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Contouren van het feest
F,en nabeschouwing

l.clals in iedere gemeenschap van enige omvang is ook in de stad Nijme-

¡,¡cn vaak feest gevierd,' Dat laten de artikelen in dit Jaarboek Numaga

I rrai en beeldend zien, al ziin ze in hun onderwerpkeuze niet gelijkmatig

verspreid over de lange periode die dit jaar met 'Nijmegen zooo laar
,tad' wordt herdacht, Wat is dat eigenlijk: feest in de stad? Wat gebeurt
(I dan met de inwoners en al die anderen die zich op een feestdag op

haar grondgebied bevinden? Wat doet een feest met hen en omgekeerd,

Itoe spannen zij zídn in om het feest naar hun hand te zetten? Een feest

vleren houdt vriiwel altijd in dat sommigen actie ondernemen waardoor

flücleren, onvermijdelijk, worden gedwongen tot een reactie. In deze ele-

mentaire en in de praktijk tegeliikertijd uiterst complexe dynamiek ligt
tlc kern van ieder feest. Sommige Niimegenaren organiseren een feest:

doen de andere Nijmegenaren mee of niet? En zo ia, waarom en hoe?

Wat wilden en willen organisatoren en feestvierders met het vieren van

het feest tot uitdrukking brengenT

Feest als communicdtie

llij een feest gaat het altitd om communicatie. Met een beroep op de

nìeeste, zo niet alle, zintuigen laat een groep mensen iets van zíchzelf

$ien en horen, soms ook ruiken, proeven en voelen. Zetonenwiezezíjn
cn wat ze ziin,' Ze definiëren zichzelf , hun herkomst, hun plaats in het

heden en in de toekomst. Om dat effectief te kunnen bereiken, moeten

tlenkbeeldige lijnen of cirkels worden getrokken die een grens of een

€Õntrast aangeven. Door zo'n begrenzing krijgt identiteit het eenvou-

rllgst gestalte. Van belang is vooral dat zo'n grens duidelijk is, want zij

brengt een rangorde aan tussen degenen die binnen of buiten geplaatst

worden, vaak in combinatie met een waardering van denken en doen op

nllerlei terreinen, zoals ordeliikheid en betamelijkheid en hun tegende-

len. De mate van doorlaatbaarheid van deze grens kan variëren van rigi-
cle afsluiting via een uitnodiging de grens te overschrijden tot een regel-

recht ter discussie stellen van elke begrenzing, Hoe doorlaatbaar de grens

ls, hangt afvan de specifieke inzet van een feest en de contextwaarin het
gevierd wordt. Dat betekent tevens dat er bij een feest altiid een

ctnderhandelingsruimte is.¡ Alleen al de grote aantallen deelnemers

die met name bij publieke feesten bil elkaar komen en die door het feest

op al hun zintuigen worden aangesproken, zorgen ervoor dat van een
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eenduidige perceptie van een feest geen sprake kan zijn. Voor de enr
deelnemer heeft het feest een andere betekenis dan voor de andere deel.
nemer. Feesten zíjn dan ook inherent ambigu en spreken altijd met vclr
stemmen.4 Dat betekent dat onderzoekers van feesten voor de taak staar r

om zoveel mogelijk van die stemmen en betekenissen op te vangen, vasl
te leggen en te duiden. Daarmee vormen zii een schakel, soms het sluit"
stuk, in de lange keten van betrokkenen die zich vormde bij het begin
van het feest of, nog eerder, op het moment dat de eerste plannen voor
het feest ontstonden.

De 'oerknal' in de geschiedenis van menig feest is, evenals de oerknal
in de kosmologie, een in nevelen gehuld moment. Achteraf, en dan vaak
omgeven door enige mythevorming, is meestal pas duidelijk dat toen het
besef is ontstaan dat er 'iets moest moet gebeuren'. Al wordt die gebeur-
tenis gekenmerkt door een zekere mate van spontaniteit, teheel uniek of
willekeurig is zij zelden. Grote invloed heeft de kennis die de initiatief-
nemers hebben van wat eerder is gebeurd is en wat elders plaats heeft,
Wanneer een feest jaarlijks of met enige regelmaat gevierd wordt, Iigt
het voor hand dat zij overwegen het feest opnieuw te vieren. En indien
anderen een feest vieren, zouden zij dan, om het in negentiende-eeuwse
bewoordingen te zeggen, 'achter mogen blijven'? Dit neemt niet weg dat
de wijze waarop zij vorm geven aan hun eigen feest vrijwel altijd indivi-
duele of lokale kenmerken krijgt,

Feest als politiek

De feesten waarover in deze bundel geschreven wordt, zijn publieke fees-

ten, met de stad Nijmegen als plaats van handeling, als decor en soms
ook als onderwerp.5 Dat betekent dat het uiteindelijk Nijmegenaren
waren die hun stadgenoten wisten te overtuigen van de zin en noodzaak
van een bepaald feest - of niet (misschien zou er nog eens een, ongetwij-
feld even interessante, bundel zijn samen te stellen over feesten die het
niet 'gehaald' hebben).ó Dat overtuigingsproces trad duidelijk aan het
licht bij de Waalbrugfeesten van1936. Stufkens verhaalt hoe deze feesten
door een comité van burgers, initiator l(ees lvens voorop, werden gecon-
cipieerd en vervolgens enthousiast werden gepresenteerd aan de inwo-
ners (die daar vervolgens met matige geestdrift op reageerden). Een

