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Gezongen smart  
is halve smart

Dag van het Levenslied

Sylvia Verduin

De retoriek van de levensliedzanger klinkt oprecht, wanhopig, 
gevoelig en intens – gezongen smart is halve smart. Gevoelens 
worden gedeeld met het publiek, dat meezingt omdat het zich 
aangesproken voelt. Er wordt samen muziek gemaakt over het leven 
van alledag dat iedereen met elkaar verbindt; iedereen heeft een stem, 
iedereen heeft een lied, iedere stem is bijzonder, ieder lied is uniek.
 Het Valkhof in Nijmegen is zo’n openbare plaats waar elk jaar 
inwoners, maar ook mensen van buiten, door het gezamenlijk mee-
zingen van onmisbare dromen een vrolijke verbondenheid voelen.
 Jan Smeets, de manager van het gratis festival de Dag van het 
Levenslied, vertelt over het ontstaan op 5 mei 1983 van dit festival,  
dat zo’n succes was dat het via optredens in de kleine foyer van het 
voormalig Steigertheater (nu Lindenberg Theater), naar de theater-
zaal en daarna naar een grote buitentent werd verplaatst. Toen die ook 
te klein bleek, verhuisde het festival in 1991 naar het Valkhofpark. 
 Dat het festival gestaag groeide, kwam mede door die verknoopt-
heid met het Steigertheater, dat zich in de jaren tachtig op meerdere 
podiumkunsten richtte: van cabaret, kleinkunst en toneel tot jeugd-  
en jongerentheater. Ook amateurs kregen de kans in dit alternatieve 
theatertje hun talenten te tonen, met de Dag van het Levenslied als 
jaarlijks hoogtepunt. Er kwam steeds meer publiek naar dit 
‘alternatieve carnaval’, waardoor steeds meer zangers mee wilden 
doen, die vervolgens weer meer publiek trokken. Het bericht ging 
eenvoudig – en in dit geval zeer toepasselijk – van mond tot mond.
 Smeets: ‘Aanvankelijk werd er door vrijwilligers een tentje in 
elkaar geknutseld; dat kon, want het eerste jaar kwam er misschien 
driehonderd man. Het was heel kneuterig allemaal. In de loop der 
jaren werd een professionelere benadering noodzakelijk, ook door die 
koppeling aan het kleine Steigertheater – de dagomzet van het 
festival was ongeveer even groot als de jaaromzet van het theatertje. 
Daarnaast leunde de kern van de organisatie te veel op vrijwilligers. 
Er is toen voor gekozen om de sleutelposities door professionals te 
laten bekleden, zoals de licht- en geluidstechniek. Met het festival 
was zoveel geld gemoeid, dat het een te groot risico werd om het 
slagen van het programma in handen van vrijwilligers te leggen. Als 
bijvoorbeeld door een technische storing de muziek maar een kwartier 
stil komt te liggen, lopen honderden mensen het terrein af. Ieder uur 
zonder drankomzet scheelt meteen duizenden euro’s. Dat risico 
mochten we niet meer lopen.’ 

Festival met een knipoog
Die omslag naar een professionelere aanpak van het festival vond 
plaats in de jaren 2002-2005, maar zo’n driehonderd enthousiaste 
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vrijwilligers bleven podium, bar en coulissen bemannen. Tot 1996 was 
de Dag van het Levenslied op 5 mei, Bevrijdingsdag. Toen deze verviel 
als vaste vrije dag werd dit Moederdag, de altijd vrije tweede zondag 
in mei – dit jaar op 9 mei.
 Kan het sentimenteler dat juist op die dag tussen de vijftien- en 
twintigduizend mensen naar een grasveld komen om luidkeels met 
vreemden een Akte van Harmonie te tekenen? Om samen te zingen 
dat niemand zijn eigen kind alleen laat; dat de glimlach van een kind  
je doet beseffen dat je leeft en dat we allemaal weleens een beetje 
verliefd waren; en vooral dat je je een plek wenst onder de zon met 
altijd iemand in de buurt die van je houden kon. Kortom, betere 
community building kan een gemeente zich niet wensen.
 De Dag van het Levenslied is altijd een smartlappenfestival 
geweest ‘met een dikke knipoog’, aldus Smeets. ‘Zowel de artiesten 
als het publiek weten dat.’ Dat betekent dat er een mix is van ruim 
honderd amateurs en semiprofessionals die gratis optreden, waarbij 
het traditie is dat er afgesloten wordt met een grote naam uit de 
wereld van het levenslied. Artiesten van voorgaande jaren waren 
Corry Konings, Vader Abraham en Bonnie  St. Claire; dit jaar is dat 
Jacques Manuela Herb. 
 Hoewel er een paar kleine sponsors zijn, zal het geen verbazing 
wekken dat de inkomsten van dit festival uit de drankomzet komen. 
Zingen en nathouden zogezegd. Exacte omzetcijfers kan Smeets niet 
geven, ‘maar als er twintigduizend mensen op afkomen, die gemiddeld 
vier consumpties per persoon drinken, dan zit je op een goeie dag op 
zo’n tachtigduizend drankjes’. De Nijmeegse horeca zet gratis meer 
dan honderd man bar personeel in en profiteert verder van het festival 
door afterparty’s te geven. Ook de middenstand verdient geld door  
het nodige te leveren: licht en geluidsapparatuur, dranghekken en 
natuurlijk de ‘droge horeca’, of in gewone mensentaal: de hot dogs,  
de loempia’s en het patatje oorlog.
 De gemeente Nijmegen betaalt niet mee aan deze dag waarop  
haar burgers zich het hart uit de keel zingen, vermoedelijk omdat een 
dergelijk festival ‘niet snel een cultureel speerpunt voor een gemeente 
is’, aldus Smeets. ‘Het levenslied wordt al snel gezien als lagere 
cultuur en voor een gemeente is het dus minder interessant om zich 
daarmee te afficheren dan met een hoog aan geschreven wereld-
muziekfestival. Datzelfde geldt ook voor bedrijven – een Rabobank 
sponsort liever een hockeyclub dan een smartlappenfestival.’

www.dedagvanhetlevenslied.nl


