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We want more… 50 jaar popmuziek in Gorinchem is een uitgave van het
Regionaal Archief Gorinchem en de Historische Vereniging 'Oud-Gorcum’ in de
Historische Reeks Oud-Gorcum. Het boek kwam tot stand in het kader van het
jubileumthema Feesten, Uitgaan en Vertier bij het 100-jarig bestaan van de
Historische Vereniging 'Oud-Gorcum’ in 2009. Het boek werd mede mogelijk
gemaakt door een subsidie van de gemeente Gorinchem en de samenwerking met
het Gorcums Museum waar van 28 november 2009 t/m 7 februari 2010 de
tentoonstelling We want more… 50 jaar popmuziek in Gorinchem te zien is.
Teksten en interviews Piet Augustijn (PA), Aart Roza (AR) en Jos Walraven (JW)
Piet Augustijn (1948) is sinds 1995 conservator hedendaagse kunst van het Gorcums
Museum.

Van

1964 tot 1970 was hij manager van Les Fantômes en Nexus, van

1970 tot 1977

redacteur van de Kick’ pagina, gevolgd door de AGENDA Jeugd- en Jongerenwerk tot 1980 in het
Nieuwsblad voor Gorinchem e.o, van 1970 tot oktober 1973 secretaris van de Stichting
Jongerencentrum Moksha, van november 1973 tot augustus 1977 (opheffing) voorzitter van de
Jeugdkring Land van Heusden en Altena en van mei 1974 tot maart 1980 secretaris en voorzitter
van het Coördinerend Bestuur Jeugdsociëteiten Land van Heusden en Altena.
Aart Roza (1953) is vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in (pop/rock/underground/blues)
muziek en alles wat ermee te maken heeft. Drumt van 1968 tot 1976 in verschillende bands
(waaronder Enoch Arden) en doet organisatorische ervaring op in Moksha en bij OF-produkties.
Is vanaf de oprichting in 1975 voorzitter van Stichting Pop Promotie Gorkum en blijft dat tot het
definitieve eind in 1991. Schrijft vanaf 1975 tot heden over muziek in verschillende kranten. Was
als bestuurslid betrokken bij Het Muziekprojekt in De Haarhorst. Is vanaf 1986 manager van El
Kroppo en later van U.F.A. en de Eelco Gelling Band. Vanaf 1996 tot heden bestuurslid van
Stichting Blues ‘89 in Leerdam, maar is ook betrokken bij de Rockslag, The Free Acoustic Music
Party en het Hippiefestival in Gorinchem.
Jos Walraven (1955) was tussen 1975 en 1985 bestuurslid van lokale, regionale en provinciale
jongerenorganisaties in Noord-Brabant. In dezelfde periode was hij vaste bezoeker van (de
voorloper van) jongerensoos Xinix in Nieuwendijk, waar hij tevens een seizoen betrokken was bij
het organiseren van folkoptredens. Sinds 1988 is hij werkzaam bij (de voorlopers van) het
Regionaal Archief Gorinchem, waar hij onder meer belast is met het beheer van de
audiocollectie. In 1999 publiceerde hij in de Gorcumse Courant een tweedelig artikel over het
Gorcumse Jongerencentrum Moksha.

Eindredactie Piet Augustijn
Redactie Historische reeks Oud-Gorcum René van Dijk
Fotografie De namen van de fotografen zijn vermeld bij de foto’s.
De samenstellers van het boek hebben waar mogelijk de rechthebbenden van het
beeldmateriaal proberen te achterhalen. Zij die niet zijn benaderd en die menen
rechthebbenden te zijn worden verzocht contact op te nemen met het Regionaal
Archief Gorinchem, Postbus 108, 4200 AC Gorinchem.
Bijdragen Annemari Bor, Hans van den Dool, Allow Frings, André Roll, Aron de
Vries, Frans van Vught
Vormgeving Rik Tazelaar[studioid.nl
Druk Bergman Media Groep
Bronnen Krantencollecties Regionaal Archief Gorinchem, popmuziekarchieven

Piet Augustijn en Aart Roza, mondelinge en schriftelijke informatie musici en

organisatoren
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Piet Augustijn, Aart Roza, Jos Walraven

Dit boek gaat over 50 jaar popmuziek in Gorinchem. Vijftig jaar waarin een vrijwel onafzienbare
hoeveelheid bands en groepen met even zoveel actieve muzikanten het beeld van de Gorcumse beat,
blues, rock, folk, soul, punk en al die andere muzikale stijlen bepaalden. Te zien is dat de ontwikkeling
van de popmuziek in Gorinchem die van de landelijke trends volgde, soms wat achterbleef, maar in een
enkel geval voorop liep. Sommige bands werden opgericht en verdwenen na enkele maanden alweer,
andere hielden het langer of heel lang uit. De samenstellers hebben geprobeerd zoveel mogelijk namen
van bands en hun bezettingen te achterhalen. Dat was in veel gevallen niet zo moeilijk, omdat de
Gorcumse pers altijd ruimschoots aandacht heeft besteed aan alles wat met (pop)muziek te maken
heeft. Aan de andere kant waren de wisselingen binnen de diverse groepen zo snel en veelvuldig dat
exacte gegevens vaak moeilijker te achterhalen waren. Bovendien spraken verklaringen van meerdere
bandleden elkaar wel eens tegen: iedereen heeft zijn eigen waarheid of interpretatie daarvan.
Zonder de pretentie te hebben volledig te zijn kunnen we wel stellen dat we een redelijk beeld kunnen
geven van de ontwikkeling van de popmuziek in Gorinchem, van Indorock via beat, blues, hardrock en
soul tot symfonisch, funk en postpunk. Bovendien is aandacht besteed aan folk, country, luistermuziek
en andere aan de popmuziek gerelateerde stromingen in Gorinchem en omgeving.
Dit boek gaat niet over amusementsmuziek. Dus niet over de muziek op de kermis, in de stamkroegen,
op bruiloften en partijen, tijdens braderieën en carnaval. We zijn ons ervan bewust dat de scheidslijn
niet scherp is en dat vanuit de rockmuziek meerdere malen overstapjes zijn gemaakt naar de
amusementsmuziek en andersom, maar we moesten grenzen trekken.
Ook popmuziek is er om mensen te amuseren, maar het gaat bij popmusici vooral om de creatieve
meerwaarde die ze aan hun composities willen geven: niet klakkeloos naspelen, maar er een eigen draai
aan geven. Dan wel eigen composities inzetten om die creatieve drive te benadrukken. Die artiesten en
bands komen in dit boek aan de orde. Die hun wortels in Gorinchem hadden of hebben, maar ook van
elders kwamen of door hun kwaliteit en originaliteit hun vleugels uitsloegen, nationaal, maar ook
internationaal.
Naast de uitvoerende muzikanten is uitgebreid aandacht besteed aan de organisaties en podia die zich
hebben ingezet of dat nog doen om de uitvoering van al die muzikale aspiraties mogelijk te maken.
Poprubrieken in kranten, jongerensociëteiten, muziekcafé‘s, dorpshuizen, stichtingen en verenigingen,
organisatoren van muziekavonden, festivals en wedstrijden, managers en hulptroepen.
Wij danken iedereen, van muzikant tot roadie, van auteur tot fotograaf en van organisator tot
informant voor hun bijdrage(n) aan de totstandkoming van dit project.
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De jaren 60: het begin
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Popmuziek in Gorinchem. Rock and roll,
Elvis Presley, The Shadows, The Everly
Brothers, Indorock. Het begon allemaal
eind jaren vijftig. Onder invloed van de
op dat moment zeer populaire Engelse
formatie Cliff Richard and The Shadows
ontstonden in Gorinchem verschillende
zogenaamde gitaarcombo'’s, die zich
bezighielden met instrumentale
muziek. De bands die naam maakten
waren The Diamond Strings, The
Moving Shadows, The Flaming Stars
en The Silver Kings. Toegerust met
voor die tijd sensationele apparatuur als
Egmond en Dynacord versterkers en
uiteenlopende gitaren wisten deze
groepen een vaste plaats te veroveren

in de Gorcumse popwereld. Vooral
rockzanger Paul van Veen (1942 -1998),
die een enorme aanhang had onder het
meisjespubliek in Gorinchem, wist als
Rocky Dynamite (ook wel de Gorcumse
Elvis genoemd) te imponeren met zijn
vetkuif en heupwiegende act als
frontman in The Diamond Strings.
Naast Van Veen speelden daarin Bertus
van Zanten (1938-2008, basgitaar), Kees
van Doesburg (solo- en slaggitaar, later
vervangen door Johan Post), Cor Kroon
(slaggitaar) en Joop de Goey (later
vervangen door Wim de Leeuw (1945,
drums). De band speelde rock & roll
nummers waaronder veel Elvis Presley

vertolkingen. Paul van Veen haalde op 1
mei 1963 de eerste prijs bij een
talentenjacht van Speeltuinvereniging
Lingewijk waar in de jaren zestig veel
tieneravonden werden georganiseerd.
In 1965 zette Paul er een punt achter,
hoewel hij zich af en toe wel tot een
optreden liet overhalen. Hoogtepunten
waren de rockreünies in 1981

en 1982

waar Paul van Veen in een voor de
gelegenheid gemaakt wit Elvispak zijn
performance voor een uitzinnig publiek
ten beste gaf.
Net als veel van zijn leeftijdgenoten

drummer

Wim

is

de Leeuw nog steeds

actief in de muziek. Van 1990 tot 1995
speelde hij in The Twilight Musicians,
vanaf 1998 in de groep For Fun. Ze spelen
evergreens vanaf de jaren dertig tot
heden en treden een keer in de maand
op. “Het moet wel leuk blijven”, zegt
Wim de Leeuw. For Fun bestaat uit Leen
van Meteren (gitaar), Thijs van Meteren
(saxofoon), Peter van Maaswaal (gitaar,
basgitaar), Conny Sprong (zang), Wim
de Leeuw (drums) en Willy Peters
(toetsen).

In het Lingewijkgebouw waren ook Arie

and The Moving Shadows actief. De

concurrent, maar ook weer niet. Want

we zien daar naast zanger Arie van de

Kolk ook weer Wim de Leeuw (drums)
en verder Moos Rink (1945, gitaar), Jan
van de Langenberg (basgitaar) en Ronny
Ulveling (1938, gitaar). De band
begeleidde regelmatig zanger Wim van
Drunen, een Gorcums zangtalent dat
overal prijzen wegsleepte. Arie van de
Kolk hield het bij The Moving Shadows
al snel voor gezien en zijn plaats werd
ingenomen
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door Arie van Soelen. Met

een wisseling van het ‘gezicht’ van de
band werd ook de naam veranderd: The
Drifters waren geboren. Vooralsnog
werd de bezetting gehandhaafd, maar
toen Wim de Leeuw vertrok naar The
Black Rockets nam Carlo Dielemans zijn
taak als drummer over. The Diamond
Strings viel als band in 1964 uit elkaar,
maar de naam bleef bestaan. En in 1980
begonnen Wim

TIE BLACK
ROCKETS

de Leeuw en Bertus van

Zanten opnieuw met The Diamond
Strings — in de bezetting van de eerste
jaren met Cor Kroon, Kees van

Doesburg en Johan
een aantal jaren als
optraden tijdens de
rock&roll shows en

Post — waarmee ze
top-40 band
vakantiefeesten, in
tijdens Gorcum 600.

De jaren zestig werden overigens

gekenmerkt door een hausse aan
talentenjachten en songfestivals waar
alle groepen, van Diamond Strings en
Drifters tot Fantômes en Guards,
steevast aan meededen. Het waren

prima gelegenheden om je in de kijker
te spelen, de gunst van publiek en
platenboer te winnen en ervaring op te

doen. Al waren de locaties in Vuren,
Spijk, Hardinxveld-Giessendam,
Raamsdonksveer, Geertruidenberg,
Oosterhout en vele andere vaak niet om
aan te zien.

Drummer Wim de Leeuw
in 1964.
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Arie and The Moving
Shadows, 1961.
Vlnr. Arie van de Kolk,
Wim de Leeuw,
Mary (Moos) Rink,
Jan van de Langenberg en

Ronny Ulveling.

Rocky Dynamite and
The Diamond Strings,
ca. 1958.

Vlnr. Joop de Goey (+),
Cor Kroon,
Bertus van Zanten (#),
Kees van Doesburg
en Paul van Veen (+).
Foto Gerard Swaters.

INDOROCK
De Indorock ontstond in Nederland
toen in de jaren vijftig een grote groep
Indische Nederlanders naar Nederland
kwam. Onder hen veel muzikale jonge
mensen die met elkaar indorockbandjes
vormden. Aanvankelijk in de grote
steden, iets later ook in de kleinere. In
Gorinchem opereerde midden jaren
vijftig de band The Flaming Stars die
dansavonden verzorgde in Soos
Jeugdland, het latere De Haarhorst.
Teenageravonden waren geweldig in
trek, zowel in Jeugdland als in het
Lingewijkgebouw. “Aanvankelijk waren
wij wel eens bevreesd dat het er slechts
om zou gaan wie het meeste lawaai kan
produceren of met de meest blinkende
instrumenten voor het voetlicht
verschijnt. Gelukkig heeft men ingezien
dat enige bescheidenheid geen kwaad
kan…”, schreef het Nieuwsblad voor
Gorinchem (01-06-1962) naar aanleiding
van twee van die avonden. “Ook bij het
jeugdige publiek zagen we een
verandering ten goede. De
spijkerbroeken, slobbertruien en leren
jacks maakten plaats voor minder
opvallende kleding. Stellig was op deze
avonden van een gunstige beïnvloeding
sprake en zo hebben deze
bijeenkomsten meer zin en betekenis
gekregen…” The Flaming Stars waren

Toby Molenaar (gitaar), Ton Ginus
(gitaar), Ton Dumas (gitaar en show),
John de Jager (drums) en Paul Livain (t,
gitaar). Deze Livain speelde ook bij The

Silver Kings, een band die al een paar

jaar op kleinere feestjes speelde
voordat het eerste openbare optreden
plaatsvond in november 1957 bij
Bijker’s Aannemingsbedrijf in
Gorinchem. “We speelden vooral
nummers van The Everly Brothers en
andere Engelse en Nederlandse liedjes”,
weet Rien van Os zich te herinneren.
“Dat eerste echte optreden beviel zo
goed dat we daarna ook elders in het
land werden geboekt.” The Silver Kings
bestonden uit de tweelingbroers Rien
en Lambert van Os (1941), die de zang
voor hun rekening namen en ook weer
Toby Molenaar (f‚ ukelele), Paul Livain
(Ì, gitaar) en Ton Ginus (gitaar). In deze
samenstelling traden ze op tot 1970,
hoewel dat soms ook gebeurde met
twee, drie of vier mensen. “In de jaren
zeventig hebben we regelmatig
gespeeld tijdens de Vakantiefeestweken
en daarna zijn we doorgegaan als
zangduo, Lambert en ikzelf. We
werkten vroeger veel via het
Arbeidsbureau, maar zijn nooit de
professionele kant opgegaan. Dat
mocht niet van onze vader. Die wilde
niet dat we in de artiestenwereld
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The Diamond Strings,
eind jaren

zestig.

Vlnr. Louis Struik,
Rien van Os, Jan Small,

Ton Manuputty en
Lambert van Os.

terechtkwamen. Het is wel jammer dat
ik die kans nooit heb gehad, want wat is
er leuker dan met een aantal mensen bij
elkaar de muziek te maken die je
aanspreekt en daarmee andere mensen
te vermaken?” Rien en Lambert van Os
traden tot voor enkele jaren nog op
onder de naam The Silver Kings,
brachten zelfs een cd (Special Songs,
2001) uiten deden in 2004 mee aan de
eerste reünieavond van Gorcumse
bands in Café De Speelwaghèn. Rien
van Os zingt daarnaast country-

nummers die hij vertolkt onder de
artiestennaam Ritchie Vanos en die
ook op cd zijn gezet (You can't have it

all, 2002).

De broers Van Os vormden eind jaren

zestig/begin jaren zeventig met Louis
Struik (1933-2002, zang en gitaar), Ton
Manuputty (1933, drums) en Jan Small
(gitaar), een Nederlandse Canadees, de
toenmalige The Diamond Strings. “Een
band waarmee we optraden op dans- en
showavonden waar we zowel top-40 als
nummers van The Shadows, Elvis
Presley en Everly Brothers speelden”,
aldus Rien van Os.
Begin jaren zestig waren

nog twee

formaties actief: The Black Rockets en
The Lightnings. The Black Rockets
werden in september 1962 opgericht en
bestonden uit Hans van Kampen
(sologitaar), Kees Bos (drums), Bas de
Jongh (basgitaar) en Maarten van der

Giessen (slaggitaar). Al vrij snel nam
drummer Wim de Leeuw de plaats in
van Kees Bos. Toen zanger Lanny Ted
(Wim Verhoef, 1945) zich bij hen
voegde werd het Lanny and The Black
Rockets en na wat wisselingen
veranderde de naam in The
Merwebeats, waarbij het Shadowsrepertoire werd uitgebreid met beatmuziek. De groep bestond toen uit
Hans van Kampen (slaggitaar), Maarten
van der Giessen (solo- en ritmegitaar),
Bas de Jongh (basgitaar en zang), Joop
van Slooten (drums) en Lanny Ted /
Wim Verhoef (zang). In oktober 1965
kwam de groep aan een roemloos
einde, een lot dat velen nadien
eveneens trof. In juli 1965 zei leider
Hans van Kampen

nog: “We kunnen

direct op de plaat.” Zover is het niet
gekomen, hoewel de tijd er rijp voor
leek. Van Kampen zette er enkele
maanden later zelf een punt achter en
hij gaf de toenmalige bandjes een
waarschuwing mee: “Om je studie en je
toekomstkansen, die daaruit
voortkomen, op te offeren aan een
schijnwereld, waarin je door succesjes
verblind bent, is oerdom. De meeste
jongelui worden gek gemaakt door
ophitsende sensatieverhalen in
tienermuziekbladen en door collega’s
die wat verder gevorderd zijn en met

Til BLACK
ROCKETS

hun betere apparatuur graag te koop
lopen en hun minder bedeelde vriendjes
graag de ogen uitsteken. Ik zou tegen
de Gorcumse beatbandjes willen
zeggen: Doe het een paar jaar, heb
plezier, maar kap er op tijd mee en
vergooi je toekomst vooral niet aan de
muziek. Zoveel levert het heus niet op,
het is het ook niet waard.” (Nieuwsblad
voor Gorinchem e.o. 26-11-1965).

Lanny and The Black
Rockets in Dansschool
Akkerman,

1964.

Vlnr. Bas de Jongh,
Hans van Kampen,
Maarten van der Giessen,
Wim de Leeuw en
Lanny Ted.
Foto Swaters.

Van

Indorock

Paul Livain werd in 1941 geboren in
Nederlands-Indië en kwam in 1953 naar
Nederland. Omdat zijn vader militair
was en in 1954 in Gorinchem werd
gelegerd, verhuisde het gezin in dat jaar
naar de stad aan de Merwede. “In de
jaren vijftig kwam een grote groep
Indische Nederlanders naar Nederland.
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Repatrianten werden ze genoemd.

Paul Livain, 1992.