tegenhanger van het initiatief tot een feest vormt de oproep dat feest
te verbieden of af te schaffen - een oproep die geen andere vorm van
feestelijkheid zo vaak heeft getroffen als de kermis en het carnaval. De
artikelen van Lansink én van Stufkens geven daarvan voorbeelden uit
de Nijmeegse geschiedenis.z Het lijkt wel alsof rumoer rond deze feest-
vormen een historische constante is. Hoe dit ook zii, enthousiast streven
enerzijds en bedenkingen en tegenwerking anderzijds vragen om poli-
tiek overleg en soms om politieke strijd, die met name bij herdenkings-
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fecsten de keuze, definitie en betekenisgeving van de gevierde gebeufte-

nis tot inzet heeft. De uitkomst van de politieke processen die tot een

fcest leiden, hangt direct af van de lokale machtsverhoudingen van het
tlloment en van de toegang die belangengroepen, dikwijls verenigingen,

xlch weten te verschaffen tot de ideële, materiële en sociale hulpbronnen
die nodig zijn om het feest vorm te geven. Geen wonder dat de initiatief-
nemers van Nijmeegse feesten vaak burgers waren (en ziln) die door
hun beroep, hun materiële rijkdom of hun activisme gemakkelijk toe-
gang hadden tot het stadsbestuur. Ook daarvan is Kees Ivens een voor de

hand liggend voorbeeld: hij was een bekende middenstander en gedu-

rende tientallen jaren nauw betrokken bij het politieke spel rond het
$tadsbestuur. EIke stad kent wel dergelijke algemeen bekende activisten.
Zij staan in of dichtbij het centrum van de macht. Met recht kan men
elan ook zeggen dat het totstandkomingsproces van een feest zich

afspeelt in een arena waarin niet alleen gestreden wordt om het feest

zelf, maar evenzeer om de reputaties van degenen die erbij betrokken
zijn.8 Daarom is er bij de menings- en besluitvorming rondom een feest

impliciet en doorgaans ook expliciet altijd sprake van een zekere mate
van politiek (onder)handelen. Het (willen) vieren van een feest kan
beschouwd worden als de voortzetting van het politieke spel met andere

middelen.
In sociologische en antropologische benaderingen van het feest in

meer kleinschalige samenlevingen had men al vroeg oog voor het feit dat
feesten ertoe kunnen dienen om de onderlinge verbondenheid te bevor-
deren of om, in de vorm van een 'sociaal drama', maatschappelijke con-
flicten te reguleren. Iets van die eenheidsbevestigende rol van feesten

ziet men in Hagemans beschrijving van de ontvangst van keizer l(arel V
in Nijmegen in y46: de keizer werd binnengehaald door een stoet van
Nijmeegse hoogwaardigheidsbekleders en groepsvertegenwoordigers die

in hun aankleding en volgorde niet alleen de bestuurlijke verhoudingen
van de stad, maar juist ook de eenheid van de stedelijke gemeenschap

symboliseerden. Een dergelijke symboolwerking is ook in de complexere
westerse samenlevingen niet onbekend, met name niet waar het officië-
le inhuldigingen en dergelijke betreft, maar beoefenaren van de sociale
geschiedenis en van de volkskunde beschouwen het moderne feest toch
vooral als uitkomst van de strijd om machtsposities en de gevoelde

behoefte van groepen, zowel machtige als marginale, om hun positie

ten opzichte van anderen op allerlei niveaus (lokaal, regionaal, natio-
naal) te articuleren, te legitimeren en te bestendigen.s Ook die moderne
functie ziet men in de intocht van Karel V, evenement op de grens

van Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, weerspiegeld. De stedelijke gemeen-

schap haalde haar nieuwe landsheer in, maar liet door de nadrukkelijke
presentatie van stedelijke macht en stedelijke eenheid tevens weten
een politieke entiteit te willen blijven waarmee zelfs de machtige keizer
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rekening had te houden. via de aankleding van hun feest konden dc
Nijmegenaren die boodschap veilig overbrengen. Want feesten brengen
hun boodschap niet rechtstreeks aan de man, Iaat staan door daad-
werkelijke macht of geweld, maar langs de omweg van symbolische en
theatrale praal en propaganda.

Feesten en dtuelen kunnen, zoals de invloedrijke Amerikaanse antro-
poloog Clifford Geertz heeft voorgesteld, beschouwd worden als verha-
len die een gemeenschap over zichzerf aan zichzelf. vertelt,ro Die functie
wordt nergens zo duidelijk aan de dag gelegd als in officiële optochten
waarin het verhaal-over-zíchzelf in de vorm van een levend stripverhaal
aan de gemeenschap wordt gepresenteerd. Nog e€n stap verder: het feest
reikt kaders aan voor de interpretatie van de werkeliikheid, variërend
van hoe die is tot hoe die zou kunnen of moeten zíjn]t Zeld,en zaI d,at
duidelijker zijn geweest dan bij het vrijheidsfeest van 1794. volgens Alte-
na wilden de Franse bezetters de idealen van hun revolutie vieren en hun
goede bedoelingen met de arme Nederlanders benadrukken, terwijl het
stadsbestuur zijn best deed om de blijvende autonomie van de staq en
het Nederlandse karakter van de omwenteling ('Batavieren ! ') tot uiting
te laten komen. Het resultaat was een feest dat tegelijkertijd meerdere
interpretaties van de politieke realiteit van dat moment uitdroeg.

