DE “BIOGRAFIE” VAN SQUARE

Uden, versie december 2012

1965 - 1973
Zoals wel vaker gebeurde in het midden van de 60-er jaren troffen destijds enkele jongeren uit Uden elkaar op de
middelbare school en vormden samen een band. De aanleiding hiertoe was een optreden voor een toenmalige juf
die afscheid nam van die school en waarvoor toen Addy van den Krommenacker en zijn jeugdvriend en klasgenoot
Alphons Arts werden gevraagd. Samen met de schoolgenoten Jos Peters, Toon Smits en Paul Bronwasser werd
besloten dit optreden te doen, al bestond het repertoire slechts uit 2 haastig gekozen nummers! Het optreden
was een succes, mede omdat op die bewuste school weinig of niets aan creativiteit of cultuur werd gedaan, en de
leerlingen nu iets hadden om op hun school- of hockeyfeestjes te komen bewonderen!

Van links naar rechts: Paul, Toon, Jos, Addy en Alphons.
Indertijd had Uden slechts een enkele “rockgroep”, The Specs, en die band, met overigens als leadzanger/
drummer Jacques, de broer van Addy, speelde nummers van de destijds zo geliefde, maar soms ook gehate Pretty
Things, Rolling Stones, Kinks en The Scorpions. “Square”, want zo werd na ampel overleg de nieuwe band
genoemd, koos een repertoire van een ander soort: voornamelijk Soul, en wel nummers van Wilson Pickett, Otis
Redding, Sam & Dave en andere bekenden. Dit hoogstwaarschijnlijk omdat de broer van sologitarist Jos daar een
hele verzameling platen van had! Ook een repetitieruimte werd gevonden; eerst een aantal jaren in de garage bij
een bevriende buurvrouw van Paul; later zelfs in een oud kippenhok op Slabroek! Dit duurde begrijpelijkerwijze
niet lang, en al snel werd er een geschikte ruimte gevonden in een toenmalige kerk, waarbij de band als
tegenprestatie soms de “vernieuwde” kerkdiensten met hun muzikale klanken mochten opluisteren! Daarnaast
had er zich al snel een grote groep aanhangers rond de groep verzameld die later een echte fanclub voor de band
oprichtten met hoofdzakelijk vrouwelijke fans! ( opgericht door Corry Timmers; later gen: Corina van den Oever )

In dezelfde tijd dat Square in den lande aan zijn opmars begon, speelden er in de naburige dorpen en danszalen
ook enkele bands afkomstig uit de regio, zoals Image S5 en El Cid. De laatste groep El Cid, met voornamelijk leden
uit Keldonk en Erp, was de tegenhanger van Square en had in tegenstelling daarmee voornamelijk jongens als fan;
dit vanwege hun wat ruigere imago met ook een repertoire van Stones, Pretty Things en Kinks! Dit veroorzaakte
weleens flinke onrust onder die jongeren, zeker als deze 2 bands bij elkaar in de buurt speelden! Het is gelukkig
nooit tot een echte confrontatie gekomen, al hebben sommige leden van Square wel eens angsten uitgestaan als
ze eens de optredens van hun concurrent bezochten! Toen hun manager eenmaal vaste contracten had geregeld
in Zaal Vissers in Nistelrode kreeg Square daar toevallig niet alleen een grote schare fans bij, maar ook een goede
relatie met een plaatselijk orkestje met roots in de Molukken. Hun sterke instrumentale nummers waren een
genot om naar te luisteren en een perfecte tegenhanger voor de meer vocale nummers van Square! Het kan
daarnaast niet ontkend worden dat juist de aanhang van deze band destijds voor Square meer rust bracht in de
“relatie” met El Cid. Tegenwoordig is er van concurrentie geen sprake meer! De fans van beide bands zijn op
middelbare leeftijd gekomen en bezoeken de gezellige, maar helaas, spaarzame optredens van El Cid en hun
“collega’s” Square.

