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Sinds hun podiumafscheid in 
2002 hebben de Strangers een 
leegte achtergelaten die, bijna 
twintig jaar later, niet opge-
vuld is geraakt.

nog steeds is het die typi-
sche humor van de Stran-
gers die zalen aan het lachen 
brengt. met de regelmaat van 
de klok wordt er met weemoed 
over de legendarische shows 
gesproken.

twee muzikanten van een 
te antwerpen reeds geken-
de groep, vonden dat het tijd 
werd om die leegte op te vul-
len. Zij namen contact op met 
het bestuur van de Strangers 
v’r altaaid vzw en legden het 
idee van een ‘Strangers tribu-
te band’ op tafel.

Uit de gesprekken die volg-
den, bleek dat de initiatief-
nemers een dubbel doel voor 
ogen hebben.

enerzijds willen ze een eer-
betoon aan de Strangers bren-
gen door, op hun manier, de 
legendarische zaalshows weer 
tot leven te wekken.

anderzijds is het hun am-
bitie om in de geest van de 
Strangers — en van hun voor-
gangers — nieuwe nummers 
uit te brengen.

dit tweesporenbeleid maak-
te de naam ‘de Strangers tri-

bute band’ onhoudbaar, en 
een nieuwe naam drong zich 
op. alzo werd op 7 oktober in 
de gazet van antwerpen 4tact 
boven de doopvont gehouden.

de Strangers en de Stran-
gers v’r altaaid vzw steunen 
ieder initiatief dat tot doel 
heeft het rijke œuvre van de 
Strangers levend te houden. 
daarom is het dus heel belang-
rijk dat deze initatieven aan 
dezelfde hoge standaarden 
dienen te voldoen waaraan 
de Strangers zich steeds heb-
ben gehouden. als behoeder 
van de artistieke nalatenschap 
van de Strangers, ziet de vzw 
daarop toe.

Sinds 2002 zijn er meerdere 
pogingen ondernomen om de 
Strangers op te volgen, zij het 
zonder veel succes. Wie her-
innert zich de tekst nog van 
atV’s ‘nieuwe antwerpse hy-
mne’, ‘Zot van aa’, uit 2007? 
anderzijds, zowat iedereen 
kan de tekst van ‘antwarpe’ 
meezingen! kwaliteit van de 
teksten, maar ook van de goed 
opgebouwde shows, leidden 
naar het succes van de Stran-
gers.

de Strangers v’r altaaid 
vzw ondersteunt 4tact bij 
het ontwikkelen van hun ‘de 
Strangers tribute Show’, zo-

dat de hoop bestaat om de 
zaalshows weer tot leven te 
wekken.

de Strangers waren met 
vier of vijf, de nieuwe groep 
telt voorlopig slechts twee 
muzikanten. dat zijn er 
dus twee te weinig, en dus 
zijn ze op zoek naar talent, 
specifiek naar twee mensen 
die in antwerps machtig 
zijn, die ook instrumenten 
kunnen bespelen én die be-
schikken over enig acteerta-
lent.

de Strangers v’r altaaid 
vzw heeft deze oproep op 
Facebook verspreid, welke 
werd overgenomen door 
gazet van antwerpen en la-
ter opgepikt door het radio 
2-progamma ‘Start je dag’, 
dat een interview afnam van 
manager Chris Clauw.

deze campagne heeft ge-
resulteerd in een vijftigtal 
kandidaturen.

de eerste ronde van de 
autities is reeds achter de 
rug. er moet nu een keuze 
gemaakt worden uit enkel 
zeer bekwame zangers.

Het is de bedoeling om 
nog dit jaar te starten en 
volgende zomer het land in 
te trekken met de show.

nest sluit op 9 juli de première van zijn ode 
aan de Strangers af met een gesmaakte versie 

van ‘antwarpe’, speciaal ingezet door bob.

bLankenberge — tot 9 september trad nest op in 
de revue ‘Imagination 2019’ van ‘Het Witte Paard’ te 
blankenberge.

als onderdeel van het programma van de revue, 
bracht nest een ode aan de Strangers. Hij deed dat in 
gezelschap van drie andere zangers met een medley 
van enkele van de grootste hits van de Strangers. die 
werden voor de gelegenheid in een klassiek revue-jasje 
gestoken. Zo verschenen er enkele zeer kort gekorte 
jongedames op het podium voor ‘bij de rijkswacht’.

daarnaast bestond de medley uit onder andere ‘de 
blauwe geschelpte’, ‘Schele Vanderlinden’ en ‘de ken-
nedytunnel’.