Feest tussen ernst en plezier

EIke samenleving beschikt over vele mogelijkheden om vorm te geven
aan haar interpretatie van de werkelijkheid, Temidden van die mogelijk-
heden bezet het feest echter een eigen níche. leder feest is nameliik een
unieke, eenmalige gebeurtenis waarbij iets gedáán wordt, met het oog-
merk een bepaald effect te verkrijgen. Heet duidelijk en uitgesproken is
dat bij het fenomeen van de historische optocht, dat reeds in rgTz
treffend werd getypeerd als het'levensgrote drama 1...] dat den nuchte-
ren zin des volks met gezonden koorden aantrekt'.', Door bepaalde han-
delingen komt iets tot stand dat er voordien nog niet was en daarna niet
meer is. Ieder feest, hoezeer het zich mag voordoen als een herhaling van
voorafgaande, is dan ook altijd weer anders.13 Op deze even voor de hand
liggende als betekenisvolle dimensies van feesten heeft vooral het theo-
retisch perspectief op feesten als een opvoering of vertoning (performan-
ce) de aandacht gevestigd. Een feest wordt gevierd op een bepaalde
dag en een bepaalde plaats, het heeft een begin en een eind, een draai-
boek van daartussen liggende opeenvolgende handelingen, een aantar
mensen die deze handelingen uitvoert en een publiek dat het geheel
bijwoont,l+ Het samenstel en de wisselwerking van deze elementen
vormen het feest en geven het pas zijn betekenis. Opvoeringen, zoals
een feest, een evenement of een ritueel, kunnen opgevat worden als
'primary modes of discourse in their own right, casting in sensuous images

I(ermiskramen in de Lange Burchtstraat, tgto
Coll.: Regionaal Archief Nijmegen
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and. performative action rather than ín ordered sets of explícít, verbdlly
articulated va.lues or belíefs, people's und.erstandings of ultimate realities antt
the ímplication of those realities for action' .15 Dat neemt niet weg dat son r l
tijdens het feest zelf al de communicatieve beperkingen ervan gevocl(l
worden. I(omt de boodschap wel over bij de toeschouwers of decr
nemers? Uit die bezorgdheid kan de behoefte voortkomen aan enrgc
vorm van uitleg, bijvoorbeeld in de vorm van toespraken, meegedragcn
tekstborden of programmaboekjes.ró

In een feest wordt, zoals gezegd, iets tot uitdrukking gebracht däl.
gecommuniceerd wil worden. om die boodschap effectief onder de aan.
dacht te brengen, bedient het feest zich van een veelheid aan culturele
technieken. Die hebben met elkaar gemeen dat ze vooral de notie vau
'iets anders' willen oproepen. Dat begint al met het apart zetten van eell
datum als 'feestdag' (of van data als feestdagen). Gedrag dat ,gewoon,

is, wordt op die dag(en) geïntensiveerd en daardoor ,andeïs': het kan
strakker worden gemaakt door vormen van stilering, of juist losser en
uitvergroot door overdaad en omkering (lawaai, verkleden).rz Een voor-
beeld van stilering zijn bijvoorbeeld de vaak plechtige en trage optochten
door de stad, officiële toespraken en ontvangsten, muziekuitvoeringen
en georganiseerde spelen - in dit Jaarboek vertegenwoordigd door de
'blijde incomsten' van Karel v en prins Filips (de latere Filips II) en door
de als compleet programma geconcipieerde Waalbrugfeesten, De los-
heid wordt bereikt door allerlei middelen die ertoe dienen de gebruikelij-
ke drempels in het sociale verkeer te verlagen: dans en muziek, verkle-
den, het dragen van maskers, het ongebreideld nuttigen van voedsel en
(alcoholische) drank - hetgeen kan resulteren in seksuele escapades,
maar ook in vandalisme en gewelddadigheid. I(ermis en carnaval zijn
gelegenheden bii uitstek waarbij die losheid werd en wordt gecultiveerd,

Op eén abstracter niveau staan hier twee vormen van feestelijkheid
tegenover elkaar: gereguleerde ernst tegenover ongebonden plezier of,
vanuit een ander gezichtspunt, saamhorigheid, eenheid en bevestiging
van de status quo aan de ene kant en verdeeldheid, verscheidenheid en
omkering van de status quo aan de andere kant. Met deze twee vormen
correspondeert doorgaans de roltoekenning of rolopvatting van het aan-
wezige publiek: in de eerste reeks hebben de feestgangers de passieve rol
van toeschouwers, in de tweede reeks hebben zij de actieve rol van greti-
ge deelnemers.'8 Talrijke onderzoekers hebben erop gewezen dat feesten,
op zichzelfbeschouwd ofti¡dens de verschillende fasen van hun verloop,
gesitueerd kunnen worden op een continuüm datzich tussen dergelijke
polen bevindt. Zo moet men de officieel georganiseerde (soms ook nog
historiserende) optocht lokaliseren op de ene pool en het feest met hos-
sende mensenmenigten op de andere. In sommige feestelijkheden zijn
beide polen herkenbaar. Zo was de terugkeer van Wilhelmina van prui-
sen in Nijmegen na haar debacle bij Goejanverwellesluis (r7g7) aanlei-