Het aantal optredens werd gaandeweg talrijker en toen er eenmaal vaste afspraken waren gemaakt voor
regelmatige concerten in allerlei danszalen kon de band dan ook snel over een betere geluidsinstallatie en zelfs
over vervoer met een busje en aanhanger beschikken! Dit was destijds ook echt nodig want er diende zich een
manager aan; Vincent de Vries, een inspirerende man uit Den Haag die alle optredens voor de band ging regelen!
Deze Hagenees had in die jaren behoorlijke contacten in de showbizz en bracht de band op de meest vreemde
plaatsen; van het strand bij Vlissingen tot wilde studentenfeestjes in Nijmegen! De meeste weekends begonnen
dan ook vrijdagsmiddags, en eindigden vaak laat in de maandagochtend; waarna de leden van de band nog
gewoon naar school moesten! Geslapen werd meestal op ongemakkelijke zolders boven de danszalen! In een van
de spaarzame vrije weekenden van de band, jaren later, verongelukte Vincent helaas door een noodlottig
ongeval! Ook de nieuwe geluidsinstallatie van het merk Eurovox werd mede door zijn toedoen aangeschaft.
Square mocht zelfs voor dat merk reclame spelen; te beginnen in “de Vereeniging” te Nijmegen!

Een aantal jaren lang werden alle weekenden van de band dan ook
gevuld met reizen van en naar danszalen over het hele land en zelfs
daarbuiten! Een echte uitschieter was een weekend in een voorstad van
Duisburg Duitsland waar het jeugdige publiek het idee had dat een
“echte beroemde band uit het buitenland hun stad aandeed!”.
Mede door de invloed van de muziekvoorkeuren van Addy veranderde
het repertoire van de band langzaam in de richting van een weliswaar
zeldzame, maar zeker opvallende keuze voor die tijd! Square werd
bekend als “de jongens die zangeressenmuziek speelden!” Cilla Black,
Dusty Springfield, P.P. Arnold en anderen werden de inspiratiebronnen
voor de band! Ook van The Bee Gees die halverwege de 60-er jaren
wereldwijd bekendheid verwierven, werden nummers gespeeld! De
band werd dus al snel de “Udense Bee gees” genoemd! Zelfs enkele
talentenjachten werden door Square bezocht; vaak met wisselend
succes, soms met een prijs! Een opvallende uitslag werd behaald in
Ooien, waar Square de 1ste prijs behaalde voor de zang van Addy, terwijl
de prijs voor de beste band naar Chockfull ( Jan Hendriks “Doe Maar” )
ging! De jury kon, zelfs na lang beraad, geen keuze maken uit de 2 beste bands en zo werd dus maar besloten deze
te delen en de prijs, een plaatopname bij de phonogram-studios in Laren ook aan beiden toe te kennen! Overigens
heeft deze plaatopname niet echt iets opgeleverd! Ook werd er vaak gespeeld in voorprogramma’s van o.a. Tee
Set, The Shoes en Q 65; zelfs ooit erg vroeg in de ochtend als opwarmertje bij een concert van de Outsiders in Oss!
Optredens in heel het land, maar ook daarbuiten waren aan de orde van de dag in die 60-er jaren. Het
overnachten was weleens wat problematisch, omdat de meeste danszalen in die tijd niet beschikten over
meerdere slaapplaatsen. De mannen van Square en hun aanhang hebben daarom geregeld op een
geïmproviseerde plek , vaak op een bovenverdieping van die zalen, moeten slapen!

Na een aantal jaren elk weekend zingen kreeg Addy stemproblemen waardoor de band soms genoodzaakt was
om gedeeltelijk over te stappen naar een instrumentaal repertoire! Zelfs met de ondersteuning van professionele
zanglessen en de nodige medicijnen bleken die stemproblemen toch te hardnekkig en was de band genoodzaakt
er een punt achter te zetten. De laatste optredens van Square, zo tussen 1970 en 1973, waren dan ook meestal
zonder Addy, maar soms aangevuld met gastartiesten zoals John Dirven ( o.a. Take it for granted, The Jesse Gang,
Bobby Bingo Band ) en de helaas overleden Jos van Lieshout ( o.a. Tumbleweeds, Ruud Hermans band )

Willem Konijnenbelt ( overleden 1990 )

