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Frans Lamoen, deel 2
Het tweede deel van een blik op de 
haast vergeten directe voorganger 
van de Strangers. p. 2

Acties op Facebook p. 2

Huldiging door de Porte-
plum Boys
de Porteplumboys uit aalst heb-
ben de Strangers gehuldigd voor 
hun carrière. p. 2

Ambassadeurs van de Ant-
werpse taal
de a12 business club huldigde de 
Strangers als ambassadeurs van 
het antwerps. p. 3

VERDER IN DIT NUMMER
AANKONDIGING

Nieuwjaarsreceptie  
23 februari 2020

Het nieuwe jaar brengt gewoontege-
trouw ook onze jaarlijkse nieuwjaars-
receptie. die gaat dit jaar door op 23 
februari om 14h00 in afspanning den 
moor te broechem. begin 2020 volgen 
nog de uitnodigingen met meer info.

Het programma ligt nog niet hele-
maal vast. Wel is het duidelijk dat het 
weer een onvergetelijke gebeurtenis 
zal worden, met de vertoning van een 
exclusieve film van het huwelijk van 
onze voorzitter alex Vangeel in 1994. 
Stranger John droeg toen een specia-
le ‘mis’ op, waarin hij werd bijgestaan 
door de andere Strangers als ‘misdie-
naars’.

Voor de mensen die deze zomer 
niet in blankenberge zijn geraakt om 
nests optreden in Het Witte Paard bij 
te wonen, hebben we goed nieuws: 
ook de opname van dit optreden zal 
vertoond worden.

zoals steeds genieten ‘Vrienden van 
de Strangers’ van een korting’.

WORD OF BLIJF 
‘VRIEND VAN DE 

STRANGERS’ 
zoals elk jaar brengt 1 janu-
ari ook de vernieuwing van 
uw lidmaatschap met zich 
mee.

Word of blijf ‘Vriend van 
de Strangers’ door materië-
le hulp te geven in de vorm 
van medewerking aan één 
van onze projecten. U kan 
ook een jaarlijkse bijdrage 
betalen van nog steeds 30 
euro, een bedrag dat sinds 
de oprichting ongewijzigd 
is. Stort het bedrag op het 
rekeningnummer be33 9731 
8023 6946 met vermelding 
van uw naam en lidmaat-
schap 2020.

In tegenstelling tot 
niet-betalende of niet-bij-
dragende ‘Sympathisanten 
van de Strangers’, genieten 
‘Vrienden’ van kortingen en 
exclusieve toegang tot be-
paalde evenementen.

DE STRANGERS ‘AAN HET JUISTE ADRES’

zULTe, 4 december — de 
Strangers waren uitgenodigd 
door michel Follet voor zijn 
programma ‘aan het juiste 
adres’. Het interview duurde 
maar liefst acht uur en werd 
gespreid uitgezonden door 
eclips-TV van 9 tot en met 13 
december, telkens in afleve-
ringen van 45 minuten. op 14 
en 15 december volgde een 
marathonherhaling.

alle vier Strangers teken-
den present, net als drie echt-
genotes, wat even aanpassen 
was voor michel Follet die het 
eerder gewoon was om twee 

mensen in zijn studio te heb-
ben om te interviewen.

aan de hand van een aantal 
foto’s vertelden de Strangers 
hun verhaal, doorspekt met 
anecdotes. de groepssessie 
werd gevolgd door individue-
le interviews, die daarna ge-
zamenlijk besproken werden. 
daarna volgde nog een inter-
view met de Strangers samen 
met een andere gast, namelijk 
Pater Vanderlinde, die jaren-
lang aalmoezenier was van 
de kermis- en circusartiesten 
evenals van de zigeuners. 
Pater Vanderlinde merkte op 

dat hij zijn achternaam deelt 
met een zekere ‘pompier van 
Lier’ (geen relatie), terwijl de 
Strangers geboeid werden 
door het werk van de pater.

een bijzonder moment was 
het groepsinterview van an-
nie, els en mella, de echtge-
notes van respectievelijk bob, 
alex en John. 

zij stonden gedurende de 
ganse carrière hun mannen 
bij achter de schermen en 
zijn slechts zelden daarover 
geïnterviewd. nochtans was 
het bijzonder om van bijvoor-
beeld els te horen dat zij het 

nooit beu werden om week-
end na weekend hun man-
nen te volgen. 

ook al waren de shows in 
grote lijnen hetzelfde, elk 
optreden was toch anders, 
aldus nog els.

de Strangers waren 
graag geziene gasten, zo 
kwamen we tijdens het in-
terview met de dames te 
weten, ook door organi-
satoren. dat kwam omdat 
de Strangers de reputatie 
hadden om na het optreden 
alles piekfijn in orde en op-
geruimd achter te laten.

Een uniek televisiemoment: Michel Follet interviewt Mella, Els en Annie, de vrouwen van John, Alex en Bob.