Deze

mensen moesten opnieuw naar 'een’
vaderland vertrekken. Heel vreemd.
Velen hadden nog nooit Holland van
binnen of van buiten gezien, laat staan
er gewoond”, schrijft Paul Livain in zijn
memoires in 2001. “In ieder geval
werden ze in contractpensions of hotels
opgevangen in afwachting van betere
behuizing. Dat kon soms wel een aantal
jaren duren. De Nederlandse bevolking
stond bepaald niet welwillend
tegenover deze opvang, getuige de
beledigende opmerkingen (bruine, aap,
spleetoog, pindachinees, blauwe) tegen
Indische mensen in die tijd.”
“De repatrianten hadden veel morele
bagage in de vorm van inventiviteit en
creativiteit meegekregen. Zoals
muzikaliteit in de ruimste zin van het
woord, virtuoos gitaarspel en mooie

stemmen. Onder invloed van de
Amerikaanse muziek kwamen in grote
steden als Den Haag de Indische bands
tevoorschijn. Een specifieke stijl, ritme,

tot amusement

emotionele geladenheid, virtuoos
uitgevoerd en altijd herkenbaar voor de
Indische man of vrouw. De Indorock
was geboren. In deze muziek konden ze
zich goed uiten en kwamen de positieve
opvattingen naar voren en met de
muziek werd een brug geslagen tussen
de introverte Indische mensen en de
nuchtere Hollanders. Wie kent niet The
Blue Diamonds, The Tielman Brothers
en Sandra Reemer?”
Paul Livain was vanaf zijn vijftiende met
muziek bezig. Van rock en blues tot
jazz. Van zijn eerste zakgeld kocht hij
een ukelele en pas veel later een
Spaanse gitaar (voor 30 qulden!). “Die
kreeg ik van pa, omdat ik een goed
overgangsrapport had en omdat ik
wereldberoemd wilde worden à la
Django Reinhardt, de zigeunergitarist.”
Paul was autodidact op gitaargebied,
kreeg later gitaarles en leidde in de
loop van de jaren veel mensen op in de
muziek, die hij als een gepassioneerde
hobby zag.
De Indorock sloeg van de grote steden
ook over naar Gorinchem en rond 1956

bestond hier al de band The Flaming

Stars die dansavonden verzorgde in
Soos Jeugdland, het latere De
„Haarhorst. “Ver voor de jaren zestig
waren gekleurde jongens in Gorinchem

al bezig hun talenten aan het publiek te
tonen en daar ben ik best trots op”,
getuigt Paul in zijn memoires.
The Flaming Stars waren Toby Molenaar
(gitaar), Ton Ginus (gitaar), Ton Dumas
(gitaar en show), John de Jager (drums)
en Paul Livain (gitaar). Thuisbasis was
Soos Jeugdland, een houten keet aan de
Grote Haarsekade waar werd
gerepeteerd en waar ook dansavonden
werden georganiseerd. “Met meisjes in
petticoats en jongens in kostuums, vaak
zo’n 100 op een avond”, aldus Paul
Livain.
Maar Livain speelde ook nog bij The
Silver Kings, een groep die sinds 1957
naast Paul Livain in wisselende
samenstellingen bestond uit Rien en
Lambert van Os (vocalen), Toby
Molenaar (Ì, gitaar) en Ton Ginus
(gitaar). Enkele jaren later, in 1962, was
Paul Livain de gitarist in het Gorcumse
dixielandorkest The Basin’ Street
Seven, waarin ook Piet Kuipers (klarinet
en altsax), Leo Streefkerk (drums), Jan
van den Berg (bas) en Jan Krop (banjo)
figureerden. Musici van het eerste uur
die nauw betrokken waren bij latere
orkesten als The Paradise Jazzband en
andere. Bekend werd hij vooral met het
Paul Livain Combo waarin Ger Veen
(drums), Jan van den Berg (bas), Hans
Kentie (saxofoon) en Livain zelf (solo- en

The Flaming Stars, 1956.
Vlnr. Ton Dumas, Toby
Molenaar, Adrie Baams,
Ton Ginus en Paul Livain.

slaggitaar) de bezetting vormden. Een
formatie die swingende jazz op de

planken bracht. “Hiermede hebben wij

het genoegen u uit te nodigen mede te

werken aan een opname van het

programma Amateurs, de microfoon is
voor u op zondag 6 december (1964)
om 14.30 uur in onze studio,
Heuvellaan 33”, schreef H. de Heus van
de Muziekafdeling van de VARA aan het
Paul Livain Combo. “Indien u onze
uitnodiging kunt aanvaarden dan
verzoeken wij u ervoor te willen zorgen
dat wij uw programmaopgave uiterlijk
woensdag 2 december in ons bezit
hebben.” En: “Indien u belangstellende
familieleden en/of kennissen wilt
meebrengen dan bestaat hiertegen
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en Rien van Os.

Paul Livain Combo, 1961.
Vlnr. Paul Livain,
Ger Veen, Jan van den Berg

en Hans Kentie.
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Ton Ginus,
Toby Molenaar,

ai amit

Vlnr. Paul Livain,
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The Silver Kings, ca. 1958.
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onzerzijds geen bezwaar, mits u ons
meedeelt hoeveel personen met u
meekomen. Voor hen kunnen we geen
reiskosten vergoeden.”
Zo werd er ook auditie gedaan bij de
KRO (23 maart 1965), maar die werd als
niet geslaagd beschouwd, en bij de
AVRO, waar het combo optrad in het
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programma Amateurs musiceren (13

oktober 1965). Het latere Paul Livain
Combo was een heel andere band en
speelde geen jazz, maar country, blues
en populaire dansmuziek. In deze band

speelde Paul Livain in wisselende

samenstellingen met onder anderen
Peter Hoogenhuizen, Gert Wagenaar,
Fred Bokhorst en Loep Lopulalan.
In 1968 werd The Jean Pauls
geformeerd met Paul Livain (sologitaar),
Kees van Doesburg (basgitaar), later
Rien Boegheim (basgitaar en zang), Edu
Holub (ritmegitaar), Math Cremer
(zang) en Martin Lemmers (drums). De
groep speelde vooral rock and roll,
country en populaire dansmuziek.
Paul Livain speelde vele jaren in
uiteenlopende orkesten als Steam 78 —
het betere amusementswerk — met
Hennie Hendriks (ritmegitaar, zang),
Teus de Groot (drums), Hans van den
Dool (basgitaar), Fred Bokhorst (zang)

en Nico Aalbers (saxofoon), Boxcar
(opgericht in 1992, speelde country,
Nederpop en rock & roll) met onder
meer Ton Ginus (zang), Roel de Bok
(gitaar), Sacha de Bok (drums), Harry
de Wijngaert (keyboard), Jeroen van de
Meriënboek (zang) en Astrid Sijts (zang)
en in uiteenlopende
gelegenheidsformaties. Paul Livain
overleed op 17 mei 2007. PA

The Jean Pauls, 1970.

Vlnr. Paul Livain, Edu
Holub, Rien Boegheim,
Math Cremer en Martin
Lemmers.
Foto Wim van der Poel.

’Ik heb altijd kunnen
spelen wat ik leuk vond’
“Toen ik 15 werd kreeg ik een gitaar
voor mijn verjaardag. Ik had nog nooit
op zo’n ding gespeeld, maar vond het
een machtig mooi instrument. Blijkbaar
had ik er aanleg voor, want ik leerde
mezelf spelen en het klonk al snel
redelijk goed. Toen al zat mijn
voorliefde voor de basgitaar erin, want
Ramona van The Blue Diamonds, met
dat mooie basloopje, was een van mijn
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favoriete nummers.”

Bas de Jongh met zijn
Burns basgitaar uit 1965.
Foto Piet Augustijn, 2009.

Bas de Jongh (1947) was in de jaren
zestig een van de bassisten die het
geluid van de Gorcumse bandjes (mede)
bepaalde. In het jaar dat hij zijn gitaar
kreeg speelde hij al in een bandje.
Samen met Hans van Kampen
(sologitaar), Kees Bos (drums) en Henk
Damen (accordeon) vormde hij in 1962
de Monotones, het begeleidingsbandje
van zanger Wim van Drunen. De

muziekstijl was echter niet wat Hans,
Kees en Bas wilden, zodat de groep met
versterking van Maarten van der
Giessen verder ging onder de naam The
Black Rockets. Nog geen twee
maanden later voegde Wim Verhoef
(1945), alias Lanny Ted, zich als zanger
bij de groep en werd de naam van de
band uitgebreid tot Lanny Ted and The
Black Rockets. De band speelde
nummers van Cliff Richard and The
Shadows. Voor Bas de Jongh bleef die

gitaargroep zijn hele muzikale carrière
een belangrijk voorbeeld en ook nu nog
wordt de werkruimte in zijn woonark
gedomineerd door (oude) foto’s van
Cliff Richard and The Shadows. Eind
1963, begin 1964 verliet Kees Bos de
groep, ging Wim de Leeuw drummen
en toen deze in militaire dienst moest
nam Joop van Slooten zijn plaats in. Met
die wisselingen was het tijd voor een
nieuwe naam: The Merwebeats waren

geboren. Een groep met een grote
schare fans in het Gorcumse. Het
Shadowsrepertoire werd uitgebreid met
beatmuziek, Wim Verhoef verliet in
1965 de band en The Merwebeats
gingen nog enige tijd door zonder
zanger, maar uiteindelijk werd de groep
ontbonden. Bas de Jongh was toen
(eind 1965) echter al weg, omdat hij

was gevraagd voor The Drifters.

“Die band, met Henk van den Heuvel,
Harry de Graag en Arie van Soelen,
bestond al enige tijd. Voor mij was dat
een verademing, want daar kon ik me
uitleven. Het geweldige gitaarspel van
Henk, het sublieme ritmegevoel van
Harry en de Beach Boys-sound van Arie
spraken me enorm aan. Het speelde
gelijk een stuk beter en professioneler:
nummers van The Beach Boys en andere
close-harmony groepen. We hadden
praktisch ieder weekend werk in heel

Lanny and The Black
Rockets, 1963.

Vlnr. Bas de Jongh, Kees
Bos, Hans van Kampen,
Maarten van der Giessen en

Wim Verhoef /Lanny Ted.
Foto Gerard Swaters.

THE BLACK

POCKETS &

6

WE.

Nederland en begin 1966 stonden we al
in de studio, waar we het nummer You
‘re so good to me opnamen. De vierde
single voor The Drifters, de eerste waar
ik bij was. We hebben nog opgetreden
in het tv-programma Nieuwe Oogst en
voor de Belgische televisie, ineen

programma met onder meer The Cats

en The Shoes. Eind 1966 werd Don Devil
and The Drifters (Arie van Soelen was
als Don Devil onze frontman) omgezet
in Sweet Nothing. Omdat dat beter in
de he paste en internationaal beter

klonk. Het was trouwens Sweet
Nuthin’s, maar door een vergissing van
de platenmaatschappij werd dat
Nothing. Die naam hebben we toen
maar aangehouden.”
Nadat drummer Harry de Graag was
vertrokken werd het muziek maken
voor Bas de Jongh anders. Hij besloot in
1968 om te kappen met Sweet Nothing
en zijn plaats af te staan aan zijn broer
Kees. “De periode Drifters en Sweet
Nothing was voor mij-de fijnste tijd van
de jaren zestig. We waren veel op reis,
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The Merwebeats and

Singer Lanny Ted,
eind 1964.
Vlnr. Lanny Ted,
Maarten van der Giessen,
Hans van Kampen,
Bas de Jongh en
Joop van Slooten.
Foto Wim van der Poel.

soms moesten we wel drie keer op een
dag ergens optreden. En we waren
graag geziene gasten, vooral in NoordBrabant en Limburg. Bij Muziek- en
Showbureau Jan Vis (onze manager)
zaten in die tijd ook The Shuffles en
Ferrari. Het was wel zo, dat we met
Beach Boys- en andere meerstemmige
nummers een andere muzikale stijl
speelden dan in de grote steden. We

liepen hier duidelijk wat achter. Maar ik

heb altijd kunnen spelen wat ik leuk
vond. Of dat nu in je alledaagse truitje
was of in smoking (dat werd bij
sommige optredens geëist), plezier in
het spelen stond voorop. En dan zo
goed mogelijk, want ik had een hekel
aan het spelen van half gerepeteerde
nummers.”

Muziek maken is voor Bas de Jongh
altijd een hobby geweest. Hij werkte tot

Sweet Nothing, 1967.
Vlnr. Henk van den
Heuvel, Bas de Jongh, Arie
van Soelen/Don Devil en

Harry de Graag.

z'n twintigste als bankwerker op De
Vries Robbé, kwam vervolgens als
leerlingtekenaar bij Wigo, werkte als
constructietekenaar voor meerdere
bedrijven in Leerdam en Gorinchem en
rondde zijn tekencarrière onlangs af bij
het Gorcumse Merford. Na Sweet
Nothing speelde hij in 1977 een half
jaartje bij The Black Birds, maar feestjes
en partijen waren niet aan hem
besteed. “Ik heb de ontwikkeling van de

popmuziek in Gorcum nooit
bijgehouden, reünies zag ik ook niet
zitten. Maar het laatste jaar ben ik weer
een beetje aan het spelen. Samen met
Moos Rink van The Drifters. Ik heb nog
steeds m'n ouwe BURNS uit 1965. Moos
en ik hebben allebei een Fender
Stratocaster en beleven veel plezier aan
het spelen van oude Shadows-hits, zoals
Atlantis en Wonderfulland.” PA
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The Lightnings/The Spiders
in oorspronkelijke bezetting
tijdens een reünie in 1996

in het Gorcums Museum.
Achter vlnr. Rien van
Houwelingen,
Hans Lemmers en
Rinus Migchelsen, v
oor vlnr. Jaap Migchelsen

en Armand O’Herne.

THE LIGHTNINGS

The Lightnings begon als groep in
1961, maar al snel (1963) werd de naam

veranderd in The Spiders. De bezetting

bestond uit Armand O’Herne (19442009, solozang), Jaap Migchelsen (1945,
sologitaar/zang), Rinus Migchelsen
(1946, slaggitaar/zang), Rien van
Houwelingen (1946, basgitaar/zang),
Hans Lemmers (1946, drums/zang) en
Rens de Rover (1947-1969,
slaggitaar/zang), maar deze stopte
vanwege militaire dienst. Hij
verongelukte op jonge leeftijd. De
groep speelde op Hoyer gitaren (Duits)
en Sonor drums, de apparatuur was van
Dynacord, WEM en Philips. “We
begonnen met een instrumentaal

repertoire van Shadows/
Ventures/Spotnics/ZZ nummers en
eigen muzikale bewerkingen en daarna
met solistische zang met instrumentale
begeleiding, vooral de Engelse
melodieuze rock”, vertelt Jaap
Migchelsen over de band. “Vanaf 1964
hadden we een repertoire met
nummers van The Kinks, Beatles,
Rolling Stones, Hollies en aanverwante
groepen. Op feesten werd ook wel op
verzoek geïmproviseerd gespeeld. Het
begon met optredens op scholen en
talentenjachten, daarna voor feesten en
verenigingen zowel in Gorinchem als in
de regio en we waren één van de
huisbands van jeugdsoos Den Gulden
Stuiver in de Oude Lombardstraat.
Verder verzorgden we een groot
optreden in De Nieuwe Doelen ter
gelegenheid van het 75-jarig bestaan
van de Vereniging Volksonderwijs in
Gorinchem. De band werd ontbonden in
1967/1968 toen studies alle tijd
opslokten. In 1977 hebben we nog een
periode enkele malen samengespeeld,
maar niet meer met het doel tot
optreden te komen.

In 1990 en 1994

hebben we ter gelegenheid van een
jubileum van een van de bandleden nog
enkele nummers voor een groter
publiek gespeeld en in 1996 was er voor
de laatste keer een reünie. Helaas is

Terry and his Team, 1964.
Vlnr. Anne Dijkstra, Rob
Terstal, Kees Bos, Ronny

Ulveling en Terry Lencar
(Fred Pot).

Armand (Spank) O’'Herne op 18 september 2009 plotseling overleden.”
Bijna alle leden van de band maken nog
muziek, hetzij individueel hetzij in een
band.
F.J. King

Wat The Merwebeats niet lukte, lukte
Don Devil & The Drifters en zanger F.].
King wel. In 1965 nam deze de single It
Only Took A Minute/What Kind Of God Do
You Think You Are? op met muzikale
ondersteuning van DD & The Drifters.
F.J. King, artiestennaam voor Fred Pot
(1945), was Gorcums eerste beatzanger
en hij wist de aandacht van het
Gorcumse poppubliek enkele jaren vast
te houden. In 1964 trad hij reeds als

Terry Lencar op in bars in NoordBrabant, waar hij zich presenteerde als
Terry and his Team. Dat team bestond
uit Anne Dijkstra (drums), Rob Terstal
(slaggitaar), Kees Bos (1946, basgitaar)
en Ronny Ulveling (sologitaar). F.J. sloot
zich daarna enkele maanden aan bij de
Dordtse formatie The Jumping Rollers
(die in 1965 van naam veranderde en
toen The Sharons ging heten) en ging
in februari 1965 als zanger naar
Duitsland waar hij zong bij The
Swinging Miscarries. Dat avontuur
duurde maar kort en — weer terug in
Nederland — kwam F.J. in contact met
een platenmaatschappij die een single
wilde opnemen. Dat gebeurde met DD
and The Drifters, zodat It only took a
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vastbinden, zoals in de vorige eeuwen
Engelse zeelieden dat deden. Bij zijn
optreden draagt hij het liefst donkere
kleding. Op zijn schoenen draagt hij —
weer zoals die zeelieden — grote
gespen. Dat alles moet gaan behoren
bij zijn eigen stijl”, schreef het
plaatselijke Arkelstein in 1965. In juni
1966 neemt F.J. het besluit om te

EJ. King als diskjockey in

Bar-Bodega De Pul,
oktober 1968.
Foto Wim van der Poel.

stoppen, aangezien zijn opvattingen

minute/What kind of God do you think
you are? in 1965 een feit was. Het
plaatje werd goed ontvangen en
aanbiedingen volgden. Hoogtepunt was
het optreden op 8 oktober 1965 in De
Nieuwe Doelen, in het voorprogramma

van The Scorpions. Toen werd ook de
F.J. King Fanclub opgericht (door Germa
Verduin) die na korte tijd zo'n 280
leden telde.
F.J. King zocht in de eerste plaats naar
een eigen stijl. “F.|. is een lange, slanke
jongen die alle moeite doet om zijn
lange krullende haar niet te laten
krullen. Hij laat zijn haar nog steeds
groeien om het als het lang is met een
strik van achteren te kunnen

over beatmuziek, na een vier maanden
lang verblijf als professioneel zanger in
Duitsland, waar hij zong bij The
Beatniks in Bonn, geheel zijn
veranderd. “Dat leven is niets voor mij.”
Hij belooft terug te komen en
inderdaad is hij een jaar later ’back in
town’ en zijn er direct plannen voor een
nieuwe single met begeleiding van The
Guards en onder productionele leiding
van Hans van Kampen (ex-Merwebeats).
Toch is de samenwerking Guards / King
van korte duur, want enkele maanden
later komen we King al weer tegen met
de Dordtse groep Smash, waarmee een
single in bluesstijl wordt opgenomen:
Pucker up buttercup/Hold what you ve
got (Relax, september 1967), nummers
van Junior Walker en Joe Tex. De plaat
wordt een flop en op 1 december
splitsen zich de wegen. Smash gaat
door als rhythm and blues groep en
noemt zich Smash 68, F.J. King stopt

ermee. Het laatste dat van King te
horen is, is aan het eind van dat jaar: “Ik
heb geen zelfbevrediging voordat een
plaat van me in de top-40 staat…”
F.J. King had het in de actieve muziek
even gehad. Hij werd diskjockey in De
Pul (Hazewindhondstraat) in
Gorinchem, waar hij het tot september
1969 uithield. In die tijd verdiende hij
ook bij als fotomodel voor herenkleding. In de jaren 1972/73 was hij als
diskjockey nog korte tijd te horen in
Club 13 aan de Varkenmarkt en in 1974

F.J. KING

&

SMASH

werd hij barkeeper in Club 14 in de
Twijnderstraat.