Addy van den Krommenacker

1982 -1988
In het begin van de 80-er jaren kwam plotseling het fenomeen van de reünie-concerten weer in de mode en werd
Square, samen met andere bekende sixties-bands, gevraagd voor een revivaloptreden ( 30 april 1983 ) in het
Casino in Den Bosch ( “Back to the Sixties” Frank de Bie Producties ) Waarschijnlijk vanwege de alsmaar
toenemende bekendheid van de leadzanger Addy in de modewereld werd er maar klakkeloos van uitgegaan dat
Square in de sixties veel in die Brabantse hoofdstad was opgetreden! Square nam de uitdaging aan en er werden
voor dit belangrijke concert zelfs achtergrondzangeressen aangetrokken ( “The Squarelettes” ) Dit waren de
dames Yvonne, Marijke, Annemarie en Inge Edwards, die als assistenten van Addy in een van zijn modezaken
werkten en met hun prachtige uitstraling niet alleen zorgden voor een echt mooi plaatje op de bühne, maar zeker
ook muzikaal hun aandeel hadden!
Het bleek een echte verrijking en de aandacht die hierdoor naar Square uitging, zelfs in de landelijke pers, werd
gaandeweg steeds groter! Ondertussen was het aandeel van Paul als bassist afgenomen vanwege studie en
familieomstandigheden elders in het land. Er werd afgesproken deze partij te laten vervangen door Frans Bergen,
een ervaren bassist, die echter maar kort deel heeft genomen aan de band, waarna Toon de baspartij maar ging
doen! Het niveau van Square steeg in die periode naar een steeds hoger peil, zeker toen besloten werd een pianist
aan te trekken, die daarna ook snel gevonden werd. Willem Konijnenbelt, een semiprofessionele toetsenist met
veel ervaring als o.a. studiomuzikant, kwam de band versterken met prachtige intro’s, strijkers en onnavolgbare
melodietjes! Daarnaast was Willem een persoon die zijn eigen stempel op de prachtige ballades van de groep
drukte en die met zijn prettige persoonlijkheid een grote inspiratiebron was voor de andere leden van de band!
Helaas mochten de andere leden van de band later vernemen dat Willem door een hersentumor op 22 februari
1990 overleden was! Een groot verlies voor Square en voor hun muziek! Als vervanger voor Willem koos de band
later in de 90-er jaren voor Ad van der Horst ( o.a. East of Early, Second Dream ) een oude bekende, die sindsdien
de toetsen bespeelt! Daarbij werd het aantal optredens steeds talrijker en de aandacht voor Square steeg met
dezelfde frequentie! Belangrijke optredens met Willem Konijnenbelt in die tijd waren o.a. “A treat of Beat” 8 Jan
1982 De Nieuwe Pul, Uden, “Return to the Sixties” 6 mei 1983 Disco/Theater Galaxy, s ’Bosch, “The weekend of
the Sixties” 20 aug 1983 De IJzeren Man, Vught.
Een verzamelelpee ( Vetkuiven & Artistiekelingen, Vol. 1 Fabulous Sounds Records 1984 ) met enkele andere
bands uit Brabant was het resultaat van een aantal zaterdagen hard werken in de Try-out studio’s in Culemborg
bij Utrecht. M.n. het aandeel van de band Square werd in een landelijk tijdschrift over 60-er jaren muziek alom
geprezen. Later in 2010 werden enkele nummers van deze elpee nog eens gedigitaliseerd teruggezet op een CD,
samen met een uitgebreid boekwerk en uitgebracht door Coen Free onder de titel: “Dit gaat nooit meer voorbij”
( Bossche Popmuziek en Literatuur in de Sixties! 2010 ISBN: 978-90-78300-04-5 )

1995 -1999:
Bij de eerste editie van “Oldies back on Stage” 18 maart 1995 in Veghel was Square ook van de partij en zelfs met
een invaller-bassist, Jos Heymans, die Toon Smits kwam vervangen toen die plotseling werd weggeroepen naar
Frankrijk, scoorde de band met hun popballades van hoog niveau! Dit kwam, zeker niet in de laatste plaats, door
het repertoire wat helemaal was afgestemd op de opvallende stem van de zanger, die later zou uitgroeien tot een
BBN-er ( Bijzonder Bekende Nederlander ) Enkele opvallende revival-concerten die Square in de 90-er jaren in de
regio deed zijn o.a.: “Back to the 60’s” 4 nov 1995 en 31 oktober 1998 Nieuwe Pul Uden, “Back to the Sixties” 8
mei 1999 D’n Apostel/D’n Engel Uden, “Rock ’n Roll in Ons Caffeej” 5 dec 1999 Markt Uden, en vele anderen.