rling tot officiële festiviteiten vanwege het stadsbestuur, maar ook tot

¡fierlei volkse uitingen van bewondering en aanhankelijkheid. ook het

Nijmeegse carnaval is een voorbeeld van een feest waarin beide polen

álin vertegenwoordigd. Zoals ook elders in Nederland worden het Nif-

Ìneegse carnavalsseizoen en het eigenliike carnavalsfeest iaarlifks ge-

opend met hoogst geritualiseerde bijeenkomsten van in keurige kostuums

Ëestoken dames en heren en zelfs met een carnavalsmis in de Molen-

straatkerk. I(ortom: met biieenkomsten die een vast verloop hebben en

waarin iedere deelnemer zijn plaats en functie kent, Na deze opening

bereikt het carnavalsfeest zijn hoogtepunt in warme zaaltjes vol hossende

cn zingende mensen die een paar dagen lang veel sociale constrdints ach-

ter zich laten. Na enkele dagen wordt het feest weel in een andere toon-

aard beëindigd met min of meer rituele bijeenkomsten als een slotbal, de

'ontluistering' van de carnavalsprins en het haringhappen.

Het voorbeeld van carnaval laat zien dat het niet om een onverzoen-

lijke tegenstelling tussen twee typen van feest gaat, maar om een dyna-

mische spanningsverhouding tussen noties als Feier (waarbii de aanlei-

ding tot het feest in de beleving voorop staat) en Fest (waarbil dat idee

hooguit op de achtergrond een rol speelt), tussen 'ritueel' (we menen

wat we doen) en 'spel' (we doen maar alsof), of tussen 'structuur' (het

door het feest opgeroepen en versterkte besefvan de plaats die men in de

sociale rangorde inneemt) ert'communitas' (een intens beleefde ewaring

van sociale gelijkheid en verbondenheid) ''r Van tevoren staat nooit hele-

maal vast welke kant het tijdens het feest opgaat. In die zin is een feest

vanuit het oogpunt van de organisatoren - met name als die afkomstig

zijn uit in de hogere regionen van de maatschappelijke piramide - een

waagstuk: de geest wordt uit de fles gelaten, maar komt hi! er ook weer in

terug?zo Machthebbeïs en de sociale groepen die hen steunen, worden

Vooral onzeker en onrustig, wanneer het feest als Fest, spel en communi-

tas losraaktvan hetfeest alsFeier, ritueel en structuur en een eigen leven

gaan leiden. Want de tweede vorm van feestelijkheid is uit haar aard

moeilijker te beheersen dan de eerste, Uit deze bezorgdheid komen dan

ook de pogingen voort om straatfeesten om te munten tot zaalfeesten,

om het alcoholgebruik aan banden te leggen, om volksfeesten een'cul-

tureel cachet' te geven, om aan de jeugd bravere alternatieven aan te

bieden en zelfs om contra-evenementen te organiseren. Van deze strate-

gieën biedt de geschiedenis voorbeelden te over.2r Een typisch contra-eve-

nement was bijv. het Veertigurengebed in katholieke kring: een soort

gebedsestafette die decennialang in vrilwel alle parochiekerken werd

georganiseerd tijdens de zondige carnavalsdagen. Een recent voorbeeld

van het civiliseren van een volksfeest is het succesvolle beleid van de

gemeente Den Haag om met een combinatie van repressieve maatregelen

én alternatieve feesten en concerten potentiële relschoppers en brand-

stichters onder de ionge 'Hagenezen' tot andere gedachten te brengen.

$i

19 H. BAUSTNGER, "Ein

Abwerfen der großen Last...".

Gedanken zur städtischen Fest-

kultur', in: P. Huccrn e.a. (red.),

Stddtund Fest, Stutttart 1982,

p. z5t-267; F.E. Manning, 'Cos-

mos and chaos. Celebration in the

modern world', in: idem (red.),

The celebration of socíety . Perspecti'

ves on contemporary cultural perfor -

mance,BowllngGreen 1983, p. 3-

30, met name p. 7, zt-zz,3o; M'
HETTLTNG en P. Noru, 'Bürger-

Iiche Feste als symbolische Politik

im r9. Jahrhundert', in: idem

(red.), Bürgerliche Eeste. Symboli-

sche Formen politíschen Handelns

im ry. lahrhundert, Göttingen

tgg3,p.7-36, hierp. r7; RooI¡ar-

xrns, 'Vieten en markeren. Feest

en ritueel', p. 19o-193.

zo'To agree to perform is to

agree to ta,ke a chanc¿', in: MAc-

ALooN, 'lnüoduction', p. 9;

K. FRTEDRIcH,'lntroduction', in:

idem (red.), Festive culture in

Germdny and Europe ftom the síx-

teenth to the btentieth century ,

Lewiston enz. zooo, p. r-r5, hier

p. 5, rz; Cs. REARIcK, 'Festivals in
modern France. The experience of

the Third Republic' , in: Journal of

Contemporary Hístory 12 (1977),

p. 43j-46o,hler p. 437.

zl Zievoorditbeschavings-

offensief tegen het'volksve¡maak'

bijvoorbeeld: F. Gnoor, Roomsen,

rechtzinnigen en nieuwlíchters' Ver-

nilíng in een Hollandse platlelands-

gemeente, N aalàwíjk 1850-19 3o,

Hilversum rg92, p. t7t-19oi J.

