dezelfde geloofsrichting deelden. Dit kon 
leiden tot secularisering van festiviteiten die voorheen altijd katholieke elementen 

5 Het congres werd qua keynote lecture georganiseerd in samenwerking met het 
Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek Groningen (ICOG) en financieel 
ondersteund door het Groninger Universiteitsfonds, Sustainable Society RUG en de 
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Zie verder het Conference 
Report van Daniël Bokma, Frido Dijkstra, Dániel Moerman (eindred.), Rozemarijn 
Moes, Lisa Wallesch en Sian Wierda, tijdens het congres Masterstudenten aan 
de Rijksuniversiteit Groningen: http://www.vnvng.eu/cms/wp-content/uploads/
VNVNG-Conference-Report-26–27-Oct-2017.pdf (geraadpleegd 30 januari 2019).

6 Michel Reinders sloot zijn recensie van de bundel die uit dit congres voortkwam, te we-
ten J.W. Koopmans en W. Thomas (red.), Propaganda en spektakel. Vroegmoderne intoch-
ten en festiviteiten in de Nederlanden, Maastricht 2010, uitnodigend af met de woorden: 

‘De geschiedenis van politieke festiviteiten tussen de vijftiende en de twintigste eeuw 
moet het nu met slechts zes artikelen doen. Hopelijk komt daar in de toekomst nog 
een aantal studies bij.’ BMGN-LCHR 126:4 (2011), https://www.bmgn-lchr.nl/arti-
cles/10.18352/bmgn-lchr.7481/galley/7528/download/ (geraadpleegd 30 januari 2019).
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hadden gekend. Katholieke en protestantse leiders bedachten echter soms ook prag-
matische oplossingen voor de geestelijke onderdelen van de ceremoniële plechtig-
heden, zoals het verlaten van de kerk door de protestanten op het moment van de 
communie. De geaccepteerde mate van tolerantie bleek niettemin doorslaggevend 
voor de hoeveelheid water die de betrokken vorsten in de wijn wilden doen. Zolang 
die in de veronderstelling leefden dat hun geloofsovertuiging als enige bestaansrecht 
had en zij deze gedachte ook konden afdwingen, ontbrak de ruimte voor aanpassin-
gen ten behoeve van andersdenkenden.

In haar congresbijdrage, die in uitgewerkte vorm op deze introductie volgt, illus-
treerde Watanabe-O’Kelly genoemde oplossingen via een aantal evenementen in de 
eerste eeuwen na het begin van de Reformatie. Vier daarvan betreffen afzonderlijke 
gebeurtenissen die zich afspeelden in het Heilige Roomse Rijk (in 1541, 1562 en 1680) 
en de Nederlanden (in 1577); bij de overige gaat het om een samenhangende serie 
van festiviteiten in Frankrijk (1620–1629). Toen Karel V als Heilig Rooms keizer in 
1541 zijn intocht beleefde in de lutherse rijksstad Neurenberg, werd de traditionele 
mis geschrapt en ingeruild voor een blijde inkomst met een aantal triomfbogen. Zo 
gemakkelijk ging het echter niet bij de kroning in Frankfurt van Maximiliaan II tot 
rooms-koning in 1562. Het vastgestelde ritueel schreef twee missen voor en ook in 
andere kroningsstadia zaten katholieke rituelen die voor de protestantse keurvorsten 
problematisch waren. Maximiliaan bleek evenwel bereid te zijn de zaak niet op te 
spits te drijven. Hij stemde toe in confessionele compromissen die de protestantse 
keurvorsten in voldoende mate tegemoetkwamen. Dat gold ook voor de begrafenis in 
1680 van de katholieke hertog Johan Frederik van Brunswijk-Lüneburg, die had gere-
geerd over een luthers land en wiens begrafenis georganiseerd werd door zijn lutherse 
broer Ernst August. Deze koos voor een lutherse processie en een katholieke dienst, 
zodat beide geloofsgroepen bediend werden. Watanabe-O’Kelly concludeert echter 
ook dat Ernst August er voor eigen politiek gewin een groots spektakel van maakte. 
Bovendien stelt zij terecht de vraag of tolerantie in dit geval niet als onverschilligheid 
geïnterpreteerd moet worden.