Na 1999 werd het aantal optredens duidelijk minder omdat de leden van de band ieder weer hun eigen weg
gingen. Sommigen in andere orkesten ( Jos o.a. “DOB”, Toon o.a. “ Paranoid + Absent minded ”, Ad o.a. “Second
dream + East of Early” en Alphons “ Paranoid + Toast”) en anderen, zoals Addy, kregen het steeds drukker met
hun andere passies! Dat dit geleid heeft tot nog een nog beter niveau dan in de beginjaren mag wel duidelijk zijn.
Zeker het instrumentale gedeelte van de band is met de jaren gegroeid hoewel de melodieuze zang van de
leadzanger Addy van den Krommenacker natuurlijk al die jaren van een bijzonder hoog niveau is gebleven!
Jos Peters: met niet alleen een perfect gehoor maar ook met een aangeboren talent om de nogal “orkestrale”
partituren voor Addy te vertalen in bruikbare nummers met een inspirerend gitaarspel.
Toon Smits: met een respectabele achtergrond als bassist en gitarist, maar ook als bouwer van
snaarinstrumenten en techneut als het gaat over opnemen of andere geluidsaspecten!
Ad van der Horst: die als invaller in de 90-er jaren Willem kwam vervangen met zijn scala aan geluiden, getoverd
uit zijn piano. Met zijn ervaringen in diverse bands een verrijking voor de groep!
Alphons Arts: als strakke drummer de basis van de ritmesectie in de band en man van het eerste uur!

2007 - 2013
Vanwege het ondersteunen van een goed doel, nl. sponsering van “het Udens theater Naat Piek ” werden de
leden van Square zo rond 2007 gevraagd aan dit festijn deel te nemen. Hun aanwezigheid kon er zeker toe
bijdragen dat er voldoende publiek op dit concert aanwezig zou zijn waardoor het beoogde doel vlekkeloos
gehaald zou worden! Daarbij speelden er die avond ook nog enkele “vriendenbands” zoals the Specs en De DOBband die mede de organisatie van dit benefietconcert vertegenwoordigden! Er was echter 1 probleem: vanwege
de aanwezigheid van zanger Addy, mocht de pers hiervan geen lucht krijgen en moest de kaartverkoop dan ook
stilletjes en ongemerkt via emailberichten naar de fans gebeuren! Hoewel dit aardig leek te lukken, doken er toch
nog recensies en verslagen op, zelfs in de landelijke pers! Het publiek had hier geen boodschap aan en dit concert
was voor hen dan ook weer een feest van herkenning!

Addy zong weer de sterren van de hemel en het publiek genoot na jaren weer van de muzikale klanken van de
groep die hoge ogen gooide met nummers als: Unchained Melody, Love is just a broken heart, Love like yours, de
Bee Gees medley, You’re my world, enz.