HOGE VERWACHTINGEN 
VOOR DE STRANGERS  

TRIBUTE SHOW

de audities van de nieuwe 
groep 4Tact zijn intussen 
voorbij. Uit de talrijke kan-
didaten werden er twee ge-
kozen om de twee initiatief-
nemers te vervoegen.

4Tact is nu volop aan het 
oefenen om tegen juni de 
baan op te kunnen met ‘de 
Strangers Tribute Show’.
Intussen proberen ze het 
publiek warm te maken met 
interviews en publieke glim-
pen. zo hebben ze reeds 
voor de gazet van antwer-
pen een a capella-clip opge-
nomen.

Vanwege de bekende kriti-
sche blik van het antwerps 
publiek, is het niet evident 
om een geslaagde homma-
ge te brengen aan een ant-
werps monument als de 
Strangers. de verwachtin-
gen zijn alvast hooggespan-
nen.

FOTO

De Strangers signeerden
anTWerPen, 26 oktober — dit jaar viert 
Standaard boekhandel de honderdste ver-
jaardag en dat mocht niet onopgemerkt 
voorbij gaan in de vestiging op de antwerp-
se Schoenmarkt.

op 26 oktober waren de Strangers, met 
uitzonderling van alex, aanwezig om gedu-
rende een uur boeken en cd-boxen te signe-
ren. ze maakten graag tijd voor een praaatje 
met hun trouwe fans, en ontmoetten ook 
even de leden van 4Tact.
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een overzicht van hetgeen we 
op onze Facebookpagina heb-
ben gepubliceerd in de herf-
stmaanden sinds de vorige 
nieuwsbrief.

Kort na Johns 86ste verjaar-
dag vierde op 12 oktober ook 
alex zijn 85ste verjaardag. 
door middel van likes en op-
merkingen, hebben 635 men-
sen meegevierd.

op 24 oktober kondigden 
we de signeersessie aan bij 
Standaard boekhandel. 166 
mensen tekenden present 
voor dit evenement.

drie dagen later deelden we 
de foto’s die Freddy Schoofs 
heeft gemaakt van de signeer-
sessie, goed voor 475 likes en 
18 opmerkingen.

op 21 november deelden we 
ook het artikel dat de gazet 
van antwerpen heeft geschre-
ven over de huldiging van de 
Strangers als ambassadeurs 
van de antwerpse taal. 747 
mensen vonden dit leuk, en 
het artikel werd 102 keer ge-
deeld.

Het interview met de Stran-
gers op eclips-tv kondigden 
we op 5 december aan, en 
we stuurden een herinnering 
op 12 december, telkens goed 
voor een 250 likes.

op 7 december bereikte de 
Facebookpagina een mijlpaal 
wanneer de 7.000ste persoon 
de pagina leuk vond. deze 
aankondiging was meteen 
zelf goed voor 1.100 likes!
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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 actualiteit 
te bezingen. In de vorige edi-
tie brachten we het eerste deel 
van het verhaal van Frans La-
moen, de direct ‘voorganger’ 
van de Strangers, welk deel 
eindigde met zijn eerste thea-
tercontract, voor ‘Scala d’an-
vers’.

met de ondertekening van 
zijn contract voor ‘Scala d’an-
vers’ neemt de carrière een 
hoge vlucht. geleidelijk aan, 
en gedwongen door de tech-
nologische evoluties, transfor-
meert Lamoen  van een gek-
ke-smoelen-trekker naar een 
volwaardige, maar nog steeds 
volkse, theaterartiest.

zo werkt Frans Lamoen ook 
in de antwerpse Hippodroom, 
waarvoor hij de meest diverse 
typetjes creëert, voorname-
lijk volkse figuren die uit het 
leven gegrepen lijken. zijn 
huzarenstuk, om tijdens één 
optreden constant van figuur 
te wisselen, wordt niet alleen 
zijn handelsmerk maar maakt 

hem en zijn lie-
deren ook razend 
populair. ‘miss 
Pladijs’, ‘de bus 
van bommerskon-
te’, ‘de meezen-
vangers’, het zijn 
slechts enkele van 
zijn succesliedjes.

Hoewel Lamoen 
in het antwerps 
zingt, gaat zijn 
succes ook in ne-
derland niet voor-
bij.  en het stopt 
niet in amsterdam 
of den Haag!