Overpeinzingen 1964-1968. Het absolute hoogtepunt als F.J. King was tijdens
het optreden op 8 oktober 1965 in De Nieuwe Doelen voor zo'n 5 tot 600
Gorcumers. Ik beet de spits af met It only took a minute, Henry the eight en
Shakin‘ all over met begeleiding van The Drifters. Vervolgens draaiden de
Drifters hun eigen repertoire af, ik was solozanger. Daarna een korte pauze om
de sterren van de avond, The Scorpions, met Hello Josephine (een cover van
good old Fats) voor te bereiden. Tijdens deze pauze begonnen tientallen Kingfans mijn naam te scanderen. Dat werd massaal door alle bezoekers, inclusief
de aanwezige Grieken die voor het Trio Hellenique kwamen, overgenomen. Stel
je voor: een verlegen, onzekere nieuwkomer die vijf minuten lang zijn naam
hoort scanderen door zo'n 600 bezoekers die pas stopten toen de hoofdact het
podium beklom. Dat moment werd nooit in de Gorcumse pers vermeld!
Gelukkig voor mij zaten de CNR-bobo's in de zaal en die namen hier notitie van.
Uitgezonderd DD and The Drifters waren de optredende artiesten knallers uit
hun stal… Helemaal alleen stond ik achter de coulissen in m'n witte smoking
naar deze spontane aubade te luisteren. Ik zwoer trouw aan alle Gorcumers tot
de dood ons zou scheiden… De dag na deze happening werd er op initiatief van

EJ. King and Smash,
platenhoes Pucker up
buttercup/Hold what

you've got, 1967.
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plaatselijke mavo-scholieren een F.J. King Fanclub opgericht.
In 1979 vertrok ik via Amsterdam naar Rotterdam. Na 15 jaar Gorinchem (19641979) ben ik nog altijd trouw aan de stad en haar eigenzinnige bewoners. Ze
zijn 15 jaar mijn vrienden geweest. Ik woon nu 30 jaar in Rotterdam, mijn 15e
woonplaats in Nederland. De muziek heeft me nooit losgelaten. Samen met een
oude Gorcumse gitarist en kameraad Wieke Simon staan er diverse gezamenlijk
geschreven songs geregistreerd bij Buma-Stemra. In 2010 hoop ik met m'n AOW
naar de Vlaamse kust te verhuizen. Fred Pot
Don

Devir & THE

DRIFTERS

Don Devil & The Drifters vormden in
het begin van de jaren zestig de
belangrijkste live-popgroep in
Gorinchem. De groep bestond uit Arie
van Soelen (Don Devil, zang en
slaggitaar), Henk van den Heuvel
(sologitaar), Jaap de Kruyf (basgitaar)
en Harry de Graag (drums). Ze waren
terecht trots, want voor die tijd had de
groep een uitstekende geluidsinstallatie, die inclusief de instrumenten
een waarde van 16.000 gulden
vertegenwoordigde, een bedrag dat
tegenwoordig een lachertje is. In mei
1966 is de bezetting alweer gewijzigd
als er op het Decca-label een vierde
single van de groep verschijnt.
Basgitarist Bas de Jongh (exMerwebeats) vervangt De Kruyf. De
nieuwe single You re So Good To Me/
Long Tall Texan wordt een localbreakout. Een vierde plaats in de
Gorcumse top-tien, samengesteld

uit

gegevens van de platenzaken Elmura en
Sommer. Landelijk doet het nummer
niets, omdat The Beach Boys het
nummer gebruikten voor de B-kant van
hun toenmalige nummer-1 hit Sloop
John B. In de zomer van dat jaar zouden
Don Devil en zijn band de oversteek
naar Engeland wagen, op uitnodiging
van The Emeralds, een Engelse
formatie die in Gorinchem door enkele
optredens wat bekendheid had
gekregen. Voordat het zover was
diende er nog een andere taak te
worden verricht: een optreden in het
TV-programma

Nieuwe Oogst, op 20 juli

1966. Jurylid Bob Bouber: “t Is goed
wat jullie brengen, muzikaal
verantwoord, maar zo weinig opvallend.
Er is geen piek.” En Pim Jacobs: “Er zijn
enorm veel beatgroepen. Gezien jullie
kleding en presentatie is het vast jullie
bedoeling het vak in te willen.” Met hun
tocht naar Engeland werd ook de naam
van de groep gewijzigd in Sweet

Im gonna

get you

Nothing, in navolging van The
Emeralds, die als Wishful Thinking
verder zouden gaan. De vijfde single,
Just Keep It Up, werd in Engeland opgenomen onder leiding van producer Cees
de Man, die zei: “Ik maak gegarandeerd
een hit met die jongens!” Na de
opvolger Little One/Come When | Call
verliest de Gorcumse popliefhebber de
groep uit het oog. Een nieuwe garde is
opgestaan om het over te nemen.
Discografie Don Devil + Drifters:
* F.J. King + Don Devil and The Drifters:
It only took a minute/What kind of
God do you think you are?
CNR,

1965.

+ Don Devil and The Drifters: Don't let
your sweet love die/Tom Cat.
Polydor, 1964.
® Don Devil and The Drifters: I'm into
Something good/You really got me.
Polydor, 1965
Don Devil and The Drifters: You're so
good to me/Long Tall Texan.
Decca,

1966

* Sweet Nothing: Just keep it up/
Thinkin of you. CBS, 1967
e Sweet Nothing: Little One/Come
when | call. CBS, 1967
* Sweet Nothing: You and me/Where
were you when | needed you.
CBS, 1968

on

Devil

& the Drifters

JUST KEEP

IT UP
THINKIN
OF YOU

’Onze
“In de tijd dat we die muziek maakten,
was het goed. We hadden goede
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instrumenten,

maar niet de juiste

zanginstallatie. Als dat wel zo was
geweest, dan waren we veel bekender
geworden. Bovendien woonden we niet
op de juiste plek. In Den Haag en
Amsterdam gebeurde het, niet in
Gorcum. We hebben kansen gehad,
maar hadden ook veel pech.”
Arie van Soelen, 2009.
Foto Piet Augustijn.

Arie van Soelen (1942) kijkt met
gemengde gevoelens terug op de
periode The Drifters. “We waren als
groep goed op elkaar ingezongen en
brachten nummers van Ricky Nelson,
Cliff Richard en later de Beach Boys en
andere close-harmony groepen. We
speelden ook altijd een instrumentale
set Shadows-nummers. In diezelfde tijd
maakte het westen van het land kennis
met Wally Tax en de Outsiders, Q 65 en
soortgelijke, toch wel heftige groepen.
Onze muziek was te lief en bekend,
hoewel we er in Brabant en Limburg erg
succesvol mee waren.”

Arie van Soelen trad met The Drifters
voor het eerst op in het clubgebouw
van Speeltuinvereniging Lingewijk. Dat
was op 9 november 1963 tijdens een
'teenageravond’. Op die avond werd
zijn artiestennaam, Don Devil,
bekendgemaakt, gekozen door de

muziek

was

te lief’

bezoekers. Hij was aangekondigd als
Mister X en werd begeleid door de
bekende bezetting Ron Ulveling
(sologitaar), Bertus van Zanten
(basgitaar), Moos Rink (slaggitaar) en
Wim de Leeuw (drums). Korte tijd na
dat optreden nam Kees Bos de plaats in
van Bertus van Zanten en na
verschillende wisselingen was Arie van

Soelen in 1965 nog maar de enige

Gorcumer tussen drie muzikanten uit
Zaltbommel: Henk van den Heuvel
(sologitaar), Harry de Graag (drums) en

Jaap de Kruif (basgitaar). Een fanclub

was in oprichting en Bas de Jongh nam
de plaats in van Jaap de Kruif.
Hoogtepunt in dat jaar was een

optreden in De Nieuwe Doelen tijdens
de Grote Internationale Muzikale Show
met DD and The Drifters, F.J. King, The
Scorpions, The Rivertown Dixielanders
en het Trio Hellenique.
De naam van de groep veranderde

eind1966 in Sweet Nuthin’s, door de

platenmaatschappij gepresenteerd als
Sweet Nothing, omdat dat beter paste
bij de internationale uitstraling die de
band na het uitbrengen van een nieuwe
single zou gaan krijgen. Toen Ben van
Wijk in 1968 de plaats innam van Harry
de Graag hield ook Bas de Jongh het
voor gezien. Zijn broer Kees nam de

Don Devil and The
Drifters, 23 april 1964.
Vlnr. Moos Rink,
Kees Bos, Arie van Soelen,

Ron Ulveling en
Carlo Dielernans.
Foto Franz Gittenberger.

basgitaar over. In april 1969 verhuisde
Arie van Soelen naar Tilburg en was het
met Sweet Nothing gedaan.
Niet met de muziek overigens, want
Van Soelen speelde korte tijd bij The
in Kaatsheuvel tot hij zich na
een auditie in 1972 aansloot bij de
groep
‚Jilt, Je
‚ een
"sextet dat was opgezet door Jack de
Nijs. Arie van Soelen (Jill) nam de zang
en de slaggitaar voor zijn rekening,
James van der Borght (James) de zang
en de basgitaar en Jack Verburgt
(Jackson) de zang en de sologitaar.
Daarnaast maakten Henk van Rijswijk

(saxofoon en klarinet), Marcel Lahaye
(orgel) en Adrie Voorheyen (drums)
deel uit van het sextet. De groep trad
vele malen op in België en Duitsland en
begeleidde onder meer Bolland en
Bolland en Jack Jersey. Na een korte
onderbreking in 1980 kwam Van Soelen
weer terug bij de band, nu als

geluidsman. Dat heeft hij tot 1990

gedaan, waarna hij tot op de daq van
vandaag door het leven gaat als
5, solo of duo met een zangeres
en een orkestband als begeleiding. PA
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Overdag werken,
repeteren, in ’t weekend spelen’
naar een repetitie. Henk Sommer was er

The West Virginian
Railroad, 2008.
Staand vlnr. Kees van der

Loo (zang), Henk van den
Heuvel (gitaar, zang), Jo
Nijs (piano, accordeon) en

Benny van den Berg
(drums); gehurkt Peter
Zemer (basgitaar) en

Henry Versveld
(steelgitaar).

Van oorsprong is Henk van den Heuvel
(1943) niet Gorcums. Hij is door de
muziek in Gorinchem terecht gekomen.
“Ik ben in Zaltbommel geboren en
getogen, maar wel in Gorinchem

werkzaam geweest. Ik ben daar
gekomen door een vriendje uit
Zaltbommel die familie in Gorinchem
had. Hij kwam bij me met de vraag of ik
voor een keer een gitarist van een
bandje wilde vervangen. Dat was mijn
eerste contact met Don Devil & The
Drifters. Achteraf bleek ik zanger Arie
van Soelen vroeg me of ik zin had bij de
Drifters te komen. Dus ik ging een keer

ook bij, die was manager van de band.
Zoals in die tijd gebruikelijk was,
wisselden de bandjes nogal snel van
samenstelling. De bassist, Kees Bos,
stopte er mee. Ik wist wel iemand. Dus
heb ik een jongen uit Zaltbommel
gevraagd mee te doen. Later vertrok
ook drummer Carlo Dielemans, de zoon
van de caféhouder op de Langendijk.
Toen ging Harry de Graag, ook uit
Zaltbommel, meedoen, dus toen waren
er drie mensen uit Zaltbommel en één
uit Gorinchem en dat was Arie van
Soelen. Moos Rink was er in die
tussentijd ook mee gestopt en daar is
niemand voor in de plaats gekomen.
Toen heb ik Arie maar een gitaar in zijn
handen geduwd, zodat hij zichzelf kon
begeleiden. Later is de naam veranderd

in Sweet Nothing. We maakten elk jaar

wel één of twee plaatjes, maar er was
geen hond die er ooit een kocht. Ik heb
met Sweet Nothing gespeeld tot eind
1968. Dat was een leuke periode.
Overdag werken, ’s avonds repeteren en
in de weekenden spelen. Ik heb heel
vaak meegemaakt dat ik ’s morgens om
een uur of vijf, half zes thuiskwam, me
ging wassen en scheren, vervolgens
ontbijten en dan weer weg om te gaan

werken. Eerst werkte ik bij Sommer in
de muziekhandel, grammofoonplaten

en muziekinstrumenten.

Dat was het
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enige waar ik verstand van had. In 1968
was ik het een beetje zat. Het was
continu heen en weer naar Gorinchem

met de trein vanuit Den Bosch, waar ik
toen woonde. Ik heb ruim van tevoren
aangekondigd dat ik bij Sweet Nothing
wilde stoppen, zodat de jongens een
vervanger konden zoeken. In die
tussentijd kwamen The Shuffles met de
vraag of ik zin had om bij hen te komen
spelen. Ze zeiden dat ze alleen maar in
de omgeving speelden en toen heb ik

'ja’ gezegd. In januari 1969 ben ik met

The Shuffles gaan spelen en na een
aantal maanden begonnen ze met
opmerkingen als: “Met Sweet Nothing
maakten jullie toch altijd platen.” Ze
bleven aandringen en we hebben
contacten gelegd met de
platenmaatschappij die ons enkele
liedjes toestuurde. Daar zat echter niet
veel voor ons bij. Ik had zelf het
nummer Cha la la nog op de plank

liggen. In de Sweet Nothing-tijd hebben

we nooit een liedje van mij opgenomen.
De nummers kwamen altijd van de
maatschappij. Die hadden liedjes via
muziekuitgeverijen of via Canada of
Amerika. Singletjes die daar waren
uitgebracht en het daar niet deden.
Toen wij Cha la la hadden-opgenomen
dacht iedereen dat het wel iets zou

kunnen worden. Het nummer was net
uit en stond al snel in de Top-40, en
daar heeft het 26 weken in gestaan. Het
is uitgebracht over de hele wereld.
ledereen heeft het steeds over Una
Paloma Blanca van George Baker en
Venus van Shocking Blue, maar dit liedje
verkoopt nu nog steeds over de hele
wereld. Vanaf het moment van
uitbrengen, in 1969, tot nu zeker vijf
miljoen. Tekst en muziek zijn van mijn
hand. Wij zaten na de release de ene
week in België voor een optreden in een
televisieprogramma en dan weer in
Frankrijk en in Duitsland en de Duitsers
zijn natuurlijk de grote

Sweet Nothing, 1968.
Vlnr. Ben van Wijk, Kees de
Jongh, Henk

van den

Heuvel en Arie van Soelen.
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Schlagermannen. Dat nummer moest
daar ook uitgebracht worden. Een
andere maatschappij had een bandje in
Duitsland dat al een hitje had gehad, de
Flippers. Dus die gingen dat nummer in
het Duits opnemen. Een dikke nummer
1-hit. Ik gebruikte een pseudoniem,
Hillman, een geintje van onze producer
die zei: “Je kan toch geen Henk van den
Heuvel op zo’n plaat zetten. Daar maak
je Hank Hillman van.” Ik vond het
prima. Vanaf dat moment hebben we
nog een paar jaar met The Shuffles
gespeeld. Het was heel intensief en
druk. Als je niet optrad zat je in de
studio proefopnamen te maken voor
nieuwe platen. Het volgende plaatje
deed het ook goed, ook een Top-10 hit.
De platen daarna deden wat minder en
dan zie je dat het heel langzaam wat
minder gaat. Toen hebben we besloten
ermee te stoppen. Ik vond de
liedjesschrijverij en de studio’s
geweldig, maar was al een beetje bezig
met productie-dingetjes. Ik heb eerst
een half jaartje met Jaap Eggermont

meegelopen. Die werkte toen onder

contract bij Red Bullit, de
platenmaatschappij van Joost den
Draaijer. Ik ben een poos producer
geweest.”

“Na The Shuffles-tijd heb ik nog een
kleine vijf jaar bij The Tumbleweeds

gespeeld. Dat was het eerste serieuze
contact in de countrywereld. In die tijd
was ik al heel veel bezig met
muziekinstrumenten. Dat deed ik al
vanaf de periode dat ik zelf gitaar ging
spelen. Toen ik met The Tumbleweeds
speelde wilde ik eens kijken of ik het
kon omdraaien. Ik ging me serieus met
instrumenten bezighouden en dat doe
ik dus nu al meer dan vijfentwintig jaar.
Internationaal zelfs. De bassist van Toto
heeft een instrument van me en Van
Morrison. Voor de rest heb ik contact
met nogal wat grote jongens uit de
wereld zoals Jan Akkerman en Tommy
Emmanuel. Een heleboel dingen zijn
standaard niet te koop, want fabrieken
maken dat niet. Bij mij kan alles. Dat
moet je op je gemak vaststellen en
overeenkomen.”
“Ik heb naast het spelen en liedjes
schrijven nog een heel andere kant van
die wereld leren kennen en dat vind ik
geweldig leuk. Het is instrument voor
instrument en het liefst elk ding weer
heel anders. Voor een redelijk
eenvoudig instrument houd ik een
maand of twee levertijd aan. Maar ik
heb ook instrumenten die een half jaar
levertijd kosten.
Verder ging ik wel spelen bij de
cowboys, The West Virginian

The Shuffles, 1973.
Vlnr. Janus Toethuis (+),
Henk van den Heuvel,

Theo Kieft, Rob van Ree
(toetsen) en Albert West.

Railroad. Een aantal jaren geleden
speelden we twee, drie keer in de week.
Veel te veel en veel te druk. We hebben
negen cd’s gemaakt en die zijn ook
redelijk verkocht. Ik speel nu nog
steeds. Eén keer in de veertien dagen
een avondje repeteren omdat ik het
leuk vind en het spelen niet kan laten.
Daarnaast hebben we veel Amerikaanse
countryartiesten begeleid, zoals Freddy
Fender, Tompal Glaser en Lucille Starr
en hebben we op grote countryfestivals
in Europa gespeeld.”

“Elke periode is een ontwikkeling. Ik zat

vroeger bijna altijd in Gorinchem en

leerde er ook mijn vrouw kennen. Wij
ontmoetten elkaar in een soos waar ik
op een zondagmiddag moest spelen.
Dat is nu ongeveer vijfenveertig jaar

geleden. We speelden ook veel in

Meerkerk voor dansschool De Swart in

zaal Sap. De Swart had kennissen uit

Duitsland, die kwamen regelmatig over

en ook wel eens kijken en die sleepten

ons weer naar Duitsland toe. Ik kom
nog wel eens in Gorinchem en weet er
nog steeds de weg.” JW
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’Ik geniet nog steeds van
muziek

“Na de lagere school ging ik naar de
Zeevaartschool en daarna varen. Mijn
vriend, Maarten van der Giessen, was in
die tijd al met muziek bezig. Bandjes
schoten als paddestoelen uit de grond.
ledereen wilde in die tijd gitaar leren
spelen. Maarten stuurde mij
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gitaarlesboeken op en zo ben ik aan

Wim Verhoef, 2009.
Foto Alex Tukker.

boord met de machinist, die ook
gitarist was, begonnen. Al snel konden
we wat nummers brengen. Dat werd
aan boord zeer gewaardeerd. En aan de
wal deden we optredens in kroegjes.”

Wim Verhoef (1945) trad in de jaren

zestig met verschillende bands op als
zanger Lanny Ted.
“Toen ik alles zo’n beetje onder de knie
had en stopte met varen, had Maarten
een bandje gevormd. Ze zochten nog
een zanger of zangeres. Als zanger
moet je toch wat branie en lef hebben.
En dat had ik wel. Ik heb de gitaar
gelaten voor wat het was en ben als
Lanny Ted gaan zingen bij The Black

Rockets in Gorinchem. We speelden

nummers van The Shadows en Cliff
Richard. Na een paar jaar is de naam
The Black Rockets gewijzigd in The
Merwebeats. Dat was omdat we ons
repertoire wijzigden. De Rolling Stones
en the Beatles braken door.“
“Hoe ik aan die naam Lanny Ted kwam?

maken’

Op West, waar ik in mijn kindertijd
woonde, noemden mijn vriendjes me
altijd Ted. Ik weet niet hoe dat kwam. Ik
had een grote bos met krullen en had

altijd een kammetje bij me dat ik vaak
gebruikte. Dat vonden ze blijkbaar
damesachtig. Dat werd al snel

verbasterd tot Lady Ted. Ik zei: Dan vind
ik Lanny Ted leuker. Zo is het ontstaan.”