op de première waren in het publiek bob en John 
aanwezig. toen nest zich bij zijn kompanen voegde, 
verrastte bob het publiek door speciaal voor deze ge-
legenheid ‘antwarpe’ in te zetten. de aanwezigen kon-
den deze verrassingsact wel smaken.

nest sloot zijn act op de andere avonden eveneens af 
met ‘antwarpe’, weliswaar zonder bob maar met even-
veel succes.

de opkomst voor deze show was overweldigend want 
elke avond was de zaal zo goed als uitverkocht.
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ENTHOUSIASTELINGEN GEZOCHT 
VOOR DE STRANGERS TRIBUTE SHOW

op 31 oktover viert de aalster-
se carnavalsvereniging ‘Porte-
plumboys’ haar vijftiende ver-
jaardag. de ‘Porteplumboys’ 
covert in het oilsjters (ook wel 
bekend als het aalsters) hun 
grote voorbeeld, de Strangers.

Het is dan ook niet verras-
send dat de Strangers erbij 
waren toen de vereniging werd 
opgericht en ook op deze jubi-
leumviering mochten ze niet 
ontbreken, aldus Luc Impens.

deze dendermondenaar 
is geen onbekende voor de 
Strangers. deze ‘Vriend van 
de Strangers’ heeft hen jaren-
lang gevolgd, bijvoorbeeld op 
de Flandria-tochten van 1995.

de Strangers hebben met 
plezier de uitnodiging aan-
vaard. Ze kijken er naar uit 
een aalsterse versie van onder 
andere ‘antwarpe’ en ‘Stran-
gers on 45’ te horen!

DE STRANGERSSHOP

nog steeds te vinden op

www.destrangers.org/shop
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DE STRANGERS 
SIGNEREN

dit jaar bestaat Stan-
daard boekhandel hon-
derd jaar. 

de vestiging op de 
Schoenmarkt in ant-
werpen viert dit tijdens 
de openboekdagen van 
26, 27 en 28 oktober 
met verschillende acti-
viteiten.

ook de Strangers 
zullen daarbij aanwezig 
zijn. op zaterdag 26 ok-
tober zullen zij tussen 
16 en 17 uur een specia-
le promokaart signeren.

Wie ter plaatse een 
boek in verband met de 
Strangers, of een Cd-
box koopt, kan die ook 
door hen laten signeren.

Datum
26 oktober 2020
Uur
16h00-17h00
Plaats
Schoenmarkt, Antwerpen

http://www.destrangers.org
https://www.facebook.com/De-Strangers-248997810948/
https://www.youtube.com/channel/UCwsxWmWL3F3McFWdv0kQWjg
http://www.destrangers.org/shop


DE NIEUWSBRIEF
maandag 7 oktober 20192

een vaste waarde van elke 
zomer is de ronde van Frank-
rijk. dit jaar stond deze in het 
teken van eddy merckx, die 
vijftig jaar geleden zijn eerste 
ronde won.

ter gelegenheid van deze 
speciale ronde van Frankrijk, 
hebben we op Facebook een 
trilogie aan hem gewijd. eddy 
merckx door de ogen van de 
Strangers.

de start van deze reeks 
vond plaats op 14 juli, gevolgd 
door video’s die op 19 en 28 
juli werden uitgegeven. met 
2400 en 2500 views, scoor-

den de eerste twee video’s 
niet slecht, zeker gelet op de 
vakantieperiode, maar de de 
laatste was toch goed voor 
een goede 3500 views!

de eerste video bracht beel-
den uit ’15 jaar Strangers’, 
waarin de Strangers twee 
jaar voor merckx’s eerste 
overwinning al een tourze-
ge voorspelden. In de twee-
de video gaven de Strangers 
advies aan de concurrenten 
van merckx, die tijdens zijn 
topjaren slechts konden dro-
men van een gele trui. na het 
hoogtepunt volgde evenwel 

controverse met het Wk van 
1973, waarbij ook de Stran-
gers een kritische noot niet 
spaarden.

de historische 21ste juli 
1969 konden we niet aan ons 
voorbij laten gaan zonder een 
video. merckx won zijn eerste 
ronde van Frankrijk, maar hij 
moest de voorpagina van de 
kranten delen met ted ken-
nedy die zijn auto een rivier 
had ingereden, én uiteraard 
met het nieuws dat de eerste 
mens voet op de maan had 
gezet. In de video, door 3400 
mensen bekeken, kaderden 

de Strangers de maanlanding 
en de ruimtewedloop in de 
koude oorlog tussen de USa 
en de USSr.

