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Zingen op eigen feest

door Matthijs Hoex

Het blijft sport om
degene die een lintje
krijgt zo lang moge-
lijk onwetend te
houden. In Horst
aan de Maas wist
een koor dit heug-
lijk feit voor een lid
verborgen te hou-
den, tot het optre-
den op het (eigen)
feest.

„I k lig op mijn kussen
stil te dromen”, zwij-
melen de zeven carna-
valesk geklede dames
op het podium, die de

zaal met daarin veertien ‘verstop-
te’ decorandi opwarmen voor
een lange ceremonie. Het smart-
lappenkoor De Golde Liesjes uit
America is daarvoor uitgenodigd
door de gemeente Horst aan de
Maas. Althans, dat is wat de
Americaanse Ine van der Coelen
van het Nederlandstalige koor
op dat moment nog denkt.
Na de klassieker ‘Dans je de hele
nacht met mij’, spoort Van der
Coelen het publiek aan om en-
thousiast mee te doen met het
volgende nummer, wanneer ze
plotseling van het podium wordt
gehaald. Op de vraag of ze zich
netter wil kleden, laat ze zich
half verdwaasd meevoeren naar
een rustige ruimte om van uit-
dossing te wisselen.
De meeste decorandi hebben
met elkaar gemeen dat ze altijd
klaar staan en dat nooit iets te
veel gevraagd is. De veertien on-
derscheiden inwoners van Horst
aan de Maas delen, op vijf van

hen na, nog een ander kenmerk:
ze worden vooraf met smoesjes
naar de uitreiking gelokt.
Dat blijkt niet altijd even makke-
lijk. Toen Tienraynaar Sjraar Re-
ijnders werd uitgenodigd om
met de wethouder te praten over

de parochie, sloeg hij de uitnodi-
ging af. Daarna deed zijn schoon-
dochter alsof haar auto kapot
was, zodat hij haar zogenaamd
naar haar werk kwam brengen.
Voor de Americaanse Ine van
der Coelen, vrijwilligster bij de

bibliotheek en bij enkele zangko-
ren, worden de vermoedens na
de verkleedpartij werkelijkheid
als ze naar voren wordt geroe-
pen voor haar koninklijke onder-
scheiding. „Als er iemand be-
stempeld kan worden als dui-

zendpoot, dan is zij het wel”, be-
jubelt burgemeester Kees van
Rooij de 53-jarige. De aanvraag
voor het lintje dat ze daarna
draagt kwam van de andere Gol-
de Liesjes, vertelt smartlapzange-
res Anna. „Eerst wilden we doen

alsof we een optreden hadden,
maar toen mocht het ook nog
echt.” Het gemeentebestuur ken-
de het koor door een eerder op-
treden, dus het ‘leugentje om ei-
gen bestwil’ kwam geloofwaar-
dig over.

Ine van der Coelen wordt gefeliciteerd door haar koorgenoten van de Golde Liesjes, die kort daarvoor nog met haar op het podium stonden.  foto Stefan Koopmans