Bij de inkomst van Willem van Oranje in Gent eind 1577 en de intochten van Lodewijk 
XIII in diverse Franse steden rond zijn overwinning op de hugenoten in La Rochelle in 
1628 werden weer andere keuzes gemaakt. Willem werd op de avond van 29 december 
1577 binnengehaald in een zee van fakkellicht. Deze symboliek, zo vlak na kerst, zal 
niemand zijn ontgaan. Op de tableaux vivants, voor Willem gemaakt door de Gentse 
rederijkers, werd hij bovendien vergeleken met de Joodse vrijheidsstrijder Judas de 
Makkabeeër. Die had in 164 v.Chr. de tempel weten te veroveren, in de tijd dat Judea 
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deel uitmaakte van het Seleucidische Rijk, zoals de Nederlanden in Willems tijd tot 
het Spaans-Habsburgse Rijk behoorden. De intochten van Lodewijk XIII om zijn suc-
cessen tegen de hugenoten te vieren moesten de heersende katholieke dynastie nog 
meer politiek gewicht geven. Hier was het confessionele compromis dus ver te zoeken.

Bij de interpretatie van al deze evenementen moet overigens rekening worden ge-
houden met het onderscheid tussen ceremonieën en spektakels. Watanabe-O’Kelly’s 
Duitse voorbeelden betreffen vooral de eerstgenoemde categorie en zijn performatie-
ve gebeurtenissen waarin machtsstructuren worden gerealiseerd. Haar Nederlandse 
en Franse voorbeelden horen veeleer tot de spektakels waarin macht op symbolische 
wijze wordt gedemonstreerd. In de praktijk konden beide categorieën echter in elkaar 
overlopen, zoals de besproken voorbeelden laten zien.

De bijdrage van Watanabe-O’Kelly illustreert dat vroegmoderne feestelijkheden 
geenszins een statisch karakter hadden. Zij vloeiden voort uit de maatschappelijke 
context van hun tijd en vormden tegelijkertijd betekenisvolle reacties op veranderen-
de politieke, religieuze, sociale en culturele omstandigheden. De notoire grilligheid 
van de economie oefende daarbij een niet te onderschatten invloed uit. Zowel in het 
publieke domein als in de private sfeer leidde die voortdurende veranderlijkheid tot al 
dan niet bewust gekozen aanpassingen in de manier waarop feestelijkheden werden 
georganiseerd, ervaren en beleefd. Daarbij konden feestvierders putten uit een breed 
gamma aan culturele vormen en praktijken, waarvan sommige al eeuwenlang beston-
den en andere voor de gelegenheid werden ontworpen of bedacht. Die tweedeling 
is nauw verbonden met de dynamiek tussen continuïteit en discontinuïteit die heel 
wat festiviteiten kenmerkt, waarbij nu eens wordt teruggegrepen naar het verleden, 
dan weer wordt vooruitgeblikt naar de toekomst. Het is deze aanhoudende spanning 
die centraal staat in het eerste subthema van dit nummer van Nieuwe Tijdingen. Ver-
schillende bijdragen laten zien hoe terugkerende gebruiken tijdens feestelijkheden 
werden afgewisseld met vernieuwende praktijken. Niet zelden vloeide deze wissel-
werking tussen traditie en innovatie rechtstreeks voort uit de heersende politieke of 
sociale context, waarbij de organisatoren in veel gevallen doelbewust trachtten in te 
spelen op ontwikkelingen die zij rondom zich zagen gebeuren. 

