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Sinds maart 2020 stond volgende sobere mededeling meermaals in de krant: “Graag 
hadden we samen met jullie afscheid genomen, maar de richtlijnen rond covid-19 
verplichten ons in beperkte kring afscheid te nemen”. Deze zin stond ook in het 
overlijdensbericht van Leon Offerman. Maar aan zijn overlijden werd in de media wel 
meer aandacht besteed. Leon overleed op 18 april 2021 op 92-jarige leeftijd in het 
ziekenhuis in Hasselt, waar hij enige dagen ervoren was opgenomen. 
Ik moet toegeven dat Leon ook op mijn verlanglijstje stond om in de Seniorenkrant te 
worden geïnterviewd onder de rubriek “Een boeiend gesprek met …”. Maar de dood 
besliste er anders over. Dit verhaal doet dan ook beroep op mijn herinneringen. 
 

EEN  GEKEND  FIGUUR 
Leon Offerman was in onze gemeente een van de eerste 
correspondenten voor Het Volk en Het Nieuwsblad. 
Later schreef hij ook voor Het Belang van Limburg. 
Gewapend met pen en notaboekje en met een groot 
fototoestel in aanslag op zijn borst, was hij aanwezig op 
gemeenteraden, sportmanifestaties, jubilea en evene-
menten. Wie de kans kreeg om zijn notities in te kijken, 
werd aangenaam verrast door zijn mooi, duidelijk 
leesbaar, handschrift. 
De officiële naam van Leon was eigenlijk Léon 
Offermann, met een dubbele “n”. Maar na WO II had hij 
problemen gehad met deze Duits klinkende naam en 

daarom “vergat” hij meestal de tweede “n”. Overigens was zijn familie niet afkomstig 
uit Duitsland, maar uit de omgeving van Wiltz (Groothertogdom Luxemburg). 
 

MOTORCROSS 
Zijn grote voorkeur ging uit naar de motorcross. Leon was er al bij toen het stille dorp 
Zolder-centrum in 1958 en 1959 werd opgeschrikt door brullende motoren op het 
gelegenheidscircuit rond de kerktoren. Hij maakte de start en de gloriedagen mee 
van het Circuit van Terlamen. Ook na zijn pensioen, bleef hij in Het Belang van 
Limburg schrijven over motorcross, zelfs toen hij de kaap van 90 j. was gepasseerd. 
 

ARCHIVARIS 
Men zou bijna vergeten dat Leon geen 
beroepsreporter was, maar de job als 
freelancer uitoefende. Hij werkte eerst 
een tijd in een drukkerij om dan tot 
aan zijn pensioen archivaris te worden 
bij de Kempische Steenkoolmijnen (KS). 
Hij was dan ook een wandelende 
encyclopedie over het wel en het wee 
van de steenkoolmijnen in Limburg. 
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Zijn aanleg om alles op te schrijven, te ordenen en te klasseren, gebruikte hij ook in 
zijn bijberoep. Als iemand jaren later een foto vroeg over een bepaalde gebeurtenis, 
kon Leon die na enig zoekwerk moeiteloos uit zijn archief opdiepen. Ik ben er zeker 
van dat hij ook over mij een (of meerdere?) fichekaarten heeft aangemaakt. 
 

MUZIEK 
Ik leerde Leon op jeugdige leeftijd kennen als verslaggever van “crochetwedstrijden”. 
Die zangwedstrijden waren in de zestiger jaren razend populair. Die zangwedstrijden 
werden maar al te graag georganiseerd door verenigingen om geld in het bakje te 
krijgen. Na de bouw van de moderne kerk 
te Boekt in 1958, werd het oude kerkje 
omgevormd tot parochiezaal. Ik deed er 
mijn eerste podiumervaringen op tijdens 
bonte Chiro-avonden en de presentatie van 
meerdere songfestivals. Op vele van deze 
activiteiten was Leon aanwezig als 
verslaggever. Zijn dochters Lucia en Martina 
waren meestal ook van de partij. Die 
konden een aardig stukje zingen en gingen 
dikwijls met de prijzen lopen. Leon was 
altijd goedgezind en bereid tot een babbel. 
Leon kende mijn familie langs vaders en 
moeders zijde. Als Leon informeerde naar je 
studies, wist je dat dit was uit echte 
interesse en niet enkel uit beleefdheid. Eigenlijk werd Leon mijn grootste supporter. 
Ik kreeg van hem uitstekende perskritieken. Enkele persknipsels heb ik bewaard en 
onlangs een langer leven bezorgd door ze in te scannen. 
“Het geheel werd gepresenteerd door jeugdleider Jos (sic!) Elsen, die zich als een 
gewiekst conferencier, tevens goochelaar aanstelde.”; “Jef Elsen bracht originele 
bindteksten en zorgde voor een puike omlijsting met veel, soms zeer goede, humor.”  
 