“Al die gillende meiden voor het
podium, dat was genieten. In de pauze
wilden ze allemaal met me dansen. Ik
kon bij wijze van spreken met iedereen
verkering krijgen. We gingen altijd met
een paar busjes naar optredens. Die

busjes zaten naast de apparatuur ook

stampvol met meiden. Wij hadden ook
een fanclub met ongeveer 100 leden. Er
werd zelfs een fanclubblad uitgegeven.
Ik heb nog een aantal exemplaren.”
“Op een gegeven moment konden we
met The Merwebeats op tournee naar
Zweden in het voorprogramma van de
Wooltown Jazzband. Maar het was voor
drie maanden, dus moesten we onze
baan opgeven. Op het laatste moment
ging het niet door omdat onze
sologitarist, Hans van Kampen,
afhaakte. Kort daarna stopte ook de
band. Vervolgens ben ik met Maarten
van der Giessen naar The Sharons in

Dordrecht gegaan. Ook een groep met
repertoire van The Shadows. Dat was
een intensieve periode. We traden vaak
vrijdag-, zaterdag- en zondagavond op.
Een half jaar speelden we in een
nachtclub in Scheveningen.
Ik heb met The Dredging Town Stars
uit Sliedrecht, met Gerrit Hommerson,
Bart de Boer, Wim de Leeuw en Hannie
Leeuwesteijn opgetreden voor KRO’s
Springplank, een hoogtepunt in mijn
carrière. Ik had auditie gedaan met The
Merwebeats maar op het moment dat
we mochten optreden bestond die band
niet meer. Dat optreden met die
Sliedrechtse band was erg succesvol.”
“Belangrijk in Gorinchem op het gebied
van popmuziek waren IJssalon Dolomiti
en Café Dielemans op de Langendijk.
Daar kwamen alle muzikanten bijeen.
We repeteerden in pakhuizen in de
Revetsteeg en op de Kortendijk.
Tegenwoordig woon ik in Den Bosch en
speel daar in Cross Section met onder
andere de oude sologitarist van Peter
Koelewijn. Muziek maken, daar geniet
ik nog steeds heel erg van.”
Annemarie Bor.

Lanny Ted, 1964.
Foto Swaters.
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The Drifters met zanger
EJ. King op het podium
van De Nieuwe Doelen.
Het optreden op 8 oktober
1965 betekende een kleine
doorbraak voor King.
Vlnr. Arie van Soelen,
Jaap de Kruyf, FJ. King,
Harry de Graag en
Henk van den Heuvel.

MUziEK- EN SHOWAVOND
In de jaren zestig waren er diverse
personen die zich inspanden om
landelijk bekende groepen naar
Gorinchem te halen. Dat begon met
muziekfirma Sommer die op 8 oktober
1965 een eerste beatavond
organiseerde in De Nieuwe Doelen
onder de naam Grote Internationale
Muziek- en Showavond. Op het
programma stonden F.J. King, Don Devil
& The Drifters, Trio Hellenique en The
Scorpions (Hello Josephine). Enkele
krantenkoppen uit die tijd: “Tieners
gedroegen zich waardig.”, “Geen
ongeregeldheden”, “The Scorpions:
beter hard dan goed”. Citaat: “Mochten
er Scorpions-fans zijn die het argument

willen verdedigen met origineel (het
pak tegenover de spijkerbroek), dan
kunnen we hierop antwoorden, dat
nauwe spijkerbroeken echt niet
origineel zijn. Het ongeïnteresseerd

kauwende gezicht van een der twee
gitaristen deed onze aandacht vestigen
op de zanger Peter Lewis die uitgerust
met tamboerijn de microfoon zo hoog
opgesteld had, dat hij zich uit moest
rekken om erbij te kunnen, zodat
verschillende malen een stukje blote
buik of rug te zien was, wat voor
verschillende meisjes in de zaal
aanleiding was om weer eens lekker
hysterisch te gillen.” (Nieuwsblad voor
Gorinchem e.o. 13-10-1965). De
verslaggever spreekt aan het slot de

065
wens uit, dat dergelijke avonden blijven
plaatsvinden. Dat gebeurt al in februari
1966 middels de zogenaamde floorshow
van Piraat Radio Veronica. The Golden

Q 65 trad op 21 december
1966 op voor The Kjoe in
De Nieuwe Doelen.

Earrings zijn van de partij.
THE QUANQUAGENARIAN

In augustus 1966 werd de eerste
Gorcumse beatclub The Quanquagenarian (simpelweg afgekort tot The
Q of Kjoe) opgericht en de eerste avond
speelde zich op 25 augustus af in de
foyers van De Nieuwe Doelen met
medewerking van de groepen Don Devil
& The Drifters, Les Fantômes, The
Guards en Tomorrow's Sound Ltd (uit
Hardinxveld-Giessendam). Het eerste
bestuur van The Kjoe bestond uit Leo
Pot (vz), Nel Meeder, Jaap Brünner,
Marijke van Wijk, Kees Visser en Bert
van Voorden, maar ook daarin bleven
wisselingen niet uit.
In het korte, maar tumultueuze bestaan
van The Q traden onder meer op
Short’66 (05-10-66), The Outsiders (27“ 10-66), The Rhythms (25-11-66 met Les
Fantômes), Q 65 (21-12-66 met The
Rhythms en The Guards), Cuby and The
Blizzards (13-01-67), Boudewijn de
Groot (23-02-67 met Annet Hesterman

en Les Fantômes), The Tee Set (17-0367), The Golden Earrings (18-05-67),

The Motions (07-06-67 met Affection D)
en The Ro-d-ys (28-06-67 en 09-08-67).
Nadat het Q-publiek in oktober 1966 de
Outsiders had verkozen als beste
Nederlandse beatgroep en Godfried
Bomans de bijbehorende prijs, een
borstbeeld van Johann Sebastian Bach
(het ziet er van buiten als van gips uit,
maar ik kan u verzekeren: binnenin is

het goud…GB), had uitgereikt, werd

diezelfde groep in juli 1967

gecontracteerd voor een optreden op

de Grote Markt in het kader van de
Vakantiefeesten. Dit sensationele
optreden eindigde in een complete
chaos die de Gorcumers nog lang zou
heugen. Oorzaak van de
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spektakel een vroegtijdig einde te
maken. Het einde van de muziek
betekende echter het begin van een
stormloop op het podium door
jongeren die voor het merendeel van
buiten Gorcum kwamen. Politie en
bestuursleden van de organisatie
moesten toezien hoe alle hekken omver
werden gelopen. Enkele politiemensen
en bestuursleden raakten licht
gewond.”
Het grootste beatevenement,

met naast

The Outsiders (met frontman Wally Tax)
ook Les Copains en Penny Wise, ooit in

Dringen op de Grote Markt
bij het optreden van

The Outsiders, 3 juli 1967.
Foto Ger Waltheer.

ongeregeldheden was een aantal
raddraaiers dat naar Gorinchem was
gekomen met de bedoeling de zaak
eens flink op stelten te zetten.
Aanleiding was het uitschakelen van de
stroomvoorziening waardoor de groep
niet verder kon spelen. “Door het
uitschakelen van de stroom is er aan
het optreden van The Outsiders op de
Grote Markt een vroegtijdig einde
gekomen”, meldde het Nieuwsblad voor
Gorinchem e.o. op 5 juli. “Toen de
dranghekken onder het geweld van een
grote menigte jongelui dreigden te
bezwijken en de aanmaning tot kalmte
van manager John van Setten geen

resultaat had, werd besloten aan het

Gorinchem gehouden, was ten einde.
“Eens maar nooit meer”, was het
commentaar van politie en
vakantiecomité. “U krijgt hier nooit
meer toestemming om op te treden”,
werd aan manager John van Setten

meegedeeld. “Dat willen we ook
helemaal niet”, was zijn antwoord. Dat
de impact van het (afgebroken)
optreden van de Outsiders groot was en
de tijdgeest een belangrijke rol speelde,
liet het Nieuwsblad voor Gorinchem
veertien jaar later (31 juli 1981)
paginabreed zien. Onder de kop Beat is
ongevaarlijk liet de krant de
gebeurtenissen van 3 juli 1967
chronologisch de revue passeren. Om te
eindigen met de vetgedrukte
opmerking: “The Outsiders vertrekken

onopgemerkt. De menigte heeft er
duidelijk genoeg van. De Stadsreiniging
kan aan het werk, het Vakantiecomité
eveneens. Morgenochtend om acht uur
begint immers de busreis door
Nederland en dan moet alles weer tot in
de puntjes geregeld zijn. Die goede
oude tijd!!!” Het vermanende vingertje
ging in 1967 nog wat verder. “De
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Outsiders waren weer in Gorcum

geweest. De indruk die deze vier
lodderig uit hun ogen kijkende
jongelieden hebben achtergelaten is op
zijn zachtst gezegd beschamend te
noemen. De foto die voor hun optreden
van hen in de raadszaal werd gemaakt
zal dan ook wel nooit in een Gorcums
blad worden gepubliceerd.”
Met de mislukte avond was gelijk,
althans zo leek het, het hele livepopgebeuren van de baan, want er
waren al eerder moeilijkheden geweest.
Het is tenslotte toch nog goed
gekomen, want 1967 was immers het

jaar van de Flower Power, dus ook in
Gorcum. Enkele maanden na het
“incident op de Grote Markt vond op de
parkeerplaats bij het Sportpark Mollenburg een love-in plaats met medewerking van The Ro-d-ys (09-08-67).
Ongeregeldheden bij The Q begonnen
al eerder, namelijk in december 1966 bij

het optreden van Q 65. Scherven van al
dan niet met opzet vernielde glazen
werden (nog eens extra) stukgetrapt,
sigarettenpeuken werden op de vloer
uitgedrukt. De directie van De Nieuwe
Doelen dreigde met het instellen van
een beatstop, maar na wat
onderhandelen werd The Q nog een
kans gegeven en zodoende konden
Cuby and The Blizzards in januari 1967
hun kunnen tonen. Het publiek liet het
bestuur van The Q niet in de steek,
zodat er nog heel wat avonden zouden
volgen. Q-promotor Leo Pot
beantwoordde in april 1967 een vraag
over het Gorcumse publiek met: “Geen
dans- of luisterpubliek. Meer een

The Outsiders achter

de collegetafel in de
raadszaal van het stadhuis,

3 juli 1967.
Vlnr. Appie Rammers,
Wally Tax, Ronnie Splinter
en Leendert Busch.
Foto Ger Waltheer.
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Dirk

Starink

“Het bestuur

van

het Vakantiecomité

organiseerde de festiviteiten waarbij we altijd zochten
naar mensen die daar meer verstand van hadden dan
wij. Daarom hebben we contact opgenomen met de Q en
gevraagd: wat willen jullie en wat kunnen samen doen?
Wij organiseerden het totale feest, maar de invulling
van die avond kwam van de Q. Zij wisten wat de goede
bands waren. Wat de trekkers waren en we kregen te
horen dat The Outsiders een topband was. Nooit is ter
sprake gekomen dat het uit de hand zou kunnen lopen.
Alleen de organisatie op de avond zelf kwam geheel op

de schouders van ons comité. De mensen van de Q waren
nergens

Outsiders

te

zien.

en hun

Het

Vakantiecomité

manager

ontvangen.

hebben

Ze waren

The

‘s

middags al op het stadhuis gearriveerd waar onder meer
de beroemde foto met de sigaren was genomen.”
“Daarna zullen ze ergens wat gegeten hebben. Er zijn

geen mensen van ons comité mee geweest. Het podium

stond tegen de gevel van het stadhuis op de Grote Markt
en natuurlijk kwam ook de stroom uit het stadhuis, dat
tevens als backstage diende. Ook tijdens de soundcheck
had niemand in de gaten dat het plein zo volstroomde
en dat het wel eens mis zou kunnen gaan.”
“Toen de eerste dranghekken werden losgemaakt en de
lucht ingingen stonden wij als comité in een ring rond
het podium. Tussen het podium en ons was een afstand
van ruim twee meter. Achter ons werd het gedrang
groter en er stonden ook kleine kinderen tussen.
Aanvankelijk hielp het verzoek kalm aan te doen nog,
maar wanneer ze van achteren beginnen door te duwen
dan hou je weinig meer over en dat gebeurde…”
“Zoals later bleek kwamen er mensen uit Nieuwegein en
IJsselstein, die specifiek uitwaren op de Outsiders en

herrieschoppen. Aanvankelijk verliep het optreden goed.
Het publiek was enthousiast en het leek een topavond te
worden. Je loopt toch wel een beetje gespannen rond,
met zoveel publiek. Na twintig minuten toen het in onze
ogen uit de hand liep is een van ons zo kien geweest om
de stekker eruit te trekken. Die zat in de kast waar nu
het café
is gevestigd.
Daar
was
destijds
de
kleedgelegenheid voor de artiesten.”
“Hoewel de band maar een paar nummers speelden,
hebben wij ons aan het contract gehouden. Onze
penningmeester heeft na het optreden gewoon
afgerekend. De band had geen materiële schade. Ik heb
nooit over verdere schadeclaims gehoord. Ik ken ook
verder geen gesprek met de Q over de afwikkeling, ook

is er voor zover ik weet geen contact meer geweest met

de manager van The Outsiders.”
“Op de avond zelf is geheim gehouden wie de stekker
eruit heeft getrokken, omdat de persoon in kwestie al
snel bedreigd werd. The Outsiders zaten vol adrenaline
en waren furieus en vloekend en wel van het podium
gekomen, nadat ook hun instrumenten en apparatuur in
veiligheid waren gebracht. Met een glaasje bier werd de
zaak wel ingetoomd. Het publiek werd door de politie
verspreid. Er vielen wat klappen en arrestaties. Wij
zaten toen allemaal in het stadhuis. Het had een
behoorlijke impact op ons. Zoiets komt toch in
Gorinchem niet voor, jawel dus…”

kijkpubliek. Gaappubliek zou nog beter
omschreven zijn. Natuurlijk de goeden
niet te na gesproken. Verder een heel
fijn publiek.” In juni 1967 heeft The Q
het financieel moeilijk. “De inkomsten
kunnen doorgaans de uitgaven maar
net dekken, maar de laatste avonden is
ook dat niet gelukt. Er wordt naar een
oplossing gezocht, omdat de sociale
waarde van de Kjoe in Gorinchem zeer
groot is.” Belangrijkste probleem was
het vinden van een geschikte zaal. De
foyers van De Nieuwe Doelen zijn voor
beatavonden te kaal en te sfeerloos. De
band staat opgesteld op een klein
podium dat maar net groot genoeg is
om de apparatuur te herbergen zodat
nauwelijks ruimte overblijft voor een
showtje. Bovendien is de zaal alleen
doordeweeks te krijgen, terwijl de
zaterdagavond dé uitgaansavond is. Het
optreden van de Ro-d-ys op 28 juni in
De Nieuwe Doelen ging gewoon door
en ook het optreden van The Outsiders
in de Vakantiefeestweken was
vastgelegd en is doorgegaan.
Toch begon de Kjoe in september aan
haar tweede seizoen met een bestuur
waarin voorzitter Leo Pot zijn plaats
heeft afgestaan aan Rita Nieuwstad met
naast haar Nel Meeder (secretaris), Ad
van de Sande (penningmeester),
Marijke van Wijk, Ger Schenk en Daan

Affiche Love-in met
de Ro-d-ys op
9 augustus 1967

op het parkeerterrein bij
Sportpark Mollenburg.

Wormgoor. In het eerste jaar van het
bestaan waren er 15 avonden met 26
optredens. Desondanks komt The Q in
oktober van hetzelfde jaar te overlijden.
Als reden wordt aangegeven dat van
het besloten karakter van de avonden
(een eis van de gemeente) in het geheel
geen sprake meer was. Uit de brief van
de gemeente bleek dat de burgemeester (Van Rappard) weinig heil zag
in het bestaan van de organisatie zodat
er geen moeite zal worden gedaan om
een ander onderkomen te zoeken.
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Outsiders waren
“De naam Quanquagenarian

is een

onzinnaam. Ik weet niet eens of het een
bestaand woord is. We wilden toen iets
hebben dat zich echt onderscheidde. In
de wandeling werd het al heel snel de Q
genoemd. Soms ook geschreven Kjoe.
We vonden dat wel grappig. Eigenlijk is
bij de Q de basis voor mijn carrière
gelegd. De Q was mijn kindje om het zo

En dat zijn allemaal mensen die ik nu
nog tegenkom en dan moet je er een

Gewoon een paar vriendjes erbij
gehaald om het wat meer basis, wat

nul achterzetten en er euro’s van
maken. En dan kom je een beetje in de
buurt. Wij hebben er nooit iets aan
overgehouden. We hebben wel eens
een keer met de losse quldens die we
aan de entree vingen de artiesten
moeten uitbetalen, omdat er verder
geen geld was. We hebben ook nooit
kosten gemaakt. Alleen de zaalhuur en
de bands zelf.”

zelfs nooit officieel een vereniging van

“De start van de Q was een

maar te zeggen. Ik was voorzitter.

Leo Pot, 2009.

hoogteen dieptepunt’

meer draagvlak te geven. We hebben er

gemaakt. Het was gewoon een

vriendenclubje. Daar kwam wel eens
wat bij, daar ging wel eens wat af. Frits
van Boven van Van Boven Kunststoffen
zat er in. We vergaderden vaak bij hem
thuis aan de keukentafel. Rita
Nieuwstad hebben we erbij gehaald,
vooral omdat het zo’n mooi meisje was.
Op die manier ging het. Heel
vrijblijvend. Heel los. Maar wel heel
serieus als het ging om de organisatie
van de activiteiten.” Leo Pot (1946) was
voorzitter van de Quanquagenarian,

tegenwoordig is hij schouwburgdirecteur in Tilburg.
Dat er flink wat geld in The Kjoe
omging, kan hij alleen maar beamen.
“Golden Earrings zeshonderd qulden.
Boudewijn de Groot zeshonderd gulden.

hoogtepunt. We zijn heel rustig
begonnen. De tweede avond was zelfs
geen concert, maar Tineke van

Veronica, die plaatjes kwam draaien.
Veronica was toen nog een echte piraat.
We hebben ook een paar keer de zaal
gebruikt voordat we de foyer ingingen.
Bij Boudewijn de Groot en Martine Bijl
bijvoorbeeld. Dat waren toen beroemde
namen, dus dat waren toen ook wel
hoogtepunten. Ik denk dat het echte
hoogtepunt The Outsiders waren en
ook tegelijkertijd het dieptepunt. Aan
de ene kant het optreden waarbij
Godfried Bomans kwam om die
zelfbedachte prijs uit te reiken, aan de
andere kant die rel op de Grote Markt.
We hebben in een pianowinkel een
borstbeeld van Johann Sebastian Bach

gekocht, zo’n gipsen ding in bronskleur.
Daarop hebben we een koperen plaatje
aangebracht van de beste popgroep. Ik
weet niet meer precies wat de titel was.
We moesten toen publiciteit genereren
om dat beeldje uit te reiken. De
verkiezing hebben we overigens netjes
gedaan. Dus de mensen bij het concert
hebben echt The Outsiders als beste
band gekozen. De meest populaire
Nederlander op dat moment was
Godfried Bomans. Die hebben we dus
gebeld en uiteindelijk weten te strikken.
Ik herinner me dat nog goed, want ik
heb hem van de trein gehaald. We zijn
toen gaan eten met The Outsiders en
Bomans op de Torenflat, waar toen een
restaurant was. De tweede keer dat The
Outsiders in Gorinchem optraden was
op de Grote Markt. Dat het daar
helemaal uit de hand liep was het
dieptepunt. De leden van de band
namen zelfs met sigaar plaats achter de
collegetafel in het stadhuis. De krant
kopte Beatregenten van de chaos. Dat
zijn eigenlijk wel de belangrijkste
punten.”
“Het optreden van The Outsiders op de
Grote Markt was niet het einde. We zijn

als club toen verboden door

burgemeester Van Rappard. We zijn
toch nog met hem gaan praten en
kregen het voor elkaar dat we nog een

De Johann Sebastian
Bach Award werd in

1967 uitgereikt aan
The Outsiders.

buitenoptreden mochten doen. Die
binnenoptredens waren geen probleem.
Met The Ro-d-ys, in die tijd ook een
bekende groep, hebben we een love-in
georganiseerd om het lieftallige
karakter van het optreden en de tijd te
benadrukken. Ik geloof ergens op een
parkeerplaats bij een voetbalvereniging.
De manager van The Ro-d-ys was Wim
Zomer. Die woonde in Arnhem. De
groepsleden kwamen behalve uit
Groningen ook uit Arnhem. Wim Zomer
ben ik later ook nog vaak
tegengekomen, want die is acteur
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geworden. We zijn met de Q begonnen
in augustus 1966. Het einde was in
oktober 1967. Het Ro-d-ys-concert was
het laatste. We gingen van school. We
verspreidden ons. Ik ging de militaire
dienst in. Het was niet meer haalbaar
om de activiteiten voort te zetten. En

we hadden het ook gewoon gezien. Er
waren geen opvolgers. Je kunt ook
beter op het hoogtepunt stoppen. Het
dieptepunt vonden we geen goed punt
om te stoppen, vandaar nog dat laatste
concert met The Ro-d-ys. Het is kort
maar krachtig geweest, dat is denk ik
kenmerkend voor die periode. Je dacht
er niet te veel bij na. Je organiseerde
gewoon

een aantal dingen en tot onze

blijde verrassing lukte dat allemaal. We
hadden genoeg bezoekers. Er was ook
helemaal niets op dat gebied in
Gorinchem. Openbare concerten waren
er niet en ik moet ook zeggen dat we
van de toenmalige directeur van De
Nieuwe Doelen, Ton Wasser, ontzettend
veel medewerking hebben gekregen.
Het was voor hem toch ook een
avontuur om beatgroepen zoals ze toen

genoemd werden los te laten in je
mooie nieuwe theater. Het was allemaal
vrij simpel. In de foyer werd een
podium gebouwd en er werden wat
kabels gelegd. We hadden altijd wel een
voorprogramma. Voor die tijd kregen

de avonden ook heel veel aandacht. Er
was op dat terrein weinig te doen in

Gorinchem. Ik zat op de Christelijke HBS
De Oude Hoven. Daar mocht op
schoolfeesten nog niet eens gedanst
worden. Voor de jongeren was dit een
stukje vrijheid. Dat hangt natuurlijk
heel erg samen met de jaren zestig.
Toen ontstonden al die vrijheidsbewegingen als Provo in Amsterdam, al
die bijzondere clubjes. Je had de
opstanden op universiteiten en
hogescholen. Hier in Tilburg heeft de
Katholieke Universiteit nog heel even
Karl Marx-Universiteit geheten.
Tenminste de studenten vonden dat hij
zo moest heten. In dat licht moet je het
ook een beetje zien. ledereen was tot
die tijd heel braaf geweest en toen
ontstond er een heleboel tegelijk. Het
laatste concert van The Ro-d-ys
refereerde heel duidelijk aan de flowerpower. De kranten begonnen in die tijd
over popmuziek te schrijven.
Voorzichtig, niet alleen het Nieuwsblad
voor Gorinchem en Omstreken, maar
ook de lokale editie van Het Vrije Volk.”
“Voor mij is het ook leuk geweest, want
het is toch de start geweest van mijn
carrière in de podiumkunsten. In 1961
kwam ik vanuit Groningen naar
Gorinchem en in 1968 werd mijn vader
benoemd tot directeur

gemeentewerken

in Wassenaar.