HELsLoor, Vermaak tussen bescha-

vng en kersteníng. Goes ß67-t896 ,

Amsterdam 1995; O. Westers,

' Beschavingsoffensief of bescha-

vingsstreven. De Rotterdamse

Vereeniging tot veredeling van

volksvemaken, r88r-1931', in:

Rotter dams J aarbo ekj e (t999),

p.337366.
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22 MyERLy en HuNr, 'Holi-
days and public rituals', p. r89.

z3 J. Menrscuurer en S.

Perzoro (red.), Geschichtswissen-

schøft und 'Perfomative turn'.
Ritual, Inszenierung und. Perfor-

maru vom Mittelalter bis zur
Neueit, Keulen zoo3.

24 HETTLTNG en Norrr,
'Bürgerliche Feste', p. 9.

z5 FnrronrcH,'lntroduc-
tion', p. t3-14; K.D. STEVERS, 'Das

Fest als kommunikatives System',

in: Kíeler Bliitter nr Volkskunde tB

(r98ó), p. 5-28, hier p. r5-r7.
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F eest tussen b e do eling en effect

De ongewisheid, de 'delicate balans' tussen de bedoelingen van degenen
die een feest op touw zetten en de reactie van degenen die het meema-
ken," maakt het feest even spannend als attractief. Dat meemaken
moet letterlijk genomen worden. Net zoals een voetbalwedstrijd zonder
publiek eigenliik niet die naam kan dragen, komt een feest pas tot leven
dankzij de interactie tussen wat geboden wordt en het publiek.,3 De cru-
ciale vraag voor onderzoekers betreft het resultaat van die wisselwerking:
welke inhoud en betekenis kent het publiek toe aan zijn feestervaring?2+
Die vraag gaat echter uit van een rationaliteit waaraan feesten slechts
ten dele kunnen beantwoorden. Feest is, wederom evenals voetbal, gro-
tendeels of misschien wel allereerst emotie of zelfs een staat van opwin-
ding. Organisatoren, of die nu te werk gaan vanuit politieke, religieuze
of commerciële doelstellingen, is er alles aan gelegen om die vluchtige
en diffuse gevoelens zoveel mogelijk te sturen in de door hen gewenste
richting of te laten samenvallen met meer cognitieve betekenissen. voor
zover dat naar hun oordeel lukt, noemen zij het feest 'geslaagd'. Voor de
feestgangers is een feest daarentegen geslaagd in de mate waarin het
gebodene correspondeert met wat bij henzelf leeft.,s

In hoeverre dat laatste ook werkelijk het geval is, met andere woor-
den: wat zich in het bewustzijn van feestgangers precies afspeelt, dat laat
zich, zo blijkt uit de geschiedenis van het feestonderzoek, meestal slechts
bij benadering vaststellen. Een min of meer objectieve, maar weinig ver-
fijnde maatstaf daarvoor is te vinden in het aantal en soort mensen dat

Erepoort voor keizer I(arel V. Molenstraat, 3t augustus 1921

Coll. : Regionaal Archief Nijmegen

op een feest afkomt. Wie geen boodschap heeft aan een feest, houdt zich

claarvan afzijdigin een vorm van 'negatieve communicatie' .'6 Een ande-

re indicatie is de expliciete instemming met een feest in de vorm van bij-
valsbetuigingen door een 'iuichende menigte' of van de gelaatsuitdruk-

kingen en het uitgelaten gedrag van de mensen.z7 Natuurliik speelt de

mate van openheid of toegankelijkheid van het feest daarbii een grote

lol. Speelt het feest zich alleen in het centrum van de stad af ofworden
ook de verschillende wijken erbij betrokken, bijvoorbeeld doordat de

optocht ook die wijken aandoet of doordat daar speciale activiteiten
worden georganiseerd?'8 Wordt een bepaalde sociale laag van de popula-

tie in het vizier genomen of probeert men alle inwoners te bereiken? In
hoeverre en op welke wilze worden behalve volwassen mannen ook

vrouwen, jongeren en kinderen aangesproken? Wordt uitsluitend
gemikt op medebewoners of ook op bezoekers van buiten de stad?'p

De gradaties van instemming met een feest blijven meestal enigszins

diffuus, maar het tegendeel - de afwijzing van het feest - laat vaak aan

duideliikheid niets te wensen over. Zeker in complexere samenlevingen,

zoals die van een moderne stad, brengt een feest onvermijdeliik ook een

negatieve respons teweeg. Die respons is als het ware in het feest inge-

bakken. Een publiek feest of ritueel legt immers een claim, zowel op de

publieke ruimte als op aandacht en erkenning.3o Afwijzing of nuance-

ring van de directe aanleiding van het feest of afkeer van de stijl ervan
(bijvoorbeeld te ingetogen of juist te luidruchtig) kunnen, net als vor-
men van instemming, allereerst tot uiting komen op het niveau van het
handelen. Dat handelen kan de vorm aannemen van bewuste niet-deel-
name, maar ook van pogingen om het feest te verstoren of, tegelijkertijd
of later, alternatieve of contrafeesten te organiseren. Dergelijke pogin-
gen kunnen zowel afkomstig zijn van onderliggende of zich buitengeslo-

ten voelende groepen als van elites.