Toon Smits

Jos Peters

Ad van der Horst

Alphons Arts

In heel de geschiedenis van de band hebben de fans altijd een belangrijke rol gespeeld! Naast de fanclub die al
snel na het ontstaan van Square werd opgericht, en waarvoor zelfs stickers en ander promotiemateriaal was
gemaakt, ontstond er in Uden en omgeving een grote groep aanhangers die de band overal volgde. Deze groep
bestond in de beginjaren uiteraard uit veel familie en vrienden van de leden, maar werd later ook uitgebreid met
hun zonen en dochters! Ook Addy heeft natuurlijk een select gezelschap aan aanhangers, maar dan uiteraard ook
van buiten Uden!
Een van de laatste optredens die Square gaf was die in Razzoo Uden. Vanwege een “verzonnen” jubileum van The
Specs ( 5 jaar weer op de bühne! ) organiseerde deze Udense band een zondagmiddagconcert in dit restaurant dat
grappig genoeg juist naast de locatie lag waar het vroeger allemaal begon: De Pul! “ Udenbeat on a Sunday
afternoon” werd het evenement genoemd! Naast enkele andere bands, waaronder de jubilerende “Specs” , gaf
Square een spetterende show weg! Ook hier was weer geprobeerd de landelijke pers op afstand te houden, maar
dat was maar ten dele gelukt! In enkele kranten en glossy tijdschriften werd dit concert zelfs aangekondigd als een
opleving van Addy de modeontwerper als zanger; iets wat niet echt bekend was van hem en dus lang stil
gehouden was! Fragmenten van een van de zeldzame optredens werden later ook via RTL-boulevard en andere TV
zenders uitgezonden! Ook op dit moment, nu de band eraan denkt te stoppen vanwege de onmogelijkheid om
met iedereen op gezette tijden afspraken te maken, komen er nog steeds verzoeken tot optredens! Een van de
laatste, misschien wel de allerlaatste keer dat er een optreden aan zit te komen zal in 2013 zijn. Er lopen
verregaande afspraken om de 10e editie van “Oldies back on Stage” op te luisteren met de harmonieuze
slotakkoorden van Square!

Addy van den Krommenacker

Vermeldenswaardig:










Vermelding op website van de “Dutch Sixties Nederbiet Database site” overzicht:
http://www.nederbiet.nl/square_uden.html
Vermelding op website van BHIC: Brabants Historisch Informatie Centrum:
http://www.bhic.nl/site/pagina.php?id=12358
Promotie-video op Youtube voor Oldies back on Stage zaterdag 1 juni 2013:
“Addy zingt met Square tijdens Oldies”
http://www.youtube.com/watch?v=zJQFXvg36ds
Tv-documentaire “Addy van den Krommenacker terug naar zijn roots” september 2010
Aflevering: “Op de groene loper” met daarin Addy en Alphons terug naar De Pul!
http://www.brabant10.nl/ ( uitgezonden bij Brabant10 TV en fragment bij RTL-Boulevard )
Tv-documentaire/ video “Uden zoals het vroeger was” met daarin “Square optreden Timmers 1968”
Uitgebracht op DVD op 4 mei 2005 onder de naam “OUD UDEN” Deel 2.
Verzamelelpee “Vetkuiven & Artistiekelingen, Vol. 1 Fabulous Sounds Records-8401” uitgebracht in 1984
met daarop : “Love‘s just a broken heart” en “Unchained melody” van Square!
CD “Dit gaat nooit meer voorbij” versie 2; uitgebracht in 2010 met daarop dezelfde nummers van Square!
ISBN: 978-90-78300-04-5
Verder nog op Youtube:
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“Square Uden Love is just a broken heart”
“Square Uden pe(r)forms Cilla Black You,re my world”
“Square Uden reunie november 2010”
“Square Uden reunie november 2010 ( deel 2 )”
“Square Uden reunie november 2010 ( deel 3 )”
“Square Uden ( unchained melody )”
“Square Uden 2010 in Razoo You,re my world”
“Square Uden performs Unchained Melody”
“The first cut is the deepest, Square Uden 2010”
“I who have nothing performed by Square Uden”
“Addy van den Krommenacker & Square – Non mai piu”
“Addy van den Krommenacker & Square- Afscheid”
“Addy van den Krommenacker terug naar zijn roots Uden”
“Square Uden” ( Unchained melody forever!! )

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Ook op Youtube onder Square Uden:
“love like yours”
“first cut is the deepest”
“going back”
“unchained melody”
“beegees medley 1”
“beegees medley 2”
“you’ re my world”
“you don’ t have to say you love me”
“love is just a broken heart”
“Square 2007”
“Square 7 video’s” ( playlist 7 video’s )

*Studio kwaliteit

*Studio kwaliteit
*Studio kwaliteit
*Studio kwaliteit
*Studio kwaliteit
*Studio kwaliteit

Alphons Arts 2013

Nog enkele oude foto’s van promotiekaarten uit de begintijd!