DE VOORBEREIDING 
Bij de voorbereiding van die songfestivals kwam veel werk kijken. Om deelnemers 
aan te trekken werden toen annonces geplaatst in de kranten of werden persoonlijke 
brieven geschreven. Voor de jury werd meestal beroep gedaan op leerkrachten of 
muzikanten van de fanfare. Bij plaatselijke handelaars en bij bedrijven, zoals Coca-
Cola en Chocolade Jacques, werd “geschooid” naar prijzen voor de deelnemers en 
voor de onvermijdelijke tombola. De deelnemers werden begeleid door de goede 
pianisten uit die tijd: Guido Leenders, Henri Gelders of Lucien Hermans. Er moest ook 
nog worden gezocht naar omkaderingsactiviteiten en naar een presentator om het 
geheel aan elkaar te praten. 
 

EEN SUCCES 
De pas opgestarte Chirojongens Boekt organiseerden elk jaar minstens één 
crochetwedstrijd. Om kosten te besparen, werd voor de omkaderingsactiviteiten en 
de presentatie beroep gedaan op eigen vrijwillige medewerkers. Zo werd ik de vaste 
presentator en samen met Willy Beerden en Georges Cleeren vormde ik op een 



4 

 

bepaald moment de gelegenheidsgroep “De Chiro-Spirits”, die optrad als afwisseling 
tijdens de zangwedstrijden. 
Ik leerde niet alleen uit de boekjes hoe ik een goede presentator kon worden, maar ik 
specialiseerde mij ook in de goochelkunst. Dit vergt niet alleen veel oefening, maar 
ook een extreme beheersing van je ganse lichaam en een uiterste concentratie 
wanneer je weet dat een kritisch publiek op jouw handen zit te kijken. Spijtig dat ik in 
de rest van mijn leven niet de tijd heb gevonden om deze hobby verder te zetten ... 
 

WEL  EN  WEE 
Ik mocht daarna ook crochetwedstrijden presenteren van andere organisaties. Ik 
werd meerdere keren gevraagd in Zolder-centrum en in Heusden. Vanop het 
voorterras van dancing “De Wieze Palace” mocht ik reclame maken voor de 
plaatselijke sponsors en de overwinnaar interviewen van een wielerkoers. Ik werd 
zelfs gevraagd in het toen populaire muziekcentrum “De Kluis” in Bolderberg. Maar 
daar heb ik minder prettige herinneringen aan. 
Ik had de gewoonte om vooraf een rustig babbeltje te slaan met de deelnemers. 
Sommigen werden daardoor rustiger, maar anderen kregen nog meer stress. Daarom 
liet ik vooraf aan de deelnemers weten welke vragen ik zou stellen, zodat ze de 
antwoorden konden voorbereiden. Een jeugdige zangeres werd tweede in de uitslag. 
Na afloop van de wedstrijd kwam haar vader woedend bij mij verhaal halen. Ik had 
aan haar maar twee vragen gesteld en aan de andere deelnemers drie en daardoor 
was zij “slechts” tweede geworden. Gelukkig was er toen Leon om mij in bescherming 
te nemen. 
In het naar huis rijden met de fiets, kreeg ik nog een letterlijk koude douche. De 
Terlaemenlaan had toen nog geen fietspad en het baanvak lag er gevaarlijk gerond 
bij. Bovendien was het er pikkedonker. En de regen gutste neer, de bliksemschichten 
weerkaatsten in de vijvers van Terlaemen en de ratelende donderslagen deden mij 
steeds weer opschrikken. Het werd een zielige terugtocht naar huis. 
 

VELE  GEROEPENEN 
Als DJ Ronin werd ik presentator voor meerdere verenigingen 
en muziekmaker op:  Vlaamse kermissen Boekt, de Vuur-
feesten Zolder, het bal van de burgemeester, 20 j. Federatie 
Culturele Centra, CC Hasselt, Limburg Fietst, Alden Biesen, 
Kaaitheater, Ancienne Belgique, deSingel, het Feest van de 
+75-jarigen, @Woutershof, enz. De naam Ronin is niet 
toevallig gekozen. In het vroegere Japan boden de Ronins als 
vrije lansiers (vandaar het woord “freelance”), los van de 
gevestigde machten, hun diensten aan. Ik was een van de 
eersten die muziek draaide met cd’s. Ik ben er nog altijd fier 

op dat ik in 2000 muziek mocht draaien op het historisch overwinningsfeest van 
Voerbelangen in ’s-Gravenvoeren (8 van de 15 zetels in de gemeenteraad). 
 

In de muzieksector zijn er vele geroepenen, maar weinig uitverkorenen. Van alle 
zangers die ik in de loop van de jaren de revue zag passeren, zijn er maar enkelen 
echt succesvol geworden en gebleven. Neef Albert Hermans nodigden wij als 
tienerster al uit voor een gastoptreden op een zangwedstrijd. Hij verwierf 
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bekendheid op TV als de  Muziekkampioen in 1968. Als Cliff Rilly zou hij jarenlang met 
diverse orkesten de pannen van het dak zingen en spelen. Als 76-jarige treedt hij nog 
steeds op. Christiane Truyers was de gevierde winnares van meerdere songfestivals. 
Als Conny Fabry vormde zij een zangkoppel met haar toenmalige man Danny Fabry. 
Zij had in 1985 een hit met “Koningin van één nacht”, maar verdween ondertussen 
van de hitlijsten. 
 

 
 
Voor de coronacrisis, zag ik Leon nog af en toe op activiteiten van de Seniorenraad. 
Het was steeds een blij weerzien. We waren gelukkig wat te kunnen bijbabbelen ... 
 