Soms kan een feest rekenen op algemeen enthousiasme, soms op

algemene onverschilligheid, maar in de meeste gevallen is er sprake van

uiteenlopende reacties. Een scherpe scheiding tussen positieve en nega-

tieve reacties brachten de Oranjefeesten van ry87 en het Vrijheidsfeest

vanrTg4 binnen Nijmegen teweeg. Altena maakt duidelijk datzii plaats-

vonden in een tijd van sterke politieke polarisatie, die onder meer tot
uiting kwam in een bataílle des fêtes tussen orangisten en patriotten.
Interessant is dat zelfs de sociale achtergronden van die polarisatie door
het feest, letterlijk, aan het licht werden gebracht: de orangistische
volksbuurten waren geïllumineerd en vervuld van feestgedruis, terwijl
de patriottische deftige straten donker en stil bleven. Uit de bijdrage van

Stufkens kan men opmaken dat zelfs de Waalbrugfeesten van anderhal-
ve eeuw later (r93ó) een beetje gepolitiseerd waren, omdat de controver-
ses rond de nieuwe brug nog niet waren biigelegd. Dat sommige onder-
delen van het programma op de instemming van de burgerii konden

in

zó B. Srorrsrnc-RTLTNGER,

'Zeremoniell, Ritual, Symbol.

Neue Forschungen zur symboli-

schen l(ommunikation in Spät-

mittelalter und Früher Neueit',
in: Zeítschrift fitr Hístorische Eor-

schung z7 (zooo), p. 389-4o5,

hier p. 395. Zie hiewoor ook:

A.B. CASHMAN, 'The problem of
audience in Mantua. Understan-

ding ritual efficacy in an Italian

princely state', in: R¿ndissanc¿

Studi¿s 16 (zooz), p. 355-3ó5.

zZ Al is bij de interpretatie

van bronnen daaromtrent voor-

zichtigheid geboden, want derge-

lijk gedrag kan afgedwongen zijn;

zoals eveneens geldt: 'een massale

opkomst staat niet noodzakelijk

gelijk met een groot enthousias-

me' (H. Sorv, 'Plechtige intoch-
ten in de steden van de Zuidelijke

Nederlanden tijdens de overgang

van Middeleeuwen naar Nieuwe

Tijd. Communicatie, propaganda,

spektakel', in: Tij dschr ift v oor

Geschied.enis 97 (1984), p. 34r3ór,
hier p. 353, vgl. p. 359).

z8 Zie voor deze ruimtelijke

aspecten (en genderaspecten) :

J.H. FunNÉr, 'Beschaafd vertier.

Standen, sekse en de ruimtelijke

ontwikkeling van Den Haag, r85o-

r89o', in: Tíjdschríftvoor Socíale

Geschiedenís z7 (zoor), p. r-32.

z9 Ziebijvoorbeeld: S. Ser-

rr,toN, 'lmagineering the inner
city? Landscapes of pleasure and

the commodification of cultural

spectacle in the postmodern city',

in: C.L. HARRTNGToN €n D.D.
Brrrrv (red.), Popular culture.

Pr o ductíon an d. con sumption,

Malden, Ma., Oxford zoor, p.

roó-u9; zie ook: RoorJAKKERs,

'Vieren en ma¡keren. Feest en

rihrêêl'ñ t^c-tD
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:-fclhnnen en andere niet, was misschien een gevolg van de gemengde

,igevclclens over de nieuwe brug, maar had zeker ook te maken met de

ifitrinsieke (on)aantrekkelijkheid van de aangeboden activiteiten.

fuìerkwaardig genoeg bleek het aanbod van feestelijkheden aantrekke-

:illlrcr voor bezoekers van buiten Nijmegen dan voor de Nifmegenaren

,Ëglf, die volgens Ivens zoveel reden hadden om blii te zijn met hun nieu-

We brug. Toch waren de feesten geen mislukking: ze waren immers ook

rganiseerd om Nijmegen naar buiten toe te presenteren als een

ikte, goed bereikbare en cultureel aantrekkeliike woonstad voor
burgers. Dat was een streven waarbii veel Niimeegse midden-

tånders, onder wie ook inspirator Ivens zelf, een direct economisch

ang hadden.

, Een andere bron om de receptie van een feest te peilen, zíin de indruk-
kcn van mensen die afstand bewaren tot het feest-in-actie en hun erva-

,fingen aan het papier toevertrouwen. Vooral vanaf de tweede helft van

dle negentiende eeuw vindt men die schriftelifke neerslag niet alleen in
particuliere brieven en dagboeken, maar ook in kranten, tijdschriften,

radio- en televisieverslagen (waarbij de onderzoeker vanzelfsprekend

ältiid rekening moet houden met de belangen die de verwoorde indruk-
ken beïnvloed kunnen hebben, zelfs in een 'feitelijk' verslag),

De (negatieve) respons op een feest wordt voor de onderzoeker nog

toegankelijker, wanneer die haar neerslag vindt in (schriftelilke) pole-

mieken, hetzij na afloop van een feest, hetzil reeds in de aanloop daar-

toe. Een fraai voorbeeld daarvan biedt de brede publieke discussie die in
de tweede helft van de negentiende eeuw werd gevoerd tussen liberalen,

orthodoxe protestanten en katholieken over de betekenis van nationale
feestdagen. Het is aannemelijk - stelliger kan men daarover niet zijn -
dat elementen uit die discussies door de deelnemers aan die feesten wer-
den opgepikt. Hun percepties en ervaringen werden daardoor gekleurd

of juist tijdens het feest nader geaccentueerd. Wanneer we de analyse

nog een stapje verder voeren, mogen we aannemen dat die feestbeleving,

hoe kortstondig en vluchtig ook, enigermate heeft biigedragen aan de

omlijning van hun identiteitsbesef als Nederlanders, als burgers, als

liberalen, protestanten of katholieken,3' In die zin kan gesproken wor-
den van het 'effect' van feesten.3' Na afloop van feesten wordt in kran-
tenverslagen vaak geschreven dat deze 'nog lang in de herinnering zullen
bliiven voortleven'. Dat is maar de vraag. Toch is het waarschiinlijk dat

iets van de strekking van een feest, hoe dan ook, in het individuele en

collectieve geheugen beklilft .