onze milieureeks zetten we 
voort met twee video’s. op 7 
juli brachten we een stukje uit 
‘kerngezond’, over het debat 
tussen voor- en tegenstanders 
van kernenergie dat reeds in 
1979 fel woedde. deze video 
was goed voor 9400 views.

dit jaar hebben we mogen 
‘genieten’ van een groot aan-
tal hittegolven. tijd genoeg 
dus om onze huid door de zon 
een kleurtje te laten krijgen. 

maar de Strangers bezongen 
in 1986, na de ramp in tsjer-
nobyl, nog een andere manier 
in ‘allee, allee, mokt da na 
mee’: breng de vakantie daar 
door, want ‘als de wind uit het 
kerngat waait, zien we er alle-
maal stralend uit!’ of de 8000 
kijkers van deze video daar 
ook zo over denken, zullen we 
maar in het midden houden.

op 13 juli brachten we de 
aankondiging van de ‘ode aan 
de Strangers’ van nest, ge-
bracht tijdens de zomerrevue 
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de Strangers zetten in de 
tweede helft van de twintigste 
eeuw een lange traditie voort 
om in de volkstaal op een 
grappige manier de actuali-
teit te bezingen. In de vorige 
editie hebben we reeds andré 
de Weerdt belicht. Vandaag: 
het eerste deel over Frans La-
moen.

tegenwoordig is Frans La-
moen voor de meesten een 
nobele onbekend. nochtans 
was hij in de eerste helft van 
de twintigste eeuw een heel 
gekend figuur in de Antwerp-
se amusementswereld. 

nog in 1985 werd een lang-
speelplaat uitgebracht met 
enkele van zijn nummers. 
ronald Van rillaer, de bezie-
ler van die plaat, omschreef 
zijn keuze als volgt: “Waarom 
een langspeelplaat met liede-
ren van Louis davids of Wim 
Sonneveld? Het antwoord is 
eenvoudig. omdat het kaba-
ret-grootheden waren. dat 
was het fenomeen Lamoen 
ook. In zijn eigen stijl.” Van 
rillaer was ook de bezieler 
achter een theaterstuk dat in 
2014 door het Fakkeltheater 
hernomen werd.

een grootheid kan men 
Frans Lamoen wel noemen. 

Hij heeft meer 
dan honderd lang-
speelplaten op zijn 
naam staan, en 
heeft duizenden 
keren opgetreden 
in binnen- en bui-
tenland. Zelfs in 
Nederlands-Indië!

Frans Lamoen 
werd te antwer-
pen geboren op 
24 oktober 1876 
in een zeemansfa-
milie. als ‘gewone 
armoedzaaier’ had 
hij weinig onder-
wijskansen. de 
z o n d a g s s c h o o l 
bracht hem lezen 
en schrijven bij, 
maar hij heeft het 
hier heel zijn le-
ven moeilijk mee 
gehad. Zijn artis-
tiek werk verraadt 
dan ook een groot 
talent, én door-
zettingsvermogen 
om als autodidact 
naam en faam te 
vergaren!

reeds op negenjarige leef-
tijd moest hij de kost ver-
dienen in een drukkerij. Het 
nefaste effect van de stoffige 
werkomgeving dwong hem 

ertoe om de vuile stad te ont-
vluchten en zijn heil te zoeken 
in de ‘gezondere lucht’ van 
boom. Hij had reeds opgetre-
den op ouderavonden van zijn 

school, maar het is in boom 
waar hij zijn eerste stappen 
in de amusementssector 
heeft gezet, op elfjarige leef-
tijd.

een booms café organi-
seerde elke donderdagavond 
een café-chantant, en ook 
de kleine, gekke-smoelen-
trekker uit antwerpen deed 
mee. Het succes bracht hem 
al snel naar andere café’s 
en al snel verdiende hij geld 
met optredens in zijn ge-
boortestad, als vaste waarde 
in café’s rond het Steen, op 
huwelijken, op banketten. 
Het succes gaf hem zelf een 
inkomen dat groter was dan 
dat van zijn vader!

op één van de banketten 
waarop Frans Lamoen op-
trad, was een Franstalige 
journalist aanwezig. deze 
zag in hem meer dan een 
kluchtzanger, zoals Lamoen 
zich tot het einde van zijn 
leven zou noemen. Frans 
Lamoen was niet enkel een 
zanger, maar entertainde 
zijn publiek. omwille van dit 
acteertalent, bood de journa-
list Lamoen zijn eerste thea-
tercontract aan, voor ‘Scala 
d’anvers’.