Dat de bestaande vormentaal in sommige gevallen op een wel erg bruuske wijze 
werd losgelaten, zegt veel over het belang dat werd gehecht aan de instrumentele 
werking van feestelijkheden. Een mooi voorbeeld hiervan lezen we in de bijdrage van 
Brecht Deseure, die ingaat op de publieke festiviteiten die tijdens de Franse Revolutie 
werden gehouden in Antwerpen. Volgens Deseure kan de revolutionaire periode be-
schouwd worden als een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van de feestpraktijk 
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in de Zuidelijke Nederlanden. De traditionele religieuze en dynastieke feesten die er 
al eeuwenlang plaatsvonden, werden immers zonder pardon afgeschaft en vervangen 
door een nieuwe cyclus van republikeinse vieringen. Wat die radicale hervorming 
concreet inhield, weten we dankzij de bewaard gebleven kroniek Tydsgebeurtenissen 
van de Antwerpse edelman Pierre Goetsbloets. Dit handschrift bevat niet minder dan 
200 aquarellen met voorstellingen van gebeurtenissen die ten tijde van de Franse Re-
volutie plaatsvonden in Antwerpen, waaronder een groot aantal republikeinse feesten. 
In zijn bijdrage bespreekt Deseure de betekenis van deze festiviteiten en laat hij zien 
hoe ze door de Franse overheid werden ingezet om de breuk met het ancien régime 
te representeren. Dat oude gewoonten zich echter niet zonder meer laten uitwissen, 
blijkt uit de keuze die de Franse overheid maakte om bestaande attributen en symbo-
len te hergebruiken, zij het evenwel met een niet mis te verstane aanpassing van de 
onderliggende boodschappen ervan. Op die manier hoopte men de Antwerpenaren 
te overhalen om het nieuwe bewind in de armen te sluiten. Dat een en ander echter 
niet het gewenste effect had, mag blijken uit Goetsbloets’ spottende commentaren 
en de kritische wijze waarop hij de republikeinse ceremonieën contrasteerde met de 
traditionele feesten uit het Antwerpse verleden.

Ook in de bijdrage van Jeroen Puttevils over vroegmoderne loterijen in de Nederlan-
den ligt de focus op innovatieve praktijken. Volgens de auteur moeten loterij trekkingen 
bestudeerd worden ‘in de context van een bredere stedelijke feestcultuur van spelen 
en competities waarvan ook landjuwelen, rederijkers- en schutters wedstrijden en jaar-
markten deel uitmaakten’. Puttevils laat zien dat loterijen in de loop van de vijftiende 
en zestiende eeuw een indrukwekkende evolutie doormaakten, waarbij ze uitgroeiden 
van een slimme manier om de financiële nood van de steden te lenigen tot heuse lite-
raire festivals die soms wekenlang konden duren. De trekkingen van de loten ontwik-
kelden zich immers hoe langer hoe meer tot theatrale performances waarbij de praktijk 
van het afroepen van namen geleidelijk aan werd vervangen door het voorlezen van 
zogenaamde prozen — korte versjes waarmee de lotenkopers zichzelf identificeerden. 
Nu eens ging het om platvloerse grapjes of creatieve gedichtjes, dan weer om scabreu-
ze of zelfs ronduit subversieve boodschappen die gericht waren tegen de overheid of 
de Kerk. Dat met name de leden van de stedelijke rederijkerskamers zich niet onbe-
tuigd lieten in het bedenken van dergelijke prozen, ligt voor de hand. Op die manier 
stonden loterijen garant voor een vorm van feestelijk vermaak waarvan alle inwoners 
van de stad konden meegenieten, en waartoe ze zelf konden bijdragen.

Traditie en innovatie zien we ook in de manier waarop over festiviteiten werd bericht. 
Media en kunsten hebben altijd een grote rol gespeeld in de organisatie, uitvoering en 
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herbeleving van festiviteiten, zoals ook blijkt uit de bijdragen in deze Nieuwe Tijdingen. 
De drukpers zorgde in de vroegmoderne tijd voor tal van nieuwe mogelijkheden om 
evenementen aan te kondigen, deze van begeleidende teksten te voorzien en zo snel 
mogelijk ervan verslag te doen in kranten, pamfletten en periodieken, alsook voor tijd-
genoten en hun nageslacht vast te leggen in gedenkboeken en historiewerken. Zo kon 
een veel breder publiek bereikt worden dan alleen de ooggetuigen van de festiviteiten. 
Organisatoren en uitgevers zochten daarom schrijvers aan om hun indrukken op papier 
te zetten. Tekenaars en graveurs kregen opdrachten prenten te maken voor de visuele 
weergave. Schilders legden feestelijke taferelen vast voor het levend houden van her-
inneringen in bijvoorbeeld paleizen, stadhuizen en kerken.

