
Verslag van de PCOB contactmiddag van 8 maart 2023. 
 
Om 14.30 uur heet voorzitter Dick Schoneveld iedereen van harte welkom in de overvolle 
zaal van de Voorhof. Het is vandaag "Biddag voor gewas en arbeid, Internationale 
vrouwendag en dus PCOB middag".  
Als gast zou vanmiddag dhr. Dick Peters uit Alphen aan de Rijn komen, met het onderwerp 
Toon Hermans. Zondagavond ontvingen we een mail dat hij niet kon komen, omdat zijn 
vrouw was opgenomen en erg ziek is. Aafke en Marieke gingen meteen aan de slag om voor 
deze middag een mooi programma in elkaar te zetten met Toon Hermans in de hoofdrol.  
Na de pauze met koffie/ thee krijgt Aafke het woord. Ze begint met een stuk biografie over 
het leven van Toon Hermans. Het begon op de lagere school. Hij maakte zijn neus rood. De 
liefde voor het theater stroomde vanuit zijn hart tot in het puntje van zijn kleine teen. Hij is 
geboren in Sittard en is de tweede van vijf zoons. Als zijn vader overlijdt is Toon 11 jaar. Hij 
en zijn broers waren daarna straatarm, want zijn vader was failliet gegaan.  
Toon ging sinterklaasgedichten schrijven voor een speelgoedwinkel. Net 14 jaar schreef hij 
zijn eerste liedje, er volgden er nog duizenden. Zijn laatste album heet: "Als de liefde niet 
bestond".  
Uit zijn huwelijk met Rietje Weijboer werden drie zoons geboren. Met Wim Kan en Wim 
Sonneveld wordt hij tot de grote drie gerekend. We genieten van zijn conferences, zoals 
"Gezellig" en "De pillen en de dokter". Ook deze middag heeft hij ons laten lachen, zoals 
miljoenen Nederlanders. Marieke leest een gedicht van hem: "Eigenwijs en Ik heb je lief".  
Vervolgens genieten we van "Ons Genoegen" en "De trom door de eeuwen heen". 
Aafke las woorden van Toon Hermans: 
De hemel geeft, wie vangt die heeft 
Vandaag is de dag, en morgen nog ver 
Misschien zien we elkaar ooit eens 
In het theater of in het hiernamaals. 
Kees, Aafke en Marieke worden bedankt met een groot applaus en de dames ook met 
bloemen. We hebben veel waardering dat ze met Toon Hermans in de hoofdrol voor een 
prachtige middag hebben gezorgd.  
Marieke sluit de middag af. Heel toepasselijk met een gedicht van Toon: "Wereld" uit het 
gebedenboekje "Als je weet dat iemand van je houdt". Ze spreekt een gebed uit, waarin de 
Biddag centraal staat en ook gedankt wordt.  
Ze meldt tenslotte dat de bus voor de dagtocht is volgeboekt en dat de volgende 
contactmiddag op 12 april 2023 is. Iedereen wel thuis. 
 
 


