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Voorwoord 5

VOORWOORD

jongens- en mannenhart op hol deed slaan. Gezegend met een prachtige 

is de, redelijk eendimensionale, buitenkant die we kennen. Van platenhoe-

zen, posters en foto’s. Echter, van binnen was ze in de hoogtijdagen van 

Shocking Blue – de band met wie ze wereldberoemd zou worden – een 

onschuldig meisje dat het liefst bij haar ouders op de bank kroop met een 

kop thee. Aan wie de aandacht voor haar en de band waarin zij zong voor 

de bijvangst van de rock-‘n-roll: de seks, de drugs en de alcohol.

meerdere malen de aardkloot rond om op te treden en successen te vieren. 

Het bracht haar naar werkelijk alle uithoeken van de aarde. En ja, natuurlijk 

een band met een geweldige impact. Zo was het de allereerste Nederlandse 

groep die op 1 kwam in de Amerikaanse hitlijst en wereldwijd miljoenen 

steeds naar nummers van Shocking Blue luisteren. Prijsnummer ‘Venus’ 

uit de jaren 70, toch?

zij tevens voor velen een inspiratiebron. Voor de wereldvermaarde band 

Nirvana bijvoorbeeld, wiens allereerste single ‘Love Buzz’ een nummer van 



6 And Venus was her name

Shocking Blue is. Een nummer dat zij live vaker speelden dan hun eigen 

-

onale invloed. Ook de Engelse band Bananarama scoorde in Amerika en de 

voor een derde maal de eerste plaats in de VS gehaald. Een ongekende en 

ongeëvenaarde prestatie.

60 gevraagd werd voor Shocking Blue was het allesbehalve gemeengoed 

dat een vrouw de vocalen verzorgde bij pop-, beat- of rockgroepen. Veres’ 

positie zorgde voor navolging en emancipatie op het podium en in geluids-

studio’s. In dit boek komen diverse zangeressen aan het woord die hun 

steeds vaker dat heel veel mensen weliswaar het nummer ‘Venus’ goed 

kennen, maar dat de naam Shocking Blue vraagtekens oproept. Om over de 

is zij een té belangrijk onderdeel van de Nederlandse pophistorie. Een 

geschiedenis waar zij dient te worden opgenomen in de eregalerij.

goddess 

on a mountain top

Leo Oldenburger
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A GODDESS ON A 

MOUNTAIN TOP

A goddess on a mountain top 

 

 

And Venus was her name

She’s got it 

 

 

En voor ze er serieus erg in heeft, slaat de openingszin van het nummer 

ineens volledig op haarzelf. Is zij de godin die ze bezingt, die op de top van de 

berg staat. Op 7 februari 1970 beklimt de Haagse beatband Shocking Blue 

de hoogste positie in de Billboard Hot 100. Staat het nummer op nummer 

– die dat zelf nooit heeft toegegeven – of omdat in de haast het nummer 

zo snel mogelijk op de band te zetten, niemand van de aanwezigen er acht 

niet over een ‘goddess’ die bovenop een ‘mountain top’ is te bewonderen, 

kniesoor die daar op let, iets waar zelfs in de landen waar Engels de voertaal 



8 And Venus was her name

ongekende prestatie de band heeft geleverd, want Shocking Blue is de 

allereerste Nederlandse band die de eer te beurt valt de Amerikaanse hitlijs-

voor andere Nederlandse acts als Golden Earring, George Baker Selection 

en zo de allereerste succesvolle Nederlandse golf vormen van vaderlandse 

beatbandjes die het erg goed doen buiten onze landsgrenzen.

Het is in de jaren 60 overigens niet bepaald gemeengoed dat Nederlandse 

pop-, rock- en beatbandjes zangeressen hebben. Nee, het grote gros der 

de eerste bezetting van Shocking Blue zingt Fred de Wilde. Allemaal mannen 

die over meisjes zingen en ze vervolgens het hoofd op hol brengen. Eigenlijk 

is de eerdergenoemde Fred de Wilde slechts tweede keus, want bandlei-
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de frontman in 1968 in militaire dienst en verlaat hij de band. Zo moet Van 

Leeuwen opnieuw op zoek naar een zanger. Of, zoals uiteindelijk blijkt, een 

zangeres.

Leeuwen (geen familie van Robbie overigens), de manager van Shocking 

meisje met de suikerspin, en zei: “Kijk, dat is nou jouw nieuwe zangeres. 

Een wijf? Dat was nog nooit bij ze 

opgekomen.

Of de bewering dat de band er nog nooit over had nagedacht ‘een wijf’ 

te vragen helemaal juist is valt nog te bezien, want ook Annet Hesterman 

claimt gevraagd te zijn om in Shocking Blue te zingen. Zij bedankt echter 

Groningse Oude-Pekela heeft zijn hoogtijdagen er dan net opzitten.



Persconferentie 

Shocking Blue in 

verband met succes van 

plaat “Venus”, Hilton 

Amsterdam. 27 januari 

1970. Fotograaf 

Joost Evers, Collectie 

Nationaal Archief




