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Een jaar met Toon

Toon Hermans (1916-2000) was de grootste theater-
persoonlijkheid die Nederland en Vlaanderen ooit 
gekend hebben. Zijn onemanshows zitten in het 
collectieve geheugen van hele generaties. Zijn liedjes en 
gedichten blijven mensen ontroeren en gelukkig maken.

In 2016 vierden we de 100ste verjaardag van Toon met 
een reeks nieuwe publicaties. Deze scheurkalender is een 
bloemlezing uit alle boeken die Toon gemaakt heeft, én 
uit zijn archief met ongepubliceerd materiaal. Voor elke 
dag een grappige tekening, een inspirerend vers of een 
woord van troost. 

Toon Hermans zong, schreef, dichtte, tekende en 
schilderde de hele dag door. In alle eenvoud en 
helderheid heeft zijn werk een tijdloos karakter 
gekregen. Met de Toonkalender en andere uitgaven 
brengen de Stichting Toon Hermans en Uitgeverij 
Lannoo een bijzonder eerbetoon aan die unieke erfenis.





1
JANUARI

NIEUWJAAR

DINSDAG



Mensen, ik wens u vanaf deze plek  
een gelukkig Nieuwjaar. 
En voor alle dagen van uw leven wens ik u:

Geluk, geluk, allemaal geluk, 
allemaal geluk, keep smiling.

Denk erom zolang je leeft: 
de hemel geeft, wie vangt die heeft.

Geluk, geluk, allemaal geluk, 
allemaal geluk, keep smiling. 

Onemanshow 1978
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JANUARI

WOENSDAG



 
 
 
 
 
 

Nieuw

We zoeken naarstig naar ‘het  
nieuwe’. Maar niets is zo nieuw  
als het licht van de nieuwe dag.

Wie is jong, wie is oud
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JANUARI

DONDERDAG



 
 
 
Sneeuw

Het sneeuwt in onze straat en hier en daar op ’n 
stoep ligt ’n armetierig dennenboompje van de 
Kerst. Er is geen bal meer aan. Het feest is over. 
De malle glitter-flitter-tralala weer opgeborgen 
in kartonnen dozen. Oh Tannenbaum, oh 
Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter!

75 woorden en 80 gedachten
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JANUARI

VRIJDAG



Geloven

Jarenlang heb ik moeite gehad 
om écht iets te geloven. 
Nú gebeuren er als ik bid 
soms zulke fantastische dingen. 
Niet te geloven!

Ik vroeg eens aan Jan, die een zeer vrome man was: 
‘Jan, wat noem jij geloven?’ 
‘Zeker weten,’ zei hij. 
Dat vond ik indertijd een krasse uitspraak. 
Nu niet meer. 
Ik begin te begrijpen wat hij zei. Ik weet nú, dat er 
boven ‘het gewone weten’ een ‘gesublimeerd soort 
weten’ bestaat.

75 woorden en 80 gedachten



5
JANUARI

ZATERDAG



 
 
Clown

Dit kleine stukje wereld is van mij, 
een eilandje, zoiets van acht bij tien, 
dat stuk muziek, jawel, dat hoort erbij, 
de zware contrabas – de frêle mandolien. 
Maar dikwijls wordt mijn deuntje overstemd 
en het trieste wereldnieuws dat maakt me bang, 
dan sta je in je smoking in je hemd, 
misschien dat ik daarom de clown uithang.

Groot versjesboek
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JANUARI

ZONDAG



 
 
Geluk

Mensen kunnen over geluk zoveel 
hoogdravende dingen zeggen. 
Over wanneer je gelukkig bent en wanneer 
 je het niet bent. 
Maar wanneer je niet meer voelt dat op ’n koude 
winterdag ’n lekkere warme kop soep ook al iets 
met geluk te maken heeft, dan ben je naar mijn 
idee het gevoel van geluk al een beetje kwijt.

Het water is heerlijk
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JANUARI

MAANDAG



Clownerieën 
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JANUARI

DINSDAG



 
 
 

Erna en dien

toen kwam hij Erna tegen 
en zei onmiddellijk ha 

dit wordt mijn eigen Erna 
en niemand komt er na 

toen zag hij Dien en werd verliefd 
had haar nog nooit gezien 

hij woonde bovendien 
al vele jaren boven Dien

Fluiten naar de overkant