Hoewel bij de weergave en verslaglegging van festiviteiten na de middeleeuwen, 
het tweede subthema, doorgaans vooral wordt gedacht aan producten van de druk-
pers, moeten we natuurlijk al langer bestaande vormen niet uit het oog verliezen. Zo 
speelden in de vroegmoderne eeuwen manuscripten en andere handgeschreven tek-
sten zoals notulen en rekeningen nog altijd een belangrijke rol bij het herinneren en 
doorgeven van feestelijke gebruiken en bijbehorende organisatorische aspecten. Dit 
bleek al uit Deseures onderzoek naar het handschrift van Pierre Goetsbloets en dit 
blijkt eveneens uit Rozanne Versendaals bijdrage over het fraai versierde handschrift 
uit de zestiende eeuw dat betrekking heeft op het carnaval in het Utrechtse dorp Jut-
phaas. Dit handschrift, dat bewaard wordt in het Haagse Museum Meermanno, be-
vat onder andere een zot reglement dat het Placcaet van Marcolphus wordt genoemd. 
Versendaal concludeert dat deze tekst, die opgesteld is in de vorm van een oorkonde, 
twee verschillende doelen diende: ten eerste het vastleggen van de praktische orga-
nisatie en ten tweede het bevorderen van saamhorigheid. Ook in Versendaals onder-
zoek komt naar voren dat de Reformatie doorwerkte in de feestcultuur van de Repu-
bliek. De zogenaamde narren- en zottengilden verdwenen hier aan het einde van de 
zestiende eeuw.

Functie en betekenis van gedrukte publicaties vanwege bijzondere evenemen-
ten komen daarnaast rechtstreeks of zijdelings aan de orde in de bijdragen van 
Helen Watanabe-O’Kelly, Annemieke Romein en Laurien Hansma. Zo baseert 
Watanabe-O’Kelly haar weergave van Oranjes intrede in Gent in hoge mate op de 
eigen tijdse beschrijving van de Vlaamse schrijver en kunstenaar Lucas d’Heere 
(1534–1584) en noemt zij verschillende publicaties naar aanleiding van de begrafenis 
van hertog Johan Frederik. Romeins analyse stoelt op ordonnanties, evenals die van 
Hansma, die daarnaast persberichten, gedichten en liederen in haar analyse betrekt.
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De betekenis van materiële cultuur in festiviteiten werd tijdens het congres als 
derde subthema verkend. Daarbij ging het om vragen naar veranderende rollen van 
bijvoorbeeld voedsel, drank en kleding tijdens feestelijkheden en de doorwerking 
van politieke machtswisselingen in de uiterlijke vormgeving. Met haar aandacht voor 
rijkversierde gebruiksvoorwerpen op tafels van zestiende-eeuwse feestmaaltijden en 
banketten richt Lucinda Timmermans zich op de eerstgenoemde vraag. Zij legt uit dat 
deze voorwerpen, die versierd waren met onder meer voorstellingen van klassieke en 
christelijke verhalen, er niet alleen waren om mee te pronken, maar ook voor het op 
gang brengen van gesprekken tijdens het eten. Via voorstellingen en teksten kon vro-
lijkheid ontstaan en werden moraliserende boodschappen gecommuniceerd. Terwijl 
Bijbelse taferelen door brede lagen van de bevolking werden begrepen, zullen de klas-
sieke verhalen vooral getoond zijn in rijkere kringen, aangezien deze hoofdzakelijk 
voorkomen op dure metalen voorwerpen die binnen hun bereik lagen.

