
Smartlappensint 

 
Het mag bij de meeste van de lezers bekend worden geacht dat er elke laatste vrijdag van de 

maand gezongen wordt bij de Foyer aan het Dorpsplein. Dat heet dan het Smartlappenkoor 

maar het heeft eigenlijk niets met een koor van doen. Er is geen dirigent, de groepen stemmen 

zijn niet ingedeeld en er wordt niet naar een optreden toegewerkt. En de smartlappen die 

gezongen worden bestaan ook voor het grootste deel uit gewoon, gezellige meezingers waar 

geen traan bij te laten valt. Overigens worden ze wel gezongen, de echte tranentrekkers, op 

die avonden. Met de twee accordeons van onze Tinies en mijn drumstel begeleiden we de 

vrouwen en mannen die zich in de Foyer verzameld hebben en dat is altijd een genoeglijk 

avondje. 

Achtentwintig november j.l.  was de laatste meezingavond van november en, i.v.m. de 

feestdagen aan het eind van het jaar, tevens dus de laatste van het jaar 2008. Tiny Schaap was 

nog niet honderd procent in staat haar accordeon weer te bespelen dus hadden we weer de 

twee invallers uit den Helder. Het was als altijd bar gezellig en ter gelegenheid van het 

naderende Sinterklaasfeest werd, door de meezingers in de Foyer, een sinterklaaslied ingezet. 

Dat liep lekker want het enthousiasme onder de zangers was groot. En jawel. Daar werd de 

deur open gegooid en een imposante St. Nicolaas, vergezeld door een minstens even 

imposante Piet, onderbraken het lied. Zoals verwacht mocht worden was iedereen zeer 

verrast. Vanzelf werden er daarna sinterklaasliedjes gezongen. Tiny in ’t Veld en 

ondergetekende moesten bij de Sint komen opdraven. Gelukkig zonder ernstige gevolgen. 

Natuurlijk had de Sint verrassende aardigheidjes mee. Sint en Piet schaarden zich daarna 

onder de zingenden en bleken het Hollandse smartlappenrepertoire behoorlijk goed te kennen. 

Een paar keer dachten wij muzikanten dat de goed heiligman aanstalten maakte om te 

vertrekken en dus werd het Dag Sinterklaasje ingezet maar nee. De oude, zeer vieve, baas 

keerde telkens weer op haar, oh pardon zijn, schreden terug en stortte zich, enthousiast 

bijgestaan door de zeer actieve Piet, weer in het gezang. Tegen het einde ontstond er zelfs een 

woeste polonaise waaruit overduidelijk het zuidelijke temperament bleek van deze, jaarlijks 

terugkomende, 5 december gasten. Toch wel wat vermoeid pakte ik tegen elven m’n drumstel 

in en besloot naar huis te gaan. Uit vele, zeer betrouwbare, bronnen heb ik later vernomen dat 

de bezoekers uit Spanje tot diep in de nacht hebben doorgezongen en gedronken maar dit durf 

ik nu pas op te schrijven nu ik weet dat ze beiden weer vertrokken zijn. Volgend jaar zien we 

wel weer verder. 
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