Dus net

in mijn puberteit zat ik in Gorinchem.
De periode heeft wel diepe indruk
gemaakt.”
“In het Gorcumse heb ik geen
contacten meer uit die tijd, maar als ik
langs Gorinchem rijd en Kunststoffen
Van Boven zie staan denk ik nog wel
eens aan de tijd dat we bij Frits aan de
keukentafel onze plannen aan het
smeden waren. Ik kom nog wel eens in
Gorinchem. Het was wel grappig dat de
wethouder van personeelszaken in
Alkmaar, Piet IJssels, eigenlijk de man
die mij heeft aangenomen in Alkmaar,
weer terugkwam als burgemeester in
Gorinchem. Ik heb nog meegemaakt
toen ik in Alkmaar zat, dat hij naar
Gorinchem toe ging.
Professioneel heb ik nog wel contact
met een aantal mensen uit die tijd.
Bijvoorbeeld de toenmalige manager
van The Golden Earrings, Jacques Senf,
is nu de grootste impresario van ons
land en die zie ik met grote regelmaat.
Daar werk ik inderdaad al meer dan
veertig jaar mee samen.”
“Een paar maanden voor ik uit militaire
dienst kwam, heb ik Ton Wasser gebeld.
Ik schreef ook recensies. Ik vond theater
gewoon erg leuk en ik heb hem
gevraagd hoe word je theaterdirecteur?
Hij zei dan je moet kijken of je assistent

kunt worden van een theaterdirecteur
om het vak te leren. Er is verder geen
opleiding voor. In die tijd in ieder geval
niet. Hij heeft mijn vraag aan de orde
gesteld tijdens een vergadering van de
landelijke branchevereniging, de club
van theaterdirecteuren. De directeur
van de schouwburg in Tilburg — puur
toeval dat ik er nu weer zit — had een
assistent nodig, dus toen ik uit dienst
kwam ben ik directieassistent in de
Tilburgse schouwburg geworden. Dat
heb ik tweeënhalf jaar gedaan. Toen
ben ik programmaleider geworden van
een cultureel centrum. Het centrum

had een kunstuitleen, een
tentoonstellingsruimte en een
theaterzaaltje. Dat heb ik een kleine
tien jaar gedaan. Daarna ben ik
directeur geworden van De Vest in
Alkmaar, een theater maar eigenlijk een
dienst voor cultuur. Het stedelijk
museum viel er ook onder. Dat heb ik
negen jaar gedaan. Daarna ben ik
teruggekomen als directeur in Tilburg.
Ik doe dus eigenlijk nog hetzelfde als in

de tijd van de Q. Ik contracteer nog
steeds artiesten.” JW
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DEN GULDEN

STUIVER

De Rooms-Katholieke Jongerensociëteit
In den Gulden Stuiver werd opgericht
in 1957. De instuif was aanvankelijk
alleen voor katholieke jongeren, later
werden ook ’anders denkenden’
toegelaten, waardoor het ledental
(bezoekers moesten lid zijn) enorm
steeg. In het bestuur zaten mensen als
Huub Stolwijk, Theo Dokman, Herman
Staal, Hans van Schaik, Henk Bleuanus
en anderen. Aanvankelijk werden de
soosavonden van de Instuif gehouden in
het Parochiehuis in de Oude
Lombardstraat, waar tafeltennissen,
kaarten en biljarten, toneel en
praatavonden de vaste activiteiten
waren. Een paar jaar later verhuisde de
jongerensoos naar de overkant van de
straat waar een leegstaand pakhuis
werd verbouwd tot soos. In de loop van
de jaren verdween het voorzetsel uit de
naam en ging de jeugdsoos verder als
Den Gulden Stuiver. Er werden
dansavonden met disco of livemuziek
georganiseerd en er was aandacht voor
free jazz, action painting en
modeshows. De soos was open op
woensdag- en zaterdagavond en op
zondag van 14.00 tot 24.00 uur. Vooral
vanaf begin jaren zestig traden er veel
Gorcumse, maar ook regionale groepen
op: Free Team, Three of a kind, The

Spiders, Les Fantômes, The Guards,
The Insiders (Utrecht), The Black
Birds, The Jean Pauls, Six Pounds,
Spirit Full, Heatwave (Dordrecht),
Emotional Act, Just Another (Den
Haag), het Hans Kentie Kwartet, The
Misfits, The Unsound Secc
(Rotterdam) en andere.
Spraakmakend was de Beat & Poetryavond op 19 november 1966 met de
Dordtse dichters Ben Katerberg en Cees
Boender, die realistische gedichten
voordroegen begeleid door de muziek
van Les Fantômes. De avond werd een
jaar later (14 oktober 1967) in het kader
van de Vredesweek nog eens herhaald.
Met poetry van leden van de
Vredesbeweging Cirkel-20 (Jacques
Schmitz en Frank van der Meijden) uit
Rotterdam en weer muzikale
begeleiding van Les Fantômes.
Op 26 en 27 november 1966 toonde
Ruud de Brouwer foto’s en las Robert
Bernhard gedichten voor waarbij de
klanken van het jazzcombo van Arie van
't Hoff voor de muzikale begeleiding
zorgden.
Het tienjarig bestaan werd gevierd op
28 en 29 januari 1967 met muziek van
het jazzcombo van Arie van ’t Hoff, een
modeshow van mannequins van de
Academie d’Haute Couture uit

Rotterdam, afgewisseld met
beatmuziek van The Guards en Les
Fantômes en een dansavond met The
Rotations uit Kinderdijk. Gedurende
beide dagen was er een tentoonstelling
met werk van Arie Brinkman en Sjoerd

Affiche Beat & Poetryavond in Den Gulden
Stuiver in 1966.

Buisman.

Een optreden van The Guards met een
psychedelic sound show op 18 februari
1967 werd door de hoofdinspecteur van
politie verboden. Dat gebeurde
telefonisch. In een reactie hierop
stelden The Guards dat het absoluut
geen psychedelic sound of freak-out
show zou zijn, maar een programma
met songs over onder andere Vietnam

en Cape Kennedy, waarbij de stemming
van het lied overgebracht zou worden
door een bepaalde lichtkleur. Het
muzikale programma werd wel
afgewerkt, de lichtshow moest
achterwege blijven. Dat kon toen nog!!
Tijdens de Stuiver Stuif op 15 t/m 17
december 1967 werd Free Team
uitgeroepen tot beste beatgroep van
Gorinchem. Dat gebeurde na een
wedstrijd waaraan op vrijdag 15

december ook The Wings, The

Excessions, Six Pounds, Smog en de
Hardinxveldse groep ACT deelnamen.
Op zaterdag 16 december stond Spirit
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Full uit Dordrecht op het podium en
was er toneel van de Actgroup
Rotterdam en op zondag 17 december
's middags een modeshow met
mannequins van de Academie d’Haute
Couture uit Rotterdam en ’s avonds een

balletvoorstelling van Carla Meijer.
Beide activiteiten werden begeleid door
het Marian Nobel Quartet. Het gehele
weekend exposeerden Arie Brinkman,
Sjoerd Buisman en Wierd Folkersma.
Toen de jongeren de beschikking
kregen over het leegstaande
Protestants Militair Tehuis (PMT) in de
Krabsteeg werd Den Gulden Stuiver —
mede door gebrek aan bestuursleden —
opgeheven en samen met de nog op te
richten Sociëteitsgroep en de Politieke
Jongeren Federatie ondergebracht in de
nieuw opgerichte New Dutch Club. Dat
daarin ook de afdeling Gorinchem van
de ABB, de Algemene Bond van
Bejaarden, werd ondergebracht, bleek
al snel een ongelukkige greep. De
nieuwe club ging dans-, film- en
jazzavonden organiseren. De opening
was op 23 november 1968 met een

optreden van Johnny the Selfkicker.

New DutcH CLUB
Al in oktober 1967 werd in Gorinchem
een handtekeningactie gevoerd voor
een onderkomen voor jongeren boven

de 16 jaar. Initiatiefnemers Cobi
Nieuwstad, Hans Baardman, Aart
Resoort en Joop Vermeulen haalden in
korte tijd zo’n 300 handtekeningen op
waarmee ze de gemeente (die ook het
zieltogende Den Gulden Stuiver
onderdak wilde bieden) over de streep
trokken. Omdat in hetzelfde gebouw
ook een bejaardensoos werd gehuisvest
(het bestaande onderkomen De Zalm
was verkocht) en de activiteiten
uiteraard niets met elkaar te maken
hadden, werd besloten een
beheerscommissie in het leven te
roepen met twee vertegenwoordigers

van de bejaarden, drie van de

jongerenorganisaties en twee vanuit de

gemeente (raadslid en ambtenaar) om
de samenwerking tussen de
verschillende groepen in goede banen
te leiden. Piet Romijn werd voorzitter
(later opgevolgd door Anton Muilwijk),
Joop Meeder vertegenwoordigde de
politieke jongeren, Joop Vermeulen
en/of Henk Tuinenburg de jeugdsoos en
Bob Herrewijn Den Gulden Stuiver.
Cultureel ambtenaar Roger Slegers was
ambtelijk secretaris. Het bestuur van de
New Dutch Club bestond uit Henk
Tuinenburg (vz, zoon van wethouder
Tuinenburg), Aart Resoort (secr), Hans
Baardman (penningmeester), Anton
Muilwijk (afkomstig van de Stuiver),
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NEW DUTCH POP WEEKEND
Arie Brinkman, Jacques Schmitz, Rick
Westrik, Wim van Gelder en Marieke
Middelkoop. Met disco- en discussieavonden, een talentenjacht voor soul-,
blues-, beat- en undergroundgroepen
uit Gorinchem en omgeving (1 maart
1969), films, cabaret, een bescheiden
kunsttentoonstelling en vooral veel
livemuziek moesten de jongeren
worden binnengehaald. Men kon lid
worden van de club waardoor de
meeste avonden tegen gereduceerde
prijzen bezocht konden worden.
Livemuziek was een van de
belangrijkste pijlers van de New Dutch

Toegangskaart voor het
New Dutch Popweekend

Club. Vanaf de opening traden vooral
regionale popgroepen op, waaronder
Inez and the Racers, Joe Boston,
Cosmic Dealer, Flying High,
Heatwave, Smash 68, Clover Leaf,
Free Team, The Sweet Feeling (oudnieuwjaarsnacht 1968/69), Objection,
Charnal Grave, Spirit Full, Franklin +
Smash 68, Rob Hoeke R&B groep (2802-1969), The Nicols en soulgroepen
als Crimson Dream, Charley Boy, The
Incrowd, Sect Soul Session, The Act
of Love, The Soul Brothers en Pepper
& Soul. Op 7 april 1969 was de
Belgische Ferre Grignard te gast. In de
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De Dordtse rhythm and

blues formatie Smash 68
was meerdere malen te gast
in de New Dutch Club,
onder andere op 21
december 1968 en 1 maart

1969. Ook was de groep op
19 oktober 1968 te zien en
te horen in De Nieuwe

Doelen tijdens de opening
van het CJP-seizoen.

Daarnaast was FJ. King
eind 1967 korte tijd zanger
bij de groep.

zomervakantie van 1969 vond een

interne verbouwing plaats, waarna op
30 augustus The Motions alweer op het
podium stonden. Op 11 oktober werd
voor de tweede keer een talentenjacht
georganiseerd, nu om de Van Rappard
Beker en in samenwerking met de
redactie van Kick’ van het Nieuwsblad
voor Gorinchem e.o. In november 1969
ging de club dicht omdat men zich
wilde beraden op een nieuwe opzet. De
samenwerking tussen de jongeren en
de bejaarden vlotte niet en de
beheerder van het gebouw had
nauwelijks of geen affiniteit met de
activiteiten van de jongeren. Bovendien
liepen de financiën uit de hand. Maar

belangrijker nog: het bestuur was van
mening dat de soos een soulsoos aan
het worden was. “Groepen die hier
optraden zeiden: “Kom jongens, we
gaan naar de soulstad.” Ik heb geen
hekel aan die muziek en luister er zelf
veel naar, maar het heeft niets te
maken met Amerikaanse soul”, zei
voorzitter Anton Muilwijk in de
Gorcumse Courant (29-08-1969). “Alles
wat ermee samenhangt, die toestand
van strakke broekies, soulbrilletjes en
glimmende schoenen, we willen er
vanaf. We gaan allerlei stromingen
doen.” Tijdens het laatste open
weekend werd ter gelegenheid van het
1-jarig bestaan nog een aantrekkelijk

programma gepresenteerd. Op
zaterdag 22 november was er een

optreden van de Frankie Franken

Selection en de première van de
Sliedrechtse groep Tomorrow's Sound,
op zondag 23 november een optreden
van de Haagse Super Sisters met
vloeistofdia’s en lichtflitsen. Dat er
wrijvingen waren, bleek wel heel sterk
bij dit eenjarig bestaan. Van de 120
genodigden kwamen er slechts 14
opdagen. “Dames en heren, u die de
Gorcumse

autoriteit vertegenwoordigt

en u die geacht wordt de jeugd in hun
vorming te begeleiden, u kunt
overtuigd zijn van onze erkentelijkheid
voor het overduidelijke standpunt dat u
bij deze gelegenheid hebt ingenomen.
Uw overduidelijke standpunt dat u nu
eindelijk blijk hebt gegeven u niet te
interesseren voor de Gorcumse jeugd”,
schrijft een boze Anton Muilwijk in een
ingezonden brief in de Gorcumse
Courant van 28 november 1969. “Spaart
u in het vervolg alstublieft de jongeren
en de soos uw kritiek. Deze keer bent U
“er nooit geweest en deze keer weet U
er helemaal niets van.”
De sluiting zou voor een maand zijn,
maar het werden er dik drie. In die
periode werd besloten een nieuwe
stichting op te richten, de
beheerscommissie op te heffen en de

beheerder de laan uit te sturen. Nog
één keer, in de nacht van oud op nieuw,
was de New Dutch Club open.
JONGERENCENTRUM

MOKSHA

Die nieuwe club werd de Stichting
Jongerencentrum Moksha. Geen
alledaagse naam, maar een term uit het
Sanskrit, die te vertalen is met
‘verlossing’. In de Indiase wijsbegeerte
en godsdienst is het de term voor de
bevrijding uit de kringloop van de
aardse bestaansvormen. De achterzijde
van de lidmaatschapskaarten had een
grafische tekening die refereerde aan
deze thematiek. Want hoewel een
stichting geen leden kent, werkte het
jongerencentrum

bewust met deze

kaarten om een goede band op te
bouwen met de vaste bezoekers. Het
was een donateurssysteem waarbij
‘leden’ bij belangrijke activiteiten hun
kaart moesten laten zien.
De nieuwe stichting had als doel
jongeren uit Gorinchem en omgeving in
staat te stellen in aan hen aangepaste
ruimten hun interessen in de ruimste
zin van het woord uit te werken,
waartoe ter stimulering van de
zelfexpressie de middelen zullen
worden verschaft om creatief bezig te
zijn en gelegenheid wordt geopend tot
het bespreken van en het verstrekken
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Moksha interieur in de
jaren

1970 t/m

1973.

Foto Anton Muilwijk.

van informatie over eigentijdse sociale
en andere problemen, een en ander in
de ruimste zin van het woord.
(Stichtingsakte 27 februari 1970).
Het bestuur was behoorlijk fors van
opzet en bestond uit Joop Meeder
(1943, secretaris), Anton Muilwijk
(1946-2007, voorzitter), Bob Herrewijn
(1946), Hans van Aartrijk (1948), Hans
Baardman (1949), Joop Vermeulen
(1949, penningmeester), Aagje van de
Bij (1951) en Jo Borro (1941). In de loop
van de jaren zou dat bestuur regelmatig
van bezetting wisselen. Daarnaast
werden werkgroepen in het leven

geroepen die zich zouden bezighouden
met de programmering, fotografie en
film, creatief spel, lezingen en
discussies en andere activiteiten. Het
pand werd steeds meer ingericht naar
de wensen van de jongeren, zodat de
nog steeds aanwezige bejaarden zich
steeds minder gingen thuisvoelen in
’hun’ sociëteitsruimte. Een muur-

schildering van Adriaan Dekker was de
spreekwoordelijke druppel en op 30
november verhuisde de
bejaardensociëteit.
De opening van Moksha was op 21

februari 1970 met een optreden van
Marian Nobel en Tomorrow's Sound.
En geheel in stijl door burgemeester
Ridder van Rappard. In de jaren daarna
werden tientallen avonden georganiseerd met aansprekende
programma’s, waarin de livemuziek een
belangrijk aandeel had. Maar ook
werden actuele thema’s als dienstweigeren, de Vietnamoorlog, Black
Panther en Angela Davis niet uit de
weggegaan.

Affiche heropening Moksha, _ > 51
21 februari 1970. Concert
van Marian Nobel en
Tomorrow's Sound.