Ook Laurien Hansma stelt allerlei uitingen van feestvreugde aan de orde, inclusief 
de feestelijke maaltijd. In haar bijdrage bespreekt zij deze in het kader van de politieke 
omwenteling van 1787 in de Republiek, de consolidatie van de macht van stadhouder 
Willem V die te boek staat als de Contrarevolutie van 1787–1794. In de Nederlandse 
strijd tussen patriotten en orangisten tijdens de laatste decennia van de achttiende 
eeuw introduceerden de eersten de zogeheten vaderlandse maaltijd. Toen de oran-
gisten echter eind 1787 de wind weer in de zeilen hadden, kaapten zij dit gebruik van 
de patriotten. Hansma typeert deze maaltijd als een vorm van ‘vaderlandisering’. Het 
herstel van het Oranjebewind en de verjaardagen van de stadhouder en zijn echt-
genote werden verder gevierd met allerlei oranje versierselen op kleding, met vlag-
vertoon en vaandels, door Oranjebomen te planten en gebruiksvoorwerpen op de 
markt te brengen waarop het stadhouderlijk echtpaar te zien was — een gebruik dat 
tot op de dag van vandaag in ere wordt gehouden. Daarnaast waren er illuminaties 
en was er vuurwerk, werden er kanonschoten gelost en erebogen gemaakt. Het ver-
plichte karakter van het feestelijk vertoon zal echter bij het patriotsgezinde deel van 
de bevolking slecht zijn gevallen.

Het laatste subthema dat in deze Nieuwe Tijdingen centraal staat, betreft de rol van 
veranderende normen en waarden met betrekking tot feestelijkheden in diverse soci-
ale milieus. Verschillende bijdragen maken duidelijk dat deze verschuivingen nauw 
verbonden waren met nieuwe ideeën over respectabiliteit en sociabiliteit in de samen-
leving. Adriaan Duiveman licht deze ontwikkeling toe aan de hand van een analyse 
van Nederlands Displegtigheden, een achttiende-eeuws traktaat in drie delen waarin 
Cornelis van Alkemade en zijn schoonzoon Pieter van der Schelling de antiquarische 



13

Van feest tot feest

geschiedenis van eet- en drinkfestijnen neerschreven. In deze bijzondere publicatie, 
waarin de auteurs een moralistisch discours allerminst schuwden, werd heel wat aan-
dacht besteed aan de betekenis van het eeuwenoude drinkritueel. Volgens Van Alke-
made en Van der Schelling was het gebruik om samen het glas te heffen een nuttige en 
zelfs lovenswaardige manier om nieuwe sociale relaties aan te knopen en bestaande 
relaties te bevorderen. Tegelijk, zo stelt Duiveman, stonden beide heren huiverachtig 
ten opzichte van het drinkritueel, omdat het ook kon leiden tot misbruik. De overma-
tige consumptie van alcohol — en het potentieel zondige gedrag dat eruit kon voort-
vloeien — moest ten allen prijze worden vermeden. Dat dit geen eenvoudige opdracht 
was, beseften de auteurs volgens Duiveman maar al te goed. Van Alkemade en Van 
der Schelling schreven dat drankmisbruik vaak het gevolg was van peer pressure: uit 
angst om uitgesloten of uitgelachen te worden, gingen deelnemers aan het drinkritu-
eel juist excessief drinken. Een gevoel van schaamte vormde met andere woorden de 
bron voor overmatig drankgebruik. Op die manier, zo argumenteert Duiveman, voegt 
Nederlands Displegtigheden een belangrijke nuance toe aan de civilisatietheorie van 
Norbert Elias, die stelt dat schaamte ertoe leidde dat mensen zichzelf steeds meer in 
bedwang gingen houden.

Ook in de bijdrage van Annemieke Romein wordt duidelijk dat de wijze waarop 
vroegmoderne lieden feestvierden onderhevig was aan evoluerende ideeën over soci-
aal wenselijk gedrag. Romein beschrijft de verschuivende normen die tijdens de eer-
ste helft van de zeventiende eeuw in het gewest Gelderland werden gehanteerd met 
betrekking tot feestelijk vertier dat gepaard ging met gewelddadige activiteiten. In 
de eerste plaats ging het hierbij om zogenaamde ‘kwelspelen’ — een vorm van volks-
vermaak waarbij dieren werden ingezet die in de meeste gevallen op een bloederige 
manier aan hun eind kwamen. Bekende voorbeelden hiervan zijn de honden- en ha-
nengevechten die in veel streken populair waren, maar ook het ‘katknuppelen’ en het 