Frans Lamoen, inspirator van De Strangers
(1876-1954)

DERTIG JAAR  
DEN MOOR

broeCHem — elk jaar 
geeft onze voorzitter, alex 
Vangeel, een groot tuinfeest 
ter gelegenheid van de ver-
jaardag van zijn afspanning 
den moor.

deze editie was een spe-
ciale gelegenheid, want den 
moor vierde haar dertigste 
verjaardag! daarom werd 
naast het traditionele tuin-
feest ook een speciale rally 
georganiseerd.

Het uitnodigende pro-
gramma lokte op 4 augustus 
veel volk naar broechem. 
Het evenement was dan ook 
uitverkocht. Het mooie weer 
maakte het plaatje helemaal 
compleet.

de Strangers zijn ieder 
jaar van de partij, nu was dat 
niet anders. dit jaar namen 
John en bob namens het 
kwartet de honneurs waar.

Het tuinfeest werd opge-
luisterd door live muziek. 
de muzikanten waren dan 
wel onbekenden, ze speel-
den wel goed. Speciaal voor 
de gelegenheid, brachten ze 
ook enkele Strangersliekes.

net als in blankenberge 
zette bob tot ieders verras-
sing ‘antwarpe’ in, tot groot 
enthousiasme van het pu-
bliek.

Frans Lamoen als de ‘Gardeville’, geen onbe-
kend zicht voor wie live ‘Bij de Rijkswacht’ of 
‘Ik zèn zo geire polies’ van De Strangers heeft 
gezien!

Deel 2 in de volgende editie

Acties op Facebook tijdens de zomer

Lees verder op pagina 3

mailto:info%40destrangers.org?subject=Reactie%20De%20Nieuwsbrief
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De Strangers actualiseren hun contract met Strengholt

de Strangers en Strengholt (de platen-
maatschappij die deCCa belgie over-
nam en waar de Strangers hun contract 
tekenden) hebben een nieuwe beheers-
overeenkomst gesloten met betrekking 
tot de rechten van hun nummers die 
door Strengholt beheerd worden.

de onderhandelingen hebben een jaar 
geduurd.

de nieuwe overeenkomst houdt reke-
ning met de technologische innovaties 
die het muzikale landschap hebben her-
tekend.

toen de Strangers in 1952 begonnen, 
waren vinylplaten de standaard. Vijf-
tig jaar later brachten ze hun nieuwste 
singles op Cd uit. de tijd van de audio-
casettes was toen ook al voorbij.

Vandaag hebben vinylplaten hun 
tweede adem gevonden binnen een be-
perkte groep liefhebbers. de standaard 
tegenwoordig is evenwel streaming via 
het internet.

Hoog tijd dus om het muzikale œuv-
re van de Strangers de eenentwintigste 
eeuw in te loodsen!

Strengholt verbindt zich er in de nieu-
we overeenkomst toe om de Strangers 
op streamingsdiensten te beschikbaar te 
maken. en daarom is het vanaf nu dus 
mogelijk om hen ook op Spotify te vol-
gen.

bovendien werd ook de Strangers v’r 
altaaid vzw in deze overeenkomst be-
trokken en mag zij in alle vrijheid alle 
activiteiten ontplooien die nodig zijn 
om het Strangersœuvre blijvend te laten 
herleven, uiteraard in samenspraak met 
Strengholt.

‘Imagination 2019’ die in Het 
Witte Paard te blankenber-
ge georganiseerd werd. na 
de première was de pers lo-
vend over het optreden: met 
‘de Strangers onverwachts 
sterren van de avond tijdens 
première’ bracht atV een vi-
deofragment met interviews 
van nest en John uit, terwijl 
de krant van West-Vlaan-
deren kopte ‘Publiek krijgt 
kippenvel door prachtige 
Strangersmedley van nest, 
bob én John in Het Witte 
Paard’. Wie niet gaan kijken 
is, kan alsnog genieten van 
nests deel van de show want 
die staat sinds 17 september 
integraal op Youtube.

op 5 en 8 september 
plaatsten we een oproep 
voor muzikanten die in het 
antwerps kunnen zingen en 
bovendien enig acteertalent 
hebben. tot wat deze op-
roep heeft geleid, is te lezen 
in ons hoofdartikel van deze 
editie. de weerklank die 
deze oproep heeft gekregen, 
ging onze verwachtingen al-
vast te boven!

tenslotte vierden we op 
28 september samen met de 
fans de 86ste verjaardag van 
John. dank u wel voor alle 
likes, comments & shares!

MEER FACEBOOKACTIES
Vervolg van pagina 2

Boven
Alex (rechts) tekent het nieuwe contract met Strengholt, onder het toeziend oog van zijn vrouw Els (links).

Onder
Ook Bob (voorgrond) en Nest (achtergrond) ondertekenen het contract.