Er waren acties voor Peru

en Vietnam en er was zelfs een Politiek
Café met discussies en voordrachten
van plaatselijke bestuurders en politici.
Het gedoogbeleid met betrekking tot
softdrugs en de onbekendheid met de
activiteiten van het jongerencentrum

zijn meerdere malen aanleiding tot
vragen in de gemeenteraad tot de SGP
in december 1971 zelfs voorstelt om de
subsidie maar stop te zetten. Dat leidt
dan weer tot een Open brief aan de
heer Weststrate in de pers (o.a. Nieuwsblad voor Gorinchem 23-12-1971).
“De Stichting Jongerencentrum Moksha
is de enige niet-commerciële instelling
in Gorcum waar je naar binnen kunt

zonder verplichting iets te gebruiken en
zonder dat je bang hoeft te zijn dat er
geld uit je zak wordt geklopt. Je kunt er
naar goede muziek luisteren (de

allernieuwste platen), gewoon wat
praten of naar goede programma’s
kijken”, meldt het Nieuwsblad voor
Gorinchem op vrijdag 27 november
1970. Het was de apotheose van het
tweejarig bestaan van het jongerencentrum, gevierd met een heuse

receptie op zaterdag 21 november. En
de plaats voor een terug- en vooruitblik
met voorzitter Anton Muilwijk. Die het
uitgebreid had over discussieavonden,
popgroepen, de cineclub, cursussen,
een fotoclub, kindercrêche en drugsgebruik. Zijn uitspraak over het gebruik
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Moksha bestuur tijdens het
tweejarig bestaan. Vlnr.
Piet Augustijn, Anton
Muilwijk,
Joop Vermeulen,

Hans

Baardman, Cisca Verhoef
en Hans van Aartrijk,
24 november 1970.
Foto Ger Waltheer.

van drugs: “Als we het merken, sturen
we ze eruit, maar we merken het
nooit”, is legendarisch geworden. De
receptie ter gelegenheid van het
tweejarig bestaan was eerder een
publiciteitsstunt dan de waarheid. Want
ook de voorganger van Moksha, de New
Dutch Club, was bij de periode
inbegrepen.
Legendarisch zijn ook nog steeds de
oud/nieuwsjaarnachten waar Enoch
Arden de bezoekers tot in de vroege
ochtend wist te vermaken. Voorzitter
Anton Muilwijk, die niet alleen bier
tapte, maar ook veelvuldig platen
draaide, was het flamboyante gezicht
van Moksha met een bestuur van acht
mensen om zich heen. Met veel inzet

werd de ’soos’ opengehouden van
dinsdag t/m zondag, later donderdag
t/m zondag. Verhuizende
bestuursleden, andere werkkringen en
opslorpende tijden zorgden in
combinatie met een financiële schuld
voor de sluiting van Moksha, in oktober
1973. De New Dutch Club en de
Stichting Moksha hebben samen in
totaal 5 jaar bestaan. Van de voormalige bestuursleden was vrijwel
niemand meer over. Secretaris Piet
Augustijn is nog een jaar bezig geweest

alle lopende zaken af te handelen,
waarbij de financiën werden geregeld,
de inventaris werd verkocht en de
ruimte werd overgedragen aan de
Stichting OF-produkties. Het was toen
zomer 1974.

Jongerencentrum

Moksha

was bij veel bezoekers vooral bekend van de

talloze concerten van buitenlandse groepen. Hoewel er ook avonden werden
georganiseerd met luisterliedjes, cabaret, film en sprekers, zitten de concerten
van groepen uit Nederland, maar vooral Engeland en Amerika nog in veel
geheugens gegrift. Manager Frank van der Meijden (die veel bands plaatste in
het Nederlandse clubcircuit) was in veel gevallen de leverancier van deze
groepen, terwijl een programmacommissie een juiste mix trachtte te vinden in
het aanbod. Zo kon het gebeuren dat een groep als America voor 400 gulden
op een zondagavond in de Krabsteeg stond, want de bands kwamen meestal
wel in de verloren uurtjes naar Gorinchem. Dat mocht de pret echter niet
drukken, want er waren steeds weer verrassingen. Een onvolledige greep uit
een roemruchte tijd.
Orange Surprise (NL, 29-8-70), Mailer Mackenzie Band (NL, 24-10-70), Pine Apple
(NL, 7-11-70), Sandy Coast (NL, 8-1-71), Marsupilami (Eng., luisterpop, country,
7-3-71 en 1-8-71), Bram Stoker (Eng., 21-3-71), Dr. Strangely Strange (Eng.,
electrische folk, 11-4-71), Quintessence (Eng., oosters aandoende muziek, 25-471), Trees (Eng., folk, blues, rock, 29-4-71), Matthews Southern Comfort (Eng.,
20-5-71), America (USA, 30-5-71), Brinsley Schwartz (Eng., pubrock, 6-6-71),
Angel (NL, 12-6-71), Isaiah (Rhodesië, hardrock, 20-6-71), Al Stewart (Enq., 27-671), Nektar (Eng, 4-7-71), Bronco (Eng., countryrock, 8-8-71), Oliver Sudden
(USA, rock, blues, country, jazz, 28-8-71), Spirogyra (Eng., akoestische rock, 5-971 en 7-1-72), Groep 1850 (NL, 12-9-71), Secrets of the Head (Israel, harde blues,
3-10-71), Gringo (17-10-71), Mighty Baby (Eng., 14-11-71), Comus (Eng, 28-1171), Solution (NL, 19-12-71), Snowflake (NL, 26-12-71), Woodsband (Eng., folk, 62-72), Fungus (NL, 3-3-72 en 14-4-73), Tlant (NL, symfonische rock, 11-3-72 en
10-6-72), Hoochie Coochie House Band (NL, div. malen), Sail (Eng./NL/Amerika,
22-5-72), The Albion Country Band (Eng., 29-7-72), Gravy Train (Eng., soft rock,
24-9-72), Alquin (NL, 7-10-72), Sweet Smoke (NL, jazz, folk-rock, indiase klanken,
24-2-73), Frank Quinlan (NL, folk, 30-3-73), Brave New World (NL, symfonische
jazzy rock, 21-4-73) en Banzai (België, 26-5-73).
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Moksha,

affiche concerten

buitenlandse groepen,
maart en april 1971,

fi

MARSÍPULAM |

HI APRIL
Dr. STRANCELY STRAME

BAPRIL

De Amerikaanse groep
America was op 30 mei
1971 in Moksha.
Spirogyra uit Engeland

bracht akoestische rock op 5
september 1971
en 7 januari 1972.

Les FAnTÔmes | Nexus
De beatgroep Les Fantômes (de Franse
naam werd gekozen om zich in het
wereldje van Engelse namen te
onderscheiden) werd in mei 1964
opgestart door Bert van Voorden (19472000, sologitaar en zang), Willem
Brandenburg (1948, basgitaar en zang),
Hennie de Graaf (1946, slaggitaar en
zang) en Teus de Groot (1947, drums).
Talentenjachten waren in dat eerste jaar
de belangrijkste mogelijkheid om zich
‘in the picture’ te spelen. Regelmatig
werd opgetreden in de regio
(Hardinxveld-Giessendam, Woudrichem,
Vuren, repetitielocatie De Oude School
in Dalem) met een repertoire dat
bestond uit werk van The Shadows, iets
later Sandy Coast, Small Faces, Motions,
Beatles en Kinks. Van aanvankelijk
uniforme kleding (rood vestje, grijze
broek) werd de kleding vrijer. Als de
band een grotere afstand moest
overbruggen werden de gehuurde
Fenders en Voxen in de bagagerekken
van de trein geplaatst en de fanclub
(bekend onder de naam Fantomas)
ingehuurd om het instrumentarium te
sjouwen. In 1965 werd Hennie de Graaf
vervangen door Freek ten Berghe
(1949), enkele maanden later verdween
Willem Brandenburg, verscheen
Maarten van der Giessen (ex-
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Merwebeats), kwam, zag en vertrok
Kees de Jongh en keerde Brandenburg
weer terug. De muziek neigde steeds
meer naar de bluesy kant tot er in 1967
een ommekeer kwam. Brandenburg en
Ten Berghe verdwenen definitief, Peter
Hoogenhuizen uit Leerdam pakte de
basgitaar over en Les Fantômes ging als
driemansformatie verder, waarbij blues
hoog in het vaandel stond. Dat duurde
slechts kort, want in januari 1968 werd
definitief een punt gezet achter de
Fantômes-periode. De groep wijzigde
de naam in Nexus, de Leerdamse Anton
van Lith trad naast Teus de Groot, Peter
Hoogenhuizen (van orgel naar
basgitaar) en Bert van Voorden (van
sologitaar naar orgel) in mei als vierde

Les Fantômes, februari

1965. Vlnr. Willem
Brandenburg, Hennie de
Graaf, Teus de Groot en
Bert van Voorden.
Foto Piet Augustijn.
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belangstelling en waren de mannen min
of meer de plaatselijke concurrent van
Les Fantômes. Siem van der Pol (1947,
sologitaar), Clemens Slootjes (1948-t,
basgitaar), Wil Kleppers (1947, slaggitaar) en Frans Smithjes (1946-í,
drums) vormden de bezetting. Tijdens
een door het Nieuwsblad voor
Gorinchem e.o. gehouden enquête,
eind 1966, blijkt The Guards de

Les Fantômes, augustus
1966, ruïne Kasteel
Nederhemert.
Vlnr. Freek ten Berghe, Bert
van Voorden,
Teus de Groot en

Willem Brandenburg.
Foto Lou de Waal.

populairste Gorcumse groep te zijn, op

man toe en het soulgeluid deed zijn
intrede. Toen Hoogenhuizen halverwege 1969 vertrok nam Piet Spronk de
basgitaar over, maar toen Van Lith na

problemen met geluidsapparatuur van
het toneel verdween werd Nexus in
november 1970 opgeheven.
THE GUARDS
The Guards heetten oorspronkelijk The
Playing Comets, een bandje dat door
Siem van der Pol in 1963 werd
opgericht en dat zich een jaar later een
nieuw etiket opplakte. Rond de
jaarwisseling van 1965-66 mocht de
groep zich verheugen in een grote

de voet gevolgd door Les Fantômes en
Don Devil & The Drifters. The Guards en
Les Fantômes waren in deze periode het
meest bekend en werden overal
gevraagd voor optredens.
Ook The Guards hebben plannen voor
plaatopnamen. In maart 1967
verschijnen daarover de eerste
berichten. De groep heeft een contract
afgesloten met de Frans Peters
Geluidsstudio N.V. in Alkmaar, waarvan
Hans van Kampen (ex-Merwebeats)
bedrijfsleider is. Een maand later
ondergaan The Guards een uitbreiding
in de persoon van beroepsmusicus
Herman Huisman uit Sliedrecht, terwijl
drummer Hans Lemmers eerste reserve
is. Naast het bestaande Beatles- en
Stonesrepertoire moeten ook de
orgelklanken van Huisman benut
worden. In mei 1967 werd de eerste
single Sex For Money/What Will Granny

Nexus, 1969.
Vlnr. Peter Hoogenhuizen,
Anton van Lith,
Bert van Voorden en

Teus de Groot.
Foto Boy de Groot.

Say opgenomen, twee composities van
Siem van der Pol en werd een

De Pul in de Hazewind-

jaarcontract afgesloten met Negram-

hondstraat, 1966.

Delta. Binnen anderhalve maand was de
droom uit. The Guards werd ontbonden
en Siem van der Pol (basgitaar, zang)
gaat met Herman Huisman (solo- en
slaggitaar, zang) en Koos Groenewegen

(drums) verder onder de naam Three of
a Kind. De single is nooit uitgebracht.
Deze groep wordt de begeleidingsgroep
van Marian Nobel en verandert
wederom haar naam, nu in Marian
Nobel Quartet.

The Guards in Bar Bodega

Vlnr. Clemens Slootjes,
Frans Smithjes, Siem van
der Pol en Wil Kleppers.
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Teus de Groot in 1978 als
drummer bij Steam 78.

Nadat Nexus in november 1970 de
instrumenten in de wilgen hing, ging
drummer Teus de Groot (1947) pas na
acht jaar zijn eigen weg. Ter gelegenheid van de nieuwbouw van het
Industrieel Centrum Avelingen (ICA) in
Gorinchem, waar hij werkleider was,
werd in 1978 een band samengesteld
uit medewerkers van het bedrijf. Omdat
deze band succesvol bleek, werd
besloten door te gaan en gingen de
repetities in het ICA van start. Steam
78 was geboren: Rob Sloot (basgitaar),
Nico Aalberts (saxofoon), Wieke Simon
(sologitaar), Hennie Hendriks (zang en
ritmegitaar) en Teus de Groot (drums)
vormden de bezetting. Na diverse
wisselingen kwamen Paul Livain
(bekend van het Paul Livain Combo en
gevierd sessiemuzikant) en Cor Kroon
(bekend van onder meer The Black
Birds) de gelederen versterken. Toen
Kroon vertrok kwam Hans van den Dool
(ex-Mac Evil Band en ex-Kassa) de
basgitaar bespelen. Over de
muziekkeuze uit die jaren zei Paul
Livain: “Wij brengen uitsluitend
kwaliteitsnummers. Onze ervaring
speelt een belangrijke rol. Je bent niet
afhankelijk van een publiek, maar je
kunt zelf bepalen wat er gespeeld
wordt. Het gehele repertoire is
afgestemd op het iets oudere publiek.

moeten

je liggen

Wij brengen het betere hitwerk, maar
ook evergreens, country en rock & roll.”
(Gorcumse Courant 09-01-1980).
In 1985 werd de naam van de groep
gewijzigd in Bill Hendersun Band.
Willem van Andel ging zingen en Hans
Berends bewerkte de toetsen. Naast
deze Bill Hendersun Band drumde Teus
de Groot in de sessiegroep Happy
Airlines, met Hans van den Dool
(sologitaar, zang), Hennie Hendriks
(slaggitaar) en Nico Kraaijeveld
(basgitaar). De groep trad voor het
eerst op in maart 1980 in De Kolfbaan
tijdens een popavond van PPG en
bracht een repertoire van door Hans
van den Dool geschreven en
gecomponeerde Nederlandstalige rocken bluesnummers. Met dat repertoire
drong de band door tot het
radioprogramma Countdown Café van
Radio Veronica, gepresenteerd door
Annette van Trigt en Leo van der Goot.

Hierdoor kwam de band in contact met
de opnamestudio van Arnold Mühren in
Volendam, maar omdat enkele
bandleden wat terughoudend waren
voor te verwachten successen zijn deze
contacten verbroken. Arie Bonefaas
kwam de basgitaar bespelen die weer
werd doorgegeven aan Arjan Temme,
maar toen was het einde oefening

(1987).

9

De Bill Hendersun Band begon steeds
beter te draaien, bezettingen bleven
wijzigen: Charl Meyerink, Hetty Krop en
Ton Treuren kwamen, Rinus Fens kwam,
vertrok en werd vervangen door Arie
Bonefaas, Hennie van Mourik kwam,
Hans Berends verdween, Marcel
Erkelens zong vier jaar, Chris van
Elsdingen kwam en vertrok weer en
Stefan Ermstrang verscheen. Willem van
Andel en Hetty Krop vertrokken, Chris
van Hoogdalem, Barthe van Voorden en
Frank van Stijn kwamen. Het was bijna
niet bij te benen. Anno 2009 bestaat de
band uit Chris van Hoogdalem, Teus de
Groot, Hennie van Mourik, Stefan
Ermstrang, Barthe van Voorden en
Frank van Stijn en brengt een top-40
repertoire waarmee door het hele land
wordt getoerd. Ondanks de vele
wisselingen is drummer De Groot

steeds een vaste rots in de muzikale

branding gebleven. Vanaf 1964 in Les
Fantômes, enkele jaren daarvoor zelfs
nog bij de trommelaars van De Vries

Robbé Fanfare, met een onderbreking

van een kleine zeven jaar in de jaren
zeventig maakt hij 40 jaar als drummer
vol. “Muziek maken betekent voor mij
duidelijk een prestatie leveren die
bevrediging moet geven. Je vindt het
pas echt leuk als de mensen voor wie je
speelt enthousiast reageren.”
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(Gorcumse Courant 04-10-1978).
“Net als een bassist moet een drummer
een goed ritme- en maatgevoel hebben,
maar die trommels moeten je gewoon
liggen, anders stop je er al gauw mee”,
zei hij in datzelfde interview in 1978.
Gestopt is hij niet, de adrenaline doet
z'n werk nog steeds.

Teus de Groot in 2007
als drummer van de
Bill Hendersun Band

tijdens de feestweek
in Heukelum.

doet. Ze is geweldig. ledereen was er al
gauw van overtuigd dat zoiets in
Nederland nog niet bestaat.” Marianne
Vroege verhuisde in 1966 van Dordrecht
naar Gorinchem, omdat haar moeder
was overleden en ze niet bij haar vader
kon en wilde blijven. Omdat haar zus Els
getrouwd was met beeldend
kunstenaar Will Ferwerda was een
huisje in Gorinchem snel geregeld. “Ik
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had een gitaar, ging wat zingen en

stond binnen de kortste keren in De Pul.
Waanzinnig, maar het sloeg helemaal
nergens op”, zegt ze met

Marian Nobel treedt met
begeleidingsgroep op in
Bar Bodega De Pul, 1967.

MARIAN

NOBEL

“Marianne werd ontdekt”, kopte de
rubriek Tienershow (Nieuwsblad voor
Gorinchem e.o.) op 19 mei 1967.
Marianne was Marianne Vroege, 20 jaar,

getalenteerd en vertolkster van de
blues. “Na het verrassende optreden in
De Pul (Hazewindhondstraat 6) spreekt
bijna iedereen in Gorcum over Marianne
Vroege. Na afloop van haar debuut (ze
zong vijf nummers) heeft zij vele
handen moeten schudden. Het publiek
reageerde fantastisch en dinsdag staat
ze al in een studio om een plaat op te
nemen. De Gorcumer Hans van

Kampen, producer bij Peters
Geluidsstudio in Alkmaar, stelde haar
direct onder contract. “Dit is een

ontdekking die je maar eens in je leven

stemverheffing in haar woning in
Dordrecht. “Ik had een repertoire van
vijf nummers, meer kende ik er niet.
Maar iedereen vond het fantastisch.”
Marianne zong op die maandagmiddag
voor een select publiek. Bij die auditie
was iedereen stil. Eigenaar Pim

Hanswijk vroeg haar ook ’s avonds op te
treden in een programma met Armand

en The Guards. Voor een stampvolle

zaal zong ze nogmaals, waarbij het
rumoerige publiek (men kwam voor
Armand) al gauw muisstil was. “We
hoorden een heel fijne vertolking van
House of the rising sun, waarbij iedere
emotie van haar expressieve gezichtje
was af te lezen”, juichte de recensent.
De eerste grammofoonplaat (My Mother
[Love song) werd in juni 1967

opgenomen

met Herman

Huisman

en

Theo Verschoor (van The Zipps) en
uitgebracht door Negram-Delta. Zowel
platenmensen als diskjockey’s en
muziekjournalisten waren enthousiast.
Marianne wordt Marian en is van plan
het met haar kwartet helemaal te gaan
maken. Ze krijgt een contract voor drie
singles met Willem Duys die op het
Relax-label zullen worden uitgebracht.
In de voorselectie van het jaarlijkse
nationale beat- en surfconcours van 22
tot 29 december 1968 in de Beatclub in
Scheveningen eindigde het kwartet op
de zevende plaats, in een veld van 168
deelnemende groepen. Die singles
kwamen er niet, Marian stopte en deed
jaren niets. Tot ze in 1972 via Polydor in
aanraking kwam met Hans Vermeulen
en The Sandy Coast. Ze nam twee
singles op, had het snel bekeken en
zong de single Deep Down Inside,
geschreven door Euson, in. In 1975
stapte ze over naar de Haagse groep
Sympathy, werkte vervolgens met Leo
Bennink van The Motions waarmee ze
de single Secret Love/ Let Me Be
Somebody opnam in 1978, maar zette
haar optredens op een laag pitje. Het
muzikale hart verloochende zich echter
niet. Tijdens een reünie van bands in
Dordrecht, in 1980, wordt ze weer
geraakt en richt dan haar eigen band,
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The Noble Band, op. De Nederlandse
Nobel wordt de Engelse Noble.