‘vossenwerpen’ behoorden tot deze categorie. In haar bijdrage focust Romein onder 
meer op het ‘ganstrekken’ — een spel waarbij de deelnemers al lopend of paardrijdend 
de kop van een levende gans dienden af te trekken — en op het schieten op levende 
duiven. Naast deze kwelspelen kijkt de auteur ook naar vormen van feestelijk ver-
maak die uitmondden in geweld tussen mensen onderling. Dat gebeurde bijvoorbeeld 
geregeld tijdens het traditionele planten van de meiboom, een ritueel dat vaak ge-
paard ging met openbare dronkenschap en schermutselingen. Romein beschrijft hoe 
dergelijk gewelddadig vertier steeds vaker als ongewenst werd beschouwd naarmate 
de zeventiende eeuw vorderde. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de gewestelijke 
overheid in Gelderland meerdere pogingen ondernam om deze vormen van vermaak 
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aan banden te leggen. In de opeenvolgende plakkaten die hiertoe werden uitgevaar-
digd, zien we een opmerkelijke ontwikkeling: waar het oudste plakkaat in de eerste 
plaats gemotiveerd werd door religieuze overwegingen, stond in latere plakkaten de 
toenemende bekommernis om ongewenst sociaal gedrag centraal, evenals de nood-
zaak om de veiligheid van de gemeenschap te garanderen.

In de bijdrage van Dick de Boer, ten slotte, keren we terug naar de loterijen waar-
over ook Jeroen Puttevils onderzoek doet. Anders dan bij Puttevils echter richt de 
studie van De Boer zich op de rol van loterijen in het uitdragen van christelijke waar-
den en ideeën over burgerschap en burgerzin. De auteur gaat uit van de hypothese 
dat massa-evenementen met een feestelijk karakter geëigende instrumenten waren 
voor de transmissie van dergelijke kernwaarden. De trekkingen van loterijen, die 

— zoals ook Puttevils aangeeft — in de loop der jaren uitgroeiden tot krachtige literaire 
performances, vormen hiervan een uitstekend voorbeeld. Door prozen te bedenken of 
deel te nemen aan de nevenactiviteiten van de rederijkers tijdens de trekking, werden 
burgers indirect aangemoedigd om hun politiek zelfbewustzijn te ontplooien en hun 
politieke ideeën kenbaar te maken. Daarbij namen de leden van de geschoolde elite 
in de samenleving niet zelden het voortouw, waarna anderen hun voorbeeld volgden. 
Op die manier konden ideeën over burgermoraal zich als een lopend vuurtje versprei-
den binnen een stedelijke gemeenschap. Loterijen, zo concludeert De Boer, waren 
feesten van burgerschap.

In de vijftiende eeuw had ook de mysticus Thomas a Kempis zich al gebogen over de 
vraag hoe men zich moest gedragen tijdens feestelijke hoogtijdagen. In zijn beroemde 
verhandeling De imitatione Christi (De navolging van Christus) nam hij — welis waar 
bedoeld voor kloosterlingen, maar ongetwijfeld ook nuttig voor de rest van de samen-
leving — de volgende instructie op:

Rond de belangrijkste feestdagen moeten wij goede oefeningen als het ware nieuw 
leven inblazen en moeten wij de hulp van de heiligen met des te meer vuur in roepen. 
Wij moeten ons plan trekken van feest tot feest, alsof wij op het punt stonden om uit 
deze wereld te vertrekken en deel te nemen aan het eeuwige feest.7

Hoewel De imitatione Christi met zijn vele vertalingen na de Bijbel vele eeuwen het 
meest verspreide boek in de christelijke wereld is geweest, lijkt het niet aannemelijk 

7 Citaat uit J. Koekkoeks bewerking van Th. a Kempis, De navolging van Christus, Utrecht 
2016, p. 58. 
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dat veel mensen deze boodschap tijdens feesten in gedachten hadden. Diverse bij-
dragen in deze aflevering van Nieuwe Tijdingen tonen immers aan dat zowel de wereld-
lijke als de kerkelijke overheden in de vroegmoderne tijd moeite hadden en behielden 
om de bevolking op feestdagen in het gareel te houden. Feestvieren staat nu eenmaal 
voor een behoorlijk deel van de mensheid gelijk aan uit de band springen. Dit laatste 
lijkt een van de belangrijkste — zelfs universele — constanten te zijn bij de meeste 
feesten en partijen.
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