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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.
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Mensen

Na een periode van afzondering zie je de 
mensen als de liefste wezens die God heeft 
geschapen, en je vergeeft en vergeet wat er aan 
rottigheid op de wereld is, omdat je je met beide 
handen vastklampt aan de liefde, en aan het 
geloof in de mens. Je begrijpt dat als mensen 
het geloof in elkaar verliezen, de wereld tot een 
nutteloos stukje grond wordt. Je begrijpt dat de 
aarde draait door de mensen die nog van elkaar 
houden.

Zet je hart uit je hoofd



2
JANUARI

ZATERDAG



De griep van toen

Tegen griep was er kamille, 
toen ik nog zo’n broekie was, 
tante Clementien had pillen, 

oom Mathieu greep naar het glas. 

Elke oom en tante 
had zijn eigen medicijn, 

kruiden of gemalen planten, 
aspirien of brandewijn. 

Tante Fien nam warme baden, 
hete grog voor ome Hans, 

steeg de koorts tot 40 graden 
baden zij de rozenkrans.

Vandaag is de dag
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Ik wist dat twee mensen naar elkaar toe 
kunnen groeien in een warme diepe liefde 

maar nu weet ik zeker dat miljoenen 
mensen dat ook zouden kunnen. 

Overal. 

De toestand in deze wereld 
wordt bepaald door wat mensen 

voor elkaar betekenen. 

Wij maken eigen hemelen en eigen hellen.

Zet je hart uit je hoofd
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Er zijn drie gezagsniveaus waar we niet buiten 
kunnen. Het gezag van de ouders, het gezag 
van de overheid en het gezag van God. Als daar 
iets aan ontbreekt, komen mensen in een soort 
crisis. Er ontstaan twijfel, onrust, ontmoediging 
en innerlijke leegte en wanneer er een massale 
ontmoediging heerst onder het volk en de 
mensen iets krijgen van: ‘Ik zie het niet meer 
zitten’, dan is de wereld kwetsbaarder dan ooit. 
Agressie en verzet staan binnen de kortste 
keren al met een voet in de deur. Opbouw staat 
stil. Een verzwakt lichaam is eerder vatbaar 
voor een kwaadaardig virus, ontmoedigde 
werelden hebben dat ook.

Alles is heimwee
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Leven (1)

Het leven gaat, het loopt, het kuiert, 
’t is in de weer, het rent, het luiert 
soms staat het leven even stil 
en doet precies wat of het wil 
maar al vliegt het uit de baan 
laat gaan dat leven… laat maar gaan.

Vandaag is de dag
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Leven (2)

Het leven gaat zijn eigen gang, 
of je blij bent, boos of bang, 
soms strompelt het, ’t is geen gezicht 
alsof het rondes achter ligt, 
maar morgen loopt het weer vooraan, 
laat gaan dat leven… laat maar gaan.

Vandaag is de dag
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Leven (3)

Het leven gaat, laat het maar stoeien, 
niet al te veel ermee bemoeien, 
het kent de koers en bovendien 
het ziet veel meer dan ogen zien, 
al lijkt het soms op hol te slaan, 
laat gaan dat leven… laat maar gaan.

Vandaag is de dag
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Leven (4)

Het leven gaat, het weet van wanten,  
en na een poos van lanterfanten, 
kiest het weer voor volle vaart, 
het kent de wegen op de kaart, 
die nergens opgetekend staan, 
laat gaan dat leven… laat maar gaan.

Vandaag is de dag