Marian Nobel Quartet bij

Daarmee toert ze een kleine 14 jaar, tot

Grote Markt, 1967.

halverwege 1993, door het land met
een repertoire van funkrock. Heel kort
bestaat er een New Noble Band, maar
als ze in 1995 wordt gevraagd door de
uit Rotterdam afkomstige Crusade is ze
vanaf dat moment frontvrouw van de
10-koppige, soms zelfs 15-koppige
rhythm & bluesband Crusade and
Friends die een enorme aanhang heeft.
En daar zingt ze nog steeds.
Meer bedoeld als grap dan als serieuze
act was de groep Dull. Het bandje van
Arie van den Anker (1949, gitaar), Henk
van Steenis (gitaar), Jan Rietveld
(drums), Wim van der Heyden

de Wilhelminafontein op de
Vlnr. Siem van der Pol,
Herman Huisman,
Marian Nobel en Koos
Groenewegen.

The Noble Band, 1993.
Marian Noble en saxofonist
Ben de Jong tijdens Blues
93 op 24 januari 1993 in
de Circle Studio's in
Dordrecht.
Foto Gerben van Es.

Discografie Marian Nobel
* My Mother/Love Song.
Negram-Delta, 1967
° Take me to your leader/Put your

Hoes van de single My
Mother/Love Song,
Negram-Delta, 1967.

trust in the Lord. Polydor,

1971

® Good times are coming/Sidestep.
Polydor, 1972
* Deep Down Inside/Mr. Ego.
Polydor, 1974
e Secret Love/Let me be Somebody.
Fleet Benelux BV, 1978

Ania
NOBEL
&
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The Excessions, 1967.
Vlnr. Dik Jansen, Wim
Baars,

Wil de Wijs, Rob

Snoek, Arie Jonkbloed en

Paul Smits.
Foto Wim van der Poel.

rar
(basgitaar) en Jaap Brünner (1948,
zang) heeft slechts drie maanden
bestaan, een keer of drie gerepeteerd
en één keer opgetreden tijdens een
talentenjacht in Leerdam. Het
repertoire bestond uit één nummer:
Gloria van Them. Dat alles speelde zich
af in 1964. Desondanks is de naam Dull
pas in 2008 verwijderd van de gevel van
het Gorcums Museum tijdens de
restauratiewerkzaamheden.
Beatgroep The Excessions bestond van
1965 tot 1969 en speelde een

Ale

uit. De oorspronkelijke line-up van de
groep bestond uit Wil de Wijs (1950,
sologitaar en orgel), Dik Jansen (1949,
sologitaar, orgel, zang), Rob Snoek

(1946, drums), Arie Jonkbloed (1948,
basgitaar), Wim Baars (1947, zang) en
Paul Smits (1946, zang). In 1966 werd
een popconcours in Nieuwendijk
gewonnen en sindsdien hadden The
Excessions aan optredens geen gebrek.
“Onze sound is simpel en geeft geen
problemen”, was zanger Paul Smits nog
wel eens geneigd te zeggen.

repertoire van covers van Cream en

Them. Het iets langere haar kwam in de
mode en uniforme kleding was al jaren

Mac

Evir Banp

Eind jaren zestig komen er meerdere
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Jongh, Richard (Ries) den Hartog, Cees
van den Berg (drums) en Teus Aanen op
aandringen van Theaterbureau Jan Vis
door onder de naam Six Pounds.
Muziek van The Beach Boys en Four
Seasons behoorde tot hun favoriete
repertoire. Six Pounds werd in 1970
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opgeheven waarna Teus Aanen met

Mac Evil Band, 1974
Vlnr. Gino Mion, Hans van
den Dool en Teus Aanen.

bandjes van de grond. In januari 1967
ontstond Delicious Sound met Kees de
Jongh (basgitaar), Ries den Hartog
(sologitaar), Arie van Houwelingen
(drums) en Teus Aanen (slaggitaar en
zang). De groep speelde nummers van
onder meer Tee Set en Them, voegde
zanger Joop Verhoef aan de bezetting
toe en veranderde de naam in

Affection D. Resultaat was een
optreden in het
The Motions op
Nieuwe Doelen.
Affection D niet

voorprogramma van
7 juni 1967 in De
In september is
meer en gaan Kees de

Nanneke Treuren, Kees de Jongh en
Kees Visser de Mac Evil Band begon.
Deze groep bestond na enkele
personele wisselingen in 1972 uit Teus
Aanen (zang, basgitaar), Gino Mion
(1954, drums), Rita Verhoeven (zang)
en Hans van den Dool (sologitaar). De
groep speelde toen vooral top-40 werk
en veel eigen nummers. Ze werkten
voor Theaterbureau Volendam en
speelden in heel Nederland, België en
Duitsland. Aan het eind van dat jaar
verliet Rita de groep die nu doorging als
driemans-formatie waar binnen het
stevige rockwerk niet werd geschuwd.
Twee jaar werd er samen gemusiceerd,

maar als Mion vertrekt en wordt vervangen door Charl Augustijn (eind 1974,
drums) is het in voorbij. Het afscheidsconcert was op 24 januari 1975.

“De aanhang van de diverse plaatselijke
groepen leefde in die roemruchte
periode volledig langs elkaar heen. Er
ontstond een echte haat- en nijdsfeer”,
vertelde Teus Aanen in het Nieuwsblad

voor Gorinchem
naar aanleiding
27 december in
grootste vriend
iedereen dacht
elkaar hadden.

van 18 december 1981
van de RockReünie op
De Kolfbaan. “Ik was de
van Ron Krop, maar
dat we een hekel aan
Ron speelde bij Enoch

Arden en ik bij de Mac Evil Band. Charl
Augustijn deed daar ook nog aan mee.

Die speelde bij Salisbury en wij

beschuldigden die groep ervan dat ze
nummers van ons pikten. Charl schreef
toen een ingezonden brief. Op zich was
dat niets bijzonders want dat gebeurde
in die tijd namelijk wekelijks. Het leuke
was dat Charl daarna bij ons kwam
spelen in plaats van Gino die eruit ging.
Voor het oog was het pure haat en nijd,
maar achter de schermen waren we
dikke vrienden.”
FREE TEAM

| CHARNAL

GRAVE

Aan het eind van de jaren zestig was er
maar een band in Gorinchem die er écht
toe deed en dat was Free Team. Met
Jos Albers (1949), Jan Rietveld (1950),
Hans Krock (1950) en Danny de Stigter
(1951-1988). Dat werkte ook landelijk
door, want niet lang na de oprichting in
het najaar van 1967 verspreidde hun
naam zich zo snel dat ze overal in
Nederland optraden en dat zelfs
mensen als Harry Rijnbergen van de
uiterst succesvolle Rod-y-s hun

oefenruimte bezocht. Zocht hij naar een
andere band? Later bleek hij zich
namelijk wel aangesloten te hebben bij
het Amsterdamse Zen, waarmee de
nummer 1 hit Hair werd gemaakt.
Er hangen meer vaagheden rond het
’net niet’ van Free Team. Zanger/gitarist

Jos Albers: “Ja, zoals de opnamen die
we in 1968 gemaakt hebben in de
Phonogram Studio’s. Daar namen we
twee eigen nummers

op, The Prisoner

en Blind Man en een eigen bewerking
van Come See About Me van The
Supremes. Vervelend genoeg brandde
kort daarna de studio af, waarbij de
opnamen verloren gingen. Wel
eigenaardig was dat Cuby + Blizzards
niet lang daarna hun grootste hit
scoorden met Window Of My Eyes. Dat
was mijn compositie The Prisoner met

een andere tekst. Bewijzen kun je zoiets
natuurlijk niet. We hadden er ook zelf
geen tape van, dat bestond in die tijd
nog niet zo.”

Jos kwam uit de Lingewijk. Een muzikale
voedingsbodem van huis uit was er niet,
al kon zijn vader mooi mondharmonica
spelen. Jan Rietveld kwam uit de
Haarwijk en zag Jos met een eerdere

band (Simple Ones) spelen, waarin ook

Cors Jansen zat. “Mij viel meteen zijn

manier van gitaarspelen op, Keith
Richards-achtig.” Jos: “Dat was niet
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Vrij eten voor Free Team.
De eigenaar van lunchroom Centrum had de

Gorcumse band een etentje
beloofd als ze in de finale

zouden komen van een in

Utrecht gehouden
popwedstrijd in augustus
1968. De band behaalde de

derde plaats en het etentje
was binnen.
Vlnr. Manager Jaap
Brünner, Jan Rietveld,
Danny de Stigter en Jos
Albers. Nieuwsblad voor
Gorinchem. 30-8-1968.
Foto Ger Waltheer.

helemaal in het begin van mijn
muzikale loopbaan, want ik begon met
vetkuif in een Shadowsbandje, zo
werden al die instrumentale
gitaarrockbands genoemd. Ook dingen
van The Spotnicks. Maar met de komst
van The Beatles en The Rolling Stones
gingen mijn ogen pas echt open. Weg

vetkuif. Vooral het
de muziek van The
aan, maar ook een
herkende dat.”
Jan: “Thuis hoorde
name jazz — en het

blueselement dat in
Stones zat trok me
band als Them. Jan

ik veel muziek — met
ritmische aspect

heeft me van het begin af enorm
aangetrokken. Er was in feite geen
emmer of vensterbank veilig, ik moest
meetrommelen. Toen de drummer uit
Jos’ band werd gezet ben ik gevraagd
en het klikte meteen. Het zoeken was
naar een goede basgitarist en Danny de
Stigter heeft auditie gedaan. Hij was
iets jonger dan wij, maar doorstond de
auditie glansrijk.”
Jos: “Danny had van thuis uit ook veel
meer muzikale begeleiding gehad dan
Jan en ik. Er stond daar een piano
waarop hij les had gehad, maar ook op

gitaar. Hij had er als basgitarist meteen
kijk op hoe je een mooie melodieuze
brug moest leggen tussen de drums en
de gitaar. En had — net als ik trouwens —
les gehad van Jan Krop. Danny werd dan
ook meteen aangenomen en Cors
vertrok wat later.”
Free Team was nu dus een trio, net als
hun grote voorbeelden in die tijd, Jimi
Hendrix Experience, Cream en The Gun.
En trad overal op, waarbij het werk van
hun enthousiaste manager Jaap Brünner
— waarmee Jan op een van Teus de
Groot van Les Fantômes geleend
drumstel nog in Dull had gespeeld —
zeker niet onderschat mag worden.
Opmerkelijk is wel dat ondanks het feit
dat Free Team al verkozen was tot de
beste band van Gorcum en bij alle
optredens, waar dan ook — in positieve
zin — opzien baarde, de band bleef
meedoen met allerlei ‘talentenjachten’.
Een voortvloeisel uit het begin van hun
loopbaan, waarmee meer optredens en
misschien wel een platencontract in de
wacht kon worden gesleept?
Door de stijl van de band trad men
namelijk al snel veel op in het
Provadya? circuit door het gehele land,
waarbij vooral progressievere bands aan
bod kwamen. Als invloeden noemden
de leden naast jazz- en klassieke muziek
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ook The Fugs en dat was zelfs toen niet
een bepaald voor de hand liggend
voorbeeld, vanwege hun revolutionaire
standpunten en optredens.
Doordat Free Team overal optrad had
men ook een chauffeur nodig en dat
werd Daan Wormgoor, die later Hans
Krock bij de band haalde. Hans: “Ik
deed al wat technisch werk voor Public
Philtre — al heette dat toen nog niet zo
— met Bert van Meeuwen, Teus Wijnbelt

en Gino Mion. Bij Free Team kon ik dat
gaan uitbreiden, want zij wilden een
lichtshow en vloeistofdiaprojecties en
daar heb ik me naast het auditieve
gedeelte volledig op gestort. Het was
echt knutselen hoor. Met afgedankte

Free Team, 1967.
Vlnr. Jos Albers, Danny de

Stigter en Jan Rietveld.
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motortjes uit wasmachines een
flitsende lichtshow fabriceren. Of in de
keuken urenlang experimenteren met
toverlantaarns en de meest

uiteenlopende mengsels inclusief
gekleurde inkt en zeepsop om
eenzelfde effect te bereiken wat je zag
achter bijvoorbeeld Jefferson Airplane.
Maar het werkte wel. Zeker in onze

wijde omgeving waren we de eersten

die met zulke visuele effecten
optraden.” Hans werd dan ook het
vierde — zelf niet spelende — lid van Free
Team. Jos: “We hadden toen al eerder
geprobeerd de bezetting uit te breiden
met Cees Huisman op toetsen en
Herman

Huisman op sologitaar. Die

jongens kwamen uit Sliedrecht, maar
dat bleek uiteindelijk niet te werken.”
Werd

Free Team in eerste instantie een

beetje in de blueshoek geplaatst, de
band bleef zich ontwikkelen en werd
meer 'underground’. Daar hoorde ook
een andere naam bij en dat werd
Charnal Grave. Hoe men hierop kwam
weten de leden niet precies meer. Wel
dat ook het uiterlijk veranderde, onder
meer door gezichtsbeschilderingen.
Helemaal nieuw was dat niet, want de
Engelse Arthur Brown deed het — met
brandende toorts op het hoofd — ook al,
net als het Zeeuwse Dragonfly. Wel

waren ze Alice Cooper ver voor. Jos:

“Die optredens van Charnal Grave
waren al redelijk opzienbarend, maar
we wilden nog meer; een soort
totaaltheater en zo zijn we begonnen
met de eerste Gorcumse drive-in-show
Marcha Drive-in, waarin wij optraden
met folkzangeres Marianne Ouwerkerk, de visuele effecten van Hans en dj
Siem van der Pol, die nog in The Guards
had gespeeld.”
“De jongens zien er behoorlijk
angstwekkend uit met hun lijkwitte
gezichten met doorlopende zwarte
strepen”, meldde Henk Weynands op 7
maart 1969 op de Kick’ van het
Nieuwsblad voor Gorinchem. Toch was
1969 het jaar waarin de Marcha-club
weer van het toneel verdween. De fut
raakte er op een gegeven moment uit.
Siem van der Pol viel af en toe in bij
regiobands tot militaire dienst roet in
het eten gooide en hij definitief van het
toneel verdween.
Hans: “Als je een aantal jaren met
elkaar samenwerkt kan de rek er
uitgaan en daardoor viel de band uit
elkaar. Jos: “Het kan ook best zijn dat
andere jongens vaste verkering hadden
gekregen en dat hun interesse daardoor
veranderde. Ik was inmiddels getrouwd
en we hadden een zoontje, maar ik
wilde nog steeds door in de muziek.

Charnal Grave, 1968.
Vlnr. Jos Albers, Danny de

Stigter, Hans Krock en
Jan Rietveld.

Dat leek te gaan lukken in een band
met leden uit The Swinging Soul
Machine en Klaasje van der Wal uit
Shocking Blue, maar het liep toch
spaak. Daarna ben ik begonnen als
zelfstandig ondernemer, onder andere
als eigenaar van Muziekcafé Ut
Buitebeentje en Grandcafé De Tijd.
Muziek bleef ik alleen nog maken als
hobby, bij sessies en zo. Nu doe ik er
niets meer aan. Mijn laatste akoestische
gitaar heb ik een half jaar geleden
verkocht.”
Danny ging naar de kunstacademie en
werd fotograaf. Hij kwam in 1988 bij
een auto ongeluk om het leven. Hans

‘trommelt’ in blaaskapellen en speelt
trompet en Jan deed jarenlang niets na
Charnal Grave, tot hij door Ron Krop
werd gevraagd voor Ailen Mochree.
“Van het een kwam het ander. Ik heb
gespeeld in This Side Up, Jan van

Hartenband, El Kroppo en momenteel

in All Ride en Ramblin’ Men.”
Opmerkelijk is tenslotte nog dat Jos’
zoon Dion-Eelco een zeer goede

drummer werd die te horen is op de cd
El Kroppo Live, opgenomen in Ut
Buitebeentje en Jans zoon Steven furore
maakt op saxofoon, onder andere bij
Devastators met Ron's zoon Emiel.
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Stay Out bestond van 1964 tot 1966.
De leden waren afkomstig uit The Five

G's en De Daltons. Bezetting: Andy

Simon, Roelof Dekker, Adrie Baans,
Tonny Dumas en Nono Douwes. Het
repertoire bestond uit rock & roll en
rhythm & blues met werk van Tielman
Brothers, The Javalins en Wilson Pickett.
Veel optredens in Clubhuis West. In
dezelfde tijd ontstond Manic Sun, een
band die eerst Smog heette, bestaande
uit Cees Bronkhorst (basgitaar), Aart
van der Lugt (drums) en Hans van den
Dool (zang en gitaar), korte tijd
maakten ook Kees Visser (drums) en
Goof van der Lugt (zang) deel uit van
deze formatie, maar toen de broers Van
der Lugt vertrokken ging de groep als
trio verder. Zij stonden in de schaduw

Bras (zang) opereerden in die jaren. The
Jackets waren kind aan huis in het
gebouwtje van Speeltuinvereniging
Eendenplas waar in de jaren zestig
regelmatig beatavonden werden
georganiseerd. Andere leden van de
familie Treuren (Nancy, Bert) maakten
wisselend deel uit van de band, maar
waren ook te vinden in Company. The
Jackets speelden composities van The
Ventures, Spotnicks, Shoes, Small Faces
en Tea Set. Grotere tegenhanger met

groepen uit die tijd waaronder Six
Pounds, de opvolger van Affection D
en Delicious Sound met Kees de Jongh
(basgitaar), Teus Aanen (slaggitaar),
Arie van Houwelingen (drums) en Ries
den Hartog (sologitaar). Ook Strange

een groep als Free Team/Charnal Grave
was in die jaren nauwelijks voor te
stellen. In december 1981 traden de
Jackets op tijdens de rockreünie in De
Kolfbaan. Dat ging zo lekker dat ze
gevraagd werden een bijdrage te
leveren aan een verzamelelpee met
instrumentale rock and roll uit de jaren
vijftig en zestig, uitgegeven door DSR /
Dijk Sound Recording. De elpee, waarop
groepen uit binnen-en buitenland
staan, werd opgenomen in de bezetting
Jan Kluytmans, Ferdy Ginus, Bert Boer
en de broers Ton, Bert en Fred Treuren

Beam met Herman Lapré, Bert van
Meeuwen, Piet Spronk en Aart Roza en

Wilson.

van Free Team, evenals meerdere

The Yellow Jackets (de jongens met de
gele jasjes, opgericht begin 1966) met
Jan Kluytmans (slaggitaar), Ferdy Ginus
(sologitaar), Rob van Acquoy (basgitaar), Cor Treuren (drums) en Peter

met nummers van de Ventures en Bob

Jeffrey Popcorn ontstond in augustus
1969 uit de samenvoeging van de
overblijfselen van Six Pounds (Teus
Aanen, Kees de Jongh) en Manic Sun

an

Radi, Ie}T

TEA

(Hans van den Dool) aangevuld met
drummer Cees van den Berg. De groep
speelde eigen composities in de sfeer
van The Kinks en de The Byrds en
wijzigde haar naam al snel in Jeffrey,
gevolgd door Blue Pink en uiteindelijk
Harney Park met een repertoire dat
bestond uit een mengeling van bluesy
muziek, hardrock en progressieve pop
met nummers van Free, The Who

Smog, ca. 1967.
Vlnr. Goof van der Lugt
(zang), Hans

(slaggitaar), Cees Bronkhorst (bas) en (zittend)
Aart van der Lugt (drums).

en

Steppenwolf. De bezetting bestond uit
Teus Aanen (zang), Hans van den Dool
(sologitaar), Kees de Jongh (basgitaar)
en Kees Visser (drums) die al snel
vervangen wordt door Gino Mion. In
februari 1971werd Harney Park gewoon
Park na een samengaan van Hans van
den Dool en Gino Mion met de Charnal
Grave-leden Danny de Stigter (bas,
piano) en Jack Paluch (zang, dwarsfluit,
altsax), luttele maanden later alweer
gewijzigd door de komst van Teus
Wijnbelt (basgitaar) en David Heijerman
(orgel). Harney Park stopte omdat de
muzikale opvattingen van de
groepsleden niet met elkaar overeen
kwamen, Charnal Grave vanwege
studieredenen en te weinig werk. Park
ging zich richten op Duitsland en
Frankrijk.
Typisch voorbeeld van een staaltje
Gorcumpop, indertijd verwoord door
Peter Cicero op de Kick’ pagina in het

van den Dool

(sologitaar), Gerrit Rink

Nieuwsblad voor Gorinchem e.o. (30-121971): “Tot slot werd het wereldje van
Gorcumse groepen een puinhoop,

waarbij ruzies leidden tot nieuwe
groepen, bezetting overliep en weer
terugkwam en namen ontstonden als
Park, Nosey Parker en Mac Evil Band,
waarvan niemand meer weet wie in
welke band speelt.”
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Room to move De titel van een song van John Mayall. Een
blik in het archief van de plaatselijke Hermandad vertelt
van

de

lange

weg

die jongeren

in Gorinchem

moesten

gaan om ruimte voor elkaar te krijgen. Ruimte om
oefenen en te bewegen, om bij elkaar te komen.