Wat de beleving van feesten betreft, mag ewan worden uitgegaan dat

herinneringen aan vorige feesten van invloed zijn op de betekenisgeving

van daarop volgende feesten. De introductie van een nieuw feest en

wat daarin wordt uitgedrukt, wordt dikwijls vergemakkelijkt indien,

Viering van de voltooiing van de uitleg van de stad, r886. Feestversiering tussen de

Burchtstraat en het I(elfkensbos. Coll.: Regionaal Archief Nijmegen

30 BAUMANN,'Ritual impli-
.rtFq'¡ôthêrc"' ñ rôô

3r Als willekeurig voorbeeld,

naar aanleiding van de nationale

feesten in de jaren r87o: 'Hoewel

de deelname van de bevolking
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wen, moet Icursivering J.H.] de

slmboliek van het koningshuis

en nationaal verleden bij het vaak

massaal opkomende publiek het

nationaal besef hebben versterkt'.

in: J. vAN Mrcnr,Wars van club-

geest en partíjzucht. Líberalen, natie

en v er niling, TieI en Wínschoten

r85oi92o, Amsteràam tgg 4, p. 95;

zie ook: F. GRoor, 'Vlaggen in top

en stenen door de ruiten. De natie

in de steigers', in; J.H.C. BLoM

en J. TALSMA (red.), De verzuiling

voorbij . Godsdíenst, stand en natie

in d.e 1 an ge negenti end e eeuw,

Amsterdam 2ooo, p. t7r-zoo;

TH. ALLATN, "Zonder magten

adsistentie van buiten". De vie-

ring van de opstand van Enkhui-

zen tegen de Spanjaarden in t77z',

in: De Achttiende Eeuw 36 (zoo4),

p.42-49'
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32 Vooreen handzaam theo-

retisch overzicht van de reikwijdte

daawan, zie: B. MyERHorF, 'The

tfansformation of consciousness

in ritual performances. Some

thouthts and questions', in: R.

ScHECHNER en W. Arrrr (red.),

By means ofperformance. Intercul-
tural studíes oftheatre ønd ritual,
Cambridge enz. rygo, p. 245- 249.

33 FRTEDRTCH,'lnftoduction',

p.r4-r5.

34 '1890. Bij gelegenheid, dat
hier op I Juli door eenige leden

van het Leidsche Studentenco¡ps

(daartoe uitgenoodigd door een

vereeniging van heeren) een

optocht gehouden werd, voorstel-
lende den Intocht van Karel V bin-
nen Niimegen op 9 Februari r54ó,

vereerde H.M. de KonÌngin-

Regentes, vergezeld van Prinses

Wilhelmina, deze stad met een

bezoek. Op het Hofwerd een cour

gehouden, waarbij I(arel V zijn
opwachting maakte aan H.M.'
En: '1898. I September. De Inhul-
diging van H.M. Koningin Wilhel-
mina werd met verschillende fees-

telijkheden gevierd, waaronder in
de eerste plaats een gecostumeerde

optocht, voorstellende de Inkomst
van Prins Frederik Hendrik met
ziin leger alhier, na de zomercam-

pagne in Noord-Brabant, op r5

October ró33.' Ontleend aan:

H.D.J. vax ScHEVTcHAVEN,

Tw eede vewolg d,er kr oníek v an

Níjmegen, tot en met den jare tg o o,

Nijmegen r9or. Zie ook:

www.noviomagus.nl.
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desnoods in enkele elementen, kan worden aangeknoopt bij feeste n lir
het herkende, nabije verleden,33 Een voorbeeld daarvan geeft pantur, t¡i

deze bundel: de heropvoering van de inkomst van Frederik Hendrik lri
Nijmegen (ró33) in 1898 werd direct geïnspireerd door het succes valr rl,

heropvoering van de intocht van keizer lGrel V in Nijmegen (1546) rkrt,i
het Leids Studentencorps in 1890 (waarbij opgemerkt kan worden tl,it
deze evenementen blijkbaar zo goed waren bevallen dat de inkomst v;rri
IGrel V bij gelegenheid van l(oninginnedag rgzt nog eens dunnctJrr
werd overgedaan).:+ Maar er kan ook, voorbii de directe herinnerirrp,
een grotere brug worden geslagen naar een wat verderliggend of zcllr
eeuwenoud verleden. Voor dergelijke herhalingen of heropvoerin¡1rn
van feesten uit het verleden heeft Eric Hobsbawm met succes de terrr¡
invention of traditíon voorgesteld.3s Ook daarvan zijn de heropvoerinti{,1
van de intochten van I(ar€l V (r89o) en Frederik Hendrik (1898) gocrk,

