
TOON HERMANS  
stelt ten toon 

 
…boeketten, landschappen, stilleventjes en abstracten… 

van 21 maart tot 19 juni 2022 
Herman van Veen Arts Center, Landgoed de Paltz 1, Soest, Nederland.  

 
Toon Hermans, Sittard 1916 – Nieuwegein 2000, was naast gevierd cabaretier, zanger, 
dichter en schrijver ook een gedreven kunstschilder. Hij wordt als één van de “Grote Drie 
van het Nederlandse Cabaret van na de Tweede Wereldoorlog” beschouwd, samen met 
Wim Sonneveld en Wim Kan. Op zestienjarige leeftijd ontmoette Herman van Veen, Toon 
Hermans voor het eerst. Hermans zou later Herman’s mentor worden. Wij zijn verguld een 
groot deel van het oeuvre van deze levenskunstenaar te mogen presenteren in de Gallery 
van het Herman van Veen Arts Center. De tentoongestelde werken zijn te koop. 
 
Fietste weer eens over het Lucas Bolwerk met m’n viool om m’n rug naar ensemble Ceza Fried op de Nieuwe 
Gracht, reed over de stoep langs de schouwburg, zag muzeman Toon Hermans lopen.  Hij wilde in zijn open witte 
cabriolet stappen. ‘Dag mijnheer Hermans.’ ‘Dag, jongeman. Muzikant?’. ‘Ik speel viool en wil later net zoiets als 
u gaan doen. Zingen, de mensen aan het lachen brengen. Verhalen vertellen.’ ‘Woon je hier?’ ‘Daar… even 
verderop, achter de gevangenis, naast de gasfabriek in de Kievitdwarsstraat.’ Hij keek naar mijn Utrechtse 
Nieuwsblad-krantentassen. ‘Straks ga ik de kranten bezorgen.’ ‘Toen ik zo oud was als jij,’ vertelde Toon, ‘leerde 
ik voor huisschilder. Het eerste wat ik moest schilderen, waren de woordjes Dames en Heren op wc-deuren. Als 
mensen vroegen of ik misschien een kunstschilder was, antwoordde ik: ‘Natuurlijk.’’ ‘Wat schildert u dan?’ Dan 
zei ik: ‘Dames en Heren’. ‘Dat klonk alsof ik een portretschilder was’.  
Herman van Veen. 
 
 

De tentoonstelling is te bezoeken van maandag tot en met zondag van 10 tot 17u. 
Herman van Veen Arts Center, Landgoed De Paltz 1, Soest, Nederland. 

U kunt parkeren op de parking van het nabijgelegen Hilton Hotel op 500 meter wandelafstand. 
De tentoonstelling is gratis toegankelijk  - www.hermanvanveenartscenter.com 
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