In 1910 krijgt de 
nederlander ra-
faël bouwmeester 
dankzij chinees 
kapitaal de kans 
om met een groep artiesten 
een tournee te maken naar de 
andere kant van de wereld, in 
nederlands-Indië. maar wel 
slechts op voorwaarde dat 
ook Frans Lamoen deel uit-
maakt van de delegatie! La-
moen aanvaardt het lucratie-
ve aanbod. de tournee duurt 
twee jaar.

na zijn terugkomst uit ne-
derlands-Indië herneemt hij 

vlot zijn gepauzeerde carrière 
in de Lage Landen. Intussen 
heeft Lamoen al talrijke was-
rollen, de voorloper van de 
78-toeren plaat, volgezongen, 
waardoor het niet anders kan 
dan dat hij al snel zijn eerste 
platencontract krijgt aan-
geboden door ‘His master’s 
Voice’. dit contract wordt la-
ter nog gevolgd door andere 
bij onder andere ‘Homocord’ 

uit berlijn, Pathé uit 
Parijs, odeon, edison 
bell en crystal, telkens 
goed voor een vlotte 
verkoop.

de eerste Wereld-
oorlog verplicht ‘Scala 
d’anvers’ te sluiten, 
en Lamoen besluit te 
vluchten naar neder-
land. niet als gewone 
vluchteling, maar wel 
als vrijwilliger bij het 
rode Kruis, waarvoor 
hij zich als zanger in-
zet voor de vele belgi-
sche vluchtelingen in 
nederland. Hij blijft 
optreden, zingt voor 
de duizendste keer 
‘Het Kosterke’ tijdens 
een optreden in het 

amsterdamse ‘carré’. ook de 
viering voor de dertigste ver-
jaardag van zijn carrière vindt 
in nederland plaats, te rotter-
dam.

In 1919 keert Frans Lamoen 
terug naar belgië, en geleide-
lijk aan kalft de belangstelling 
in nederland af, ondanks het 
feit dat hij er geregeld blijft 
optreden. mocht hij een ne-
derlander geweest zijn, staat 

het vast dat hij samen met 
de grote namen uit de varié-
té-wereld in de geschiedenis-
boeken zou zijn opgenomen.

een jaar later verschijnen 
de eerste cinema’s, met toen 
nog een pauze waarin er va-
riété werd gebracht. Lamoen 
vindt zichzelf opnieuw uit en 
weet hier handig op in te spe-
len.

Het laatste hoogtepunt in 
de lange carrière van Frans 
Lamoen dateert uit 1934 wan-
neer de nIr, de voorloper 
van de brT(n) en later VrT, 
hem als populaire liedjeszan-
ger uitnodigt om mee te wer-
ken aan ‘de zonnekloppers’, 
een radiokabaret met renaat 
grassin, gaston Van der 
meulen, zus Usbeck en Jan 
Steurs.

drie jaar later viert Lamoen 
zijn vijftigjarig artiestenjubi-
leum, maar het is duidelijk dat 
zijn carrière zich dan al een 
tijdje in de herfsttij bevindt. In 
1940, wanneer hij 64 jaar oud 
is, besluit hij zijn carrière te 
eindigen bij het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog.

Frans Lamoen, inspirator van De Strangers, deel 2
(1876-1954)

Het succes van Frans Lamoen leidde al snel tot het 
tekenen van zijn eerste platencontract. Het is niet bij 
eentje gebleven.

Deel 3 in de volgende editie

Acties op Facebook tijdens de herfst

aaLST, 31 oktober — zoals in onze vo-
rige editie is aangekondigd, werden de 
Strangers als eregast gehuldigd door 
de aalsterse carnavalsvereniging ‘Por-
teplumboys’ ter gelegenheid van hun 
vijftiende verjaardag, op uitnodiging 
van ‘Vriend van de Strangers’ Luc Im-
pens. alleen alex moest zich laten ver-
ontschuldigen.

omdat de ‘Porteplumboys’ eigen tek-
sten brengen in het aalsters, gezet op 
bekende melodieën, worden ze ook wel 
eens de aalsterse Strangers genoemd. 
de Strangers zelf waren er vijftien jaar 
geleden ook reeds bij bij de oprichting 
van de carnavalvereniging.

Tijdens het gala mochten de Stran-
gers als huldebetoon hoogst uitzonder-
lijk een prijs in ontvangst nemen die 
gewoonlijk gaat naar het carnavalslied 
met de beste aalsterse tekst.

VERSLAG

De Strangers gehuldigd in Aalst door de Porteplumboys

De Award die De Strangers in ontvangst namen.
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Boven
De Strangers poseren met hun oorkonde. Tussen John en Bob staat Freddy Michiels (fotograaf Rudi Schuerewegen)

Onder
De Strangers met Freddy Michiels (naast Bob) aan de ontbijttafel.

anTWerPen, 20 november 
— In de lokalen van de gazet 
van antwerpen organiseerde 
Freddy michiels met zijn club 
a12 een ontbijtvergadering 
met de Strangers als ere-gas-
ten.

de a12 business club ver-
enigt de bedrijven die gelegen 
zijn in de brede corridor tus-
sen antwerpen en brussel.

Tijdens de ontbijtvergade-
ring van twee uur bracht Fred-
dy michiels een voordracht 
over de Strangers en waarom 
zij de ambassadeurs van het 
antwerps zijn, waarna ze als 
zodanig werden gehuldigd 
door de club a12.

Huldiging als Ambassadeurs van het Antwerps dialect

De StrangerS

en het beStuur van 
De StrangerS v’r altaaiD vzw 

wenSen u 
prettige feeStDagen 

en

een gelukkig 2020!