voorbeelden. Pantus wijst erop dat die heropvoeringenzelf ook in eell ,tl

langer bestaande traditie stonden, die vooral door de Leidse en Delfttr
studentencorpora werd gedragen. Bij dergelijke gelegenheden was (lr
invention of tradition niet gelegen in de maskerades an sich maar in qhr

historische continuïteit die erdoor werd gesuggereerd tussen historise lrr:

fenomenen als de Habsburgse heerschappij of het zeventiende-eeuwsl
stadhouderschap enerzijds en het koningschap van de Oranje-NassaLu
anderzijds. Dergelijke evenementen waren wegens hun nationalistischc
portee zeer geliefd in de (lange) negentiende eeuw. s6 Als verschiinse I

zíjnze echter ook in eerdere en latere perioden niet onbekend, getuige clrr

'middeleeuwse optocht' bij gelegenheid van de opening van de tentoon.
stelling over de gebroeders Van Limburg in Museum HetValkhof (zool)
en het regelmatig optreden van Romeinse legionairs bij Nijmeegse eve-
nementen. Een variant van deze chronologische 'overbrugging' is ckr

geografische overbrugging, waarbij feesten die zijn geassocieerd met een

bepaalde locatie overgebracht worden naar een andere, bijvoorbeeltl
vanuit het buitenland naar het eigen land of van het platteland naar dc
stad. Men denke aan geïmporteerde festiviteiten, zoals Beierse oktober,
feesten in de Achterhoek, Caraïbisch carnaval in Rotterdam of de jaar-
Iijkse Zuid-Afrikaanse braai in Lunteren, maar ook aan de door Lansink
genoemde 'boerenbruiloft' die tiidens carnaval in Zuid-Nederlandsc
steden wordt opgevoerd. Daar komt geen boer aan te pas.

Aan dit soort feesten ligt steeds een bepaalde beeldvorming ten
grondslag, die wordt gevoed door wensdromen over continuïteit €ì.1

eensgezindheid. Dat heeft tot gevolg dat deze historiserende of exotisc-
rende feesten nooit een regelrechte kopie zijn van hun voorbeelden,
maar eigen accenten, weglatingen en veftekeningen, krijgen.3z Op hun
beurt hangen die direct samen met de doelstellingen en drijfueren van
organisatoren op een specifieke plaats en een precies tijdstip. Het is evi-
dent dat de Nijmeegse heropvoeringen van 'blijde incomsten', die het;

{llterliike vertoon van de zestiende-eeuwse evenementen nabootsten,

tìlcts van doen hadden met de zorger. van de in het nauw gebrachte

fllksstad Nijmegen in de zestiende eeuw, maar alles met de ambities van

tle ¿ich ontplooiende provinciestad Nijmegen in de negentiende eeuw.

fLrtndomhet feest

þlc¡eveel betekenislagen van een feest een onderzoeker ook boven tafel

weet te kriigen - de historicus uit ziin schrifteliike bronnen of de antro-
pnloog door middel van ziin veldwaarnemingen - de belangrijkste sleu-

Íel tot een goed begrip van een feest ligt misschien wel in wat zich alle-

müal rondóm het feest afspeelt en heeft afgespeeld. Door uitsluitend
flûndacht te hebben voor de performance van feesten of rituelen,

hcneemt men zich het zicht op achterliggende dimensies die zeker zo

tletekenisbepalend zijn.ls De context van een feest moet niet worden

üpgevat als een losse verzameling achtergrondgegevens over politieke en

derciale, religieuze en economische omstandigheden, maar als het

silmenspel van dit type krachten uit heden en verleden dat het feest en

*le daarbij betrokkenen daadwerkelijk heeft aangestuurd. Tot die bredere

Ëontext moet tegelijkertild de positie gerekend worden die een feest

lnneemt ten opzichte van (in theorie liefst: alle) andere feesten.3e Fees-

tcn maken doorgaans deel uit van een groter geheel, een structuur, een

eyclus (bij religieuze feesten is dat onmiddellijk duidelijk) of een con-

Junctuur (biivoorbeeld in de richting van secularisering of commerciali-
$cring). Feesten hangen met elkaar samen. Ze kunnen zelfs op elkaar

reageren, Het ontrafelen van deze complexe interactie is buitengewoon
lastig, zeker wanneer men samenhangen zoekt in steeds wijdere geogra-

fische cirkels, Het gaat hier immers zelden om een-op-een-relaties, maar
c)m indirecte en gefilterde invloeden. ln ziin prachtige langetermijnstu-
elie over de feestcultuur in een Zuid-ltaliaans plaatsie heeft de antropo-
loog Herman Ta4< de waarde van deze integrale benadering overtuigend

laten zien.4o Dergelijke hoge eisen hoeven zeker niet aan iedere studie

over feesten te worden gesteld. Niettemin, hoe meer ze daarmee reke-

tring houden, des te groter hun waarde,

Gerardus johannes Bos, Maskerade [...] voorstellende de intocht van l(arel V binnen
Nijmegen op 9 februari 1546, LeÍden r89o. I(leurenlithografie, detail.

35' Invented tradítion' ís taken

to mean d. set of practices, nomally
governed by overtly or tacitly accep-

ted. rules and of a ritual or sytnbolic

nature, which seek to inculcate cer-

tain v alu e s an d norm s of b ehaviour
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