te

In december 1964 schrijft een zekere Schram uit de
Arkelstraat over de moeilijkheden die hij ondervindt. Hij
ligt overhoop met zijn buren. Schram is eigenaar van een
aantal
onbewoonbaar
verklaarde
pandjes
in de
binnenstad. In één van die pandjes, Kapelsteeg 4-6,
“houden groepjes jeugdige personen bijeenkomsten voor
het oefenen van muziek en het maken van een dansje
onder het genot van een glaasje al dan niet
alcoholhoudende drank." Er wordt gebruik geraakt van
een pick-up en het zou kunnen gaan leiden tot ongewenst
zedelijk gedrag, aldus politiebrigadier Snel in zijn rapport.
Hij stelt voor de APV aan te passen om een eind te maken

aan dergelijke bijeenkomsten. Aldus geschiedde. Voor het
organiseren van dergelijke avonden is voortaan een
vergunning van burgemeester en wethouders nodig.
Schram krijgt dit zwart op wit. Hij heeft nu iets in handen
om de jeugd uit zijn panden te krijgen en zo weer vrede
met zijn buren te bewerkstelligen.
Begin 1968 gaat het weer mis. Wederom klinkt vanuit het
‘pand aan de Kapelsteeg herhaaldelijk luid ten gehore
gebrachte beatmuziek. Zo luid zelfs dat de catechisaties en
kerkdiensten van de Christelijk Gereformeerde Kerk in de
Kapel aan de Arkelstraat overstemd worden. Schram

wordt er op gewezen dat nimmer een vergunning tot

gebruik van de panden als oefenruimte is afgegeven en dat
dat ook nooit zal gebeuren, daar één van de beperkingen

luidt dat geen ernstige hinder mag optreden voor de
directe omgeving. Wederom krijgt Schram zwart op wit
dat het afgelopen moet zijn met het veroorzaken van
overlast bij het gebruik van zijn panden.
In juli 1965 behandelt brigadier Snel een verzoek van een
aantal jongeren een soos te mogen starten in het café van
Wouters aan de Kortendijk. Kroegbaas Wouters is reeds
akkoord. Uiteraard worden de antecedenten van de
initiatiefnemers nagetrokken. Enkele van hen komen voor
in de politie-annalen. Voor wat het zedelijk peil van de
initiatiefnemers betreft, zijn er bij die niet hoog worden
aangeslagen, aldus Snel in zijn rapportage. Onder
bepaalde voorwaarden adviseert hij desalniettemin
toestemming te verlenen.
1. Personen die de soos bezoeken moeten de leeftijd van 16
jaar hebben bereikt.
2. Personen beneden de 21 jaar moeten in het bezit zijn

van toestemming van hun ouders.

3. Leerlingen van ULO, HBS en Gymnasium worden alleen
toegelaten als de directeur van betreffende school geen
bezwaar heeft.
4. Er mag niet worden gedanst.
5. De bijeenkomsten dienen om 23.00 uur te stoppen.
Burgemeester Van Rappard stelt dat de voorwaarden
genoemd onder 2 en 3 niet rechtens door de overheid
kunnen worden gesteld. "Ik laat het echter aan tactvol
optreden uwerzijds over om het in het rapport gestelde
zoveel mogelijk te bereiken”, aldus de burgemeester in zijn
antwoord aan de hoofdinspecteur.

In maart 1969 woont, inmiddels adjudant Snel, in de New
Dutch Club een filmavond bij. Naar de mening van
rapporteur heeft niemand van de 25 aanwezigen de
strekking van de films begrepen evenals hij zelf. Men had
trouwens geen vergunning voor het vertonen van de films.
Op verzoek van de burgemeester rapporteert Snel in het
najaar van 1969 over een zestal orkesten welke
achtereenvolgens tussen 13 september en 18 oktober zijn
opgetreden in de New Dutch Club aan de Krabsteeg.
“Mij is gebleken, dat het hier een zestal zogenaamde
beatbands betreft zoals er in den lande tientallen zijn,
waarvan de een een nog mooiere naam heeft dan de
andere, maar die alle op hetzelfde neerkomen: veel herrie
en weinig aanhoorbare muziek. Als deze muziek dan ook
speelt is het in de lokaliteit onmogelijk één verstaanbaar
woord tegen een ander te zeggen of elkaar te verstaan. De
naast de inrichting wonende familie De Laat is dan ook in
één woord ernstig te beklagen en moet deze herrie iedere
zaterdagavond tot laat in de avond een bezoeking zijn.
Temeer omdat het reeds oude mensen zijn. De gedurende
bovenbedoelde periode in de New Dutch Club spelende
muziekgezelschappen kwamen uit diverse plaatsen…”
Een
over
New
van

week later rapporteert de voortvarende politiernan
de algemene en financiële gang van zaken binnen de
Dutch Club. Hij geeft in zijn rapport een beschrijving
de bezoekers van de sociëteit:

“Als regel worden dergelijke jeugdsociëteiten bezocht door
jeugdige
personen,
die .de aansluiting
met
de

maatschappij op een of andere wijze en door welke
oorzaak dan ook hebben gemist, terwijl zij in dergelijke
jeugdsociëteiten iedere maatschappelijke begeleiding
missen en zelfs een verkeerde invloed wordt uitgeoefend
op negatief ingestelde jongeren. Bij dit laatste denk ik o.a.
aan bepaalde politiek getinte activiteiten.”
Je zou haast gaan denken dat Snel niets van jongelui en
muziek moest hebben. Het tegendeel is echter ook waar.
In zijn rapport van 1 maart 1966 stelt Snel naar aanleiding
van een verzoek van de 17-jarige Gerardus Büdgen, dat
wellicht ruimte voor jongelui beschikbaar moet komen om
te oefenen. Dergelijke bandjes zouden geholpen moeten
worden, stelt Snel. Muziek maken is tenslotte een nuttige
vrijetijdsbesteding. Bovendien speelt de band van Büdgen
in de zogenaamde Shadowssstijl en niet de zogenaamde
Beatmuziek.
Ook de bands laten zich van hun beste kant zien. Piet
Augustijn,

manager

van

Les

Fantômes,

vraagt

in

1966

keurig vergunning aan bij het gemeentebestuur voor het
organiseren van een dansavond op beatmuziek. Eén en
ander zal gaan plaatsvinden in het Parochiehuis. Bij
navraag van gemeentewege blijkt de beheerder echter van
niets te weten en niet de bedoeling te hebben het gebouw
voor dergelijke avonden ter beschikking te stellen. JW
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’40 jaar muziek’
In 2008 werd Frank van der Meijden
(1946), die 30 jaar in Gorinchem
woonde, door collegae verkozen tot
beste manager van Nederland. Niet
meer dan terecht, want hoewel hij ook
de nodige tegenslagen heeft gehad,
kan gesteld worden dat zijn carrière als
uiterst succesvol bestempeld kan
worden, waardoor hij zichzelf nu
vrijwillig met pensioen heeft kunnen
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Frank van der Meijden, 2009.
Foto Rik Tazelaar.

sturen. Een uiterst innemend

persoon

ook, waarmee het prettig praten is.
Frank leerde Gorinchem kennen omdat
hij rond 1970 bands leverde aan Moksha
en daar vaak ook zelf bij was.
“Ja dat waren Nederlandse bands, maar
ook Engelse en Amerikaanse. Eigenlijk
had ik geleerd om in het onderwijs te
gaan werken, maar na twee jaar voor de
klas te hebben gestaan had ik dat wel
gezien. Het Provadya? circuit floreerde
eind jaren zestig en bij een vergadering
in Eksit in Rotterdam werd ik tot
programmeur gebombardeerd. Omdat
ik vond dat er in de Nederlandse
popmuziek niet veel loos was kwam ik
in Londen terecht, waar wel ontzettend
veel goede acts bezig waren. Het
mondde uiteindelijk uit in een soort
uitwisselingsprogramma, waarin ik

Engelse bands hier programmeerde en
Nederlandse bands daar konden spelen.
Tijdens die tourtjes sliepen die Engelse

bands vaak bij ons in de flat in
Hoogvliet, waar we toen woonden.

Door dat regelen van die tours raakte
Eksit op de achtergrond en kwam ik in
contact met Berry Visser van het net

gestarte Mojo. Daar managede ik de
Nederlandse bands CCC Inc., Sail (Joia),
Supersister en Alquin.”
“Maar dat werken in een team ligt me
niet zo, ik werk liever alleen, al ben ik
later nog wel in zee gegaan met Miles
Copeland in BTM. Dat was ook een
leuke tijd, veel internationale tours —
met bijvoorbeeld Curved Air (waar
Miles’ broer Stewart — de latere
Policedrummer — in speelde),
Supertramp en Camel die er waren
ondergebracht en bovendien betrokken
geweest bij het organiseren van

festivals. Ik was inmiddels ook manager
van CCC Inc. (met Ernst Jansz en Joost
Belinfante) en was in Gorinchem gaan
wonen, gewoon

omdat het in

Nederland lekker centraal ligt. Daardoor
raakte ik ook betrokken bij
popactiviteiten hier zoals de
strandfestivals in 1974 en 1975, middels
OF-produkties, dat ik samen met Otto
Haitsma (OF zijn de voorletters van
Otto en Frank) had opgezet. Die waren
eigenlijk bedoeld om mijn verjaardag te
vieren, maar we organiseerden ook
concerten in De Kolfbaan en De Nieuwe

Doe Maar, Uitreiking
diverse gouden en
platinaplaten,1982.
Vlnr. Frank van der
Meijden, Jan Pijnenburg,
Carel Copier, Jacqui Hoes,
Ernst Jansz, Henny

Vrienten, Jan Hendriks en
Adriaan Hoes.

Doelen. Pop Promotie Gorkum heeft die
activiteiten vervolgens overgenomen,
maar ook voor hen ben ik bands blijven
leveren, net als voor andere activiteiten
op muziekgebied in Gorinchem.”
“CCC Inc. werd in 1974 opgeheven en
de kernleden gingen spelen in The
Slumberland Band, The Rumbones en
vanaf 1978 in Doe Maar. Daar ben ik bij
betrokken gebleven als manager, maar
ik regelde ook nog steeds tours van
internationaal bekende artiesten. De
eerste langspeler (Doe Maar, 1979) van
Doe Maar verkocht bedroevend slecht
en de tweede Skunk (1981) bleef lang
op de plank liggen. Hennie Vrienten zat

daar al bij. Toen 32 Jaar een hit werd
kwam de zaak in een stroomversnelling:
uitverkochte concerten in steeds
grotere zalen en de singles werden
nummer 1. Misschien hebben we toen
fouten gemaakt. We hadden
bijvoorbeeld het groepsbesluit dat we
entreekaarten niet duurder wilden zien
dan 15 gulden. Als je dan in hallen tot
10.000 mensen staat te spelen zet het
in feite nog niet zoveel zoden aan de
dijk. We hadden beter in zalen tot 1.000
personen kunnen optreden, dan hadden
we veel meer kunnen spelen. Maar het
overweldigende succes groeide ons
allemaal boven het hoofd. En dan

> 75

76

Blof, Uitreiking
dubbelplatina award voor
de verkoop van 160.000

exemplaren van Blauwe
ruis (2002, EMI Records),

februari 2002.
Vlnr. Norman Bonink,
Peter Slager, Frank van der

Meijden, Paskal Jakobsen
en Bas Kennis.

ontstaan er interne strubbelingen. Onze
eerste drummer Carel Copier moest
afhaken vanwege een hardnekkige
blessure en zijn opvolger René van
Collem was onbetrouwbaar als het ging
over afspraken. Jan Pijnenburg zou
daarom de nieuwe drummer worden,
maar kreeg een ernstig auto-ongeluk op
weg naar zijn eerste optreden met de
band. Dat René hem tijdens zijn
revalidatie heeft willen vervangen siert
hem. Met Jan hebben we vervolgens
nog zo’n 20 optredens gedaan, maar

toen was voor iedereen de maat vol. We
waren die Doe Maar mania helemaal
zat. Ik ben daarna nog een paar jaar
bezig geweest om alle lopende zaken af
te handelen.”
“Inmiddels had ik een eigen bureau —
Meijdenmanagement — en een van de
eerste klussen daarvan was het
herstructureren van Het Goede Doel.
Dat is uiteindelijk naar volle tevredenheid verlopen, zeker toen ze een
nummer 1 hit kregen met René Froger
(Alles Kan Een Mens Gelukkig Maken) in

1989. Andere dingen waren Flairck en
bands met ex-Doe Maar leden als The
Magnificent 7 (met Henny Vrienten en
Joost Belinfante) en Rienne Va Plus (met
Ernst Jansz en Jan Hendriks). Ook dat
liep heel goed. Enorm afgeknapt ben ik
op Magna Carta en dat blijft ook zo.
Door Chris Simpson ben ik enkele
malen dermate kwetsend van corrupt
management beticht — terwijl Magna
Carta me eigenlijk alleen maar geld
heeft gekost — dat ik met hem nooit

meer iets te maken wil hebben, ook

niet op het persoonlijke vlak.”
“Met lain Matthews, eerst van Fairport
Convention, later van Southern Comfort
en Plainsong, heb ik goede ervaringen.
Voor hem heb ik jarenlang de belangen
op het ’vasteland’ behartigd. En ik ben
heel lang betrokken geweest bij de
bands van Peter Vink, vanaf Finch in de
jaren zeventig en daarna The Boxx en
Veralin, maar daarnaast ook een danceact als Mary Prado. Hoe ik in 1998 bij
Blof betrokken ben geraakt berust op
totale toevalligheid. Een collega van
mijn vrouw — die nog wel in het
onderwijs werkzaam is — ontmoette op
een camping in Frankrijk een paar
jongens die zeiden een band te hebben
die een cd had gemaakt. Dat waren Bas
(Kennis) en Paskal (Jacobsen). Hij heeft
een plaatje voor me meegenomen,

gewoon om eens te kijken wat ik ervan
vond. Eigenlijk was ik op dat moment
voornamelijk bezig met theaterwerk,
maar ik heb het toch beluisterd en ik
vond het een goede band. De drummer
deed ook het managerswerk, maar dat
leidde vaak tot interne problemen. Ik
heb er een telefoontje aan gewaagd en
kreeg Peter Slager aan de lijn. Die was
erg afstandelijk, want hij wist absoluut
niet wie ik was. Via een Zeeuwse

theaterman die ik goed kende (Klaas
Overdam) kwamen de jongens er achter
met wie ze te maken hadden en na een
week of zes werd ik teruggebeld. Een
afspraak gemaakt in De Knijp in
Gorinchem en het klikte onmiddellijk;
de avond was te kort. Dus meteen
opnieuw afgesproken, nu in Vlissingen

en toen heb ik gezegd dat ik drie

maanden nodig zou hebben om de zaak
goed op poten te zetten en dat we
daarna wel zouden zien hoe het verder
ging lopen. Die eerste drummer was
inmiddels vervangen door Chris Götte.
Met EMI had Blof alleen maar een
distributiedeal en ik heb ervoor gezorgd
dat het een compleet platencontract
werd. Als single werd Liefs Uit Londen
gekozen. Daar speelden alleen Paskal en
Bas op en toen we de eerste tv

optredens kregen wilde de regie dat
ook zij alleen in beeld zouden komen.
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Daar was ik het niet mee eens. De band
bestond uit vier mensen en die moesten
allemaal in beeld, dus ik heb het voor
elkaar gekregen na een uurtje of twee
repeteren dat ze het nummer live met
z’n vieren konden spelen.”
“Natuurlijk had ik mijn contacten en
toen Liefs Uit Londen een hit werd ging
het eigenlijk vrij snel. Aan de cd Helder
hebben we een cd-tje toegevoegd met
live-versies van Aan de Kust en Wat Zou
Je Doen, van de eerste cd en dat werden
ook grote hits. Toen heb ik besloten
met de band door te gaan; die jongens
waren het waard en ik zag rek genoeg
qua creativiteit voor een aantal jaren.

Financieel waren we het ook snel eens;
ik werd gewoon het vijfde — niet
spelende — bandlid, inclusief de gelijke
verdiensten. Met de platenmaatschappij
hebben we ook erg goed kunnen
samenwerken. De band investeerde in
zichzelf door te zorgen voor hits en niet
alleen te gaan voor albums. Zodoende
werden op den duur de mogelijkheden
geschapen voor grotere projecten.”

“Aan het eind van de jaren negentig
werd de roep om een reünie van Doe
Maar steeds groter en de leden zelf
stonden er ook niet meer afwijzend
tegenover. Je had destijds de Marlboro
Flashback Tours, waarbij een bekende
band in de huid kroop van een andere

bekende band. Peter Slager kwam met
het idee dat Blof Doe Maar zou doen.
Toen de echte leden in een bomvol
Paradiso zagen wat hun muziek nog
steeds teweeg bracht waren ze
helemaal om. Ik ben vervolgens gaan
praten met Leon Ramakers van Mojo en
heb hoog ingezet: vier keer de Ahoy. Hij
moest er eerst over nadenken, maar
ging uiteindelijk mee in de plannen. Dat
de Ahoy uiteindelijk 16 keer uitverkocht
en ook het Sportpaleis in Antwerpen
nog een keer, overtrof zelfs mijn
stoutste verwachtingen ruimschoots.
Terugkijkend op mijn carrière kan ik
gerust zeggen dat dit de beste zakelijke
deal is geweest die ik ooit heb gesloten.
Met die Kuipconcerten in 2008 van Doe
Maar heb ik me niet bemoeid; ik ben er
zelfs niet geweest. Dat ze daar 8 jaar na
Ahoy mee kwamen vond ik weinig
chic.”
“Een vreselijke klap met Blof hebben we
allemaal gehad toen Chris in 2001 bij
een motorongeval om het leven kwam.
Het heeft ons maanden gekost voordat
we onszelf weer enigszins bij elkaar
hadden geraapt en besloten met
Norman Bonink uit de band van Frank
Boeyen op drums verder te gaan.”
“Niet lang daarna ben ik naar Zeeland
verhuisd, zodat ik dichter bij Blof zat;
dat werkte gewoon handiger, bijvoor-

ze

keld Le LAC

heebehittnsedhaadhende ALT)

beeld wat communicatie betreft.
Bovendien hield ik toch al van Zeeland.
Het werken met de band verliep daarna
zeer voorspoedig, heel veel prijzen, de
hits bleven komen, nu al ruim tien jaar
en daardoor werden we in staat gesteld
bijzondere projecten op te zetten, zoals
Umoja dat in 2006 uitkwam en waarop
werk staat dat we hebben opgenomen
met muzikanten van en op de meest

uiteenlopende locaties over de hele

wereld. Dat vind ik creatief gezien het
hoogtepunt uit mijn loopbaan en een
onderdeel eruit is voor mij ook de
definitieve afsluiting, omdat ik in
augustus 2009 met Blof naar Japan ben

geweest voor enkele festivaloptredens
met de Japanse muzikanten die op
Umoja meespelen.”
“En dan ga ik echt een beetje aan
mezelf denken. Nee, ook geen adviezen
geven; dan voel ik me toch weer
verantwoordelijk en daar wil ik na ruim
veertig jaar in de muziek te hebben
gewerkt eindelijk vanaf.” AR
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Frank van der Meijden
thuis in Zeeland, tussen
de gouden en platina
platen van Blof. Aan de
andere kant van de kamer
hetzelfde, maar dan van
Doe Maar.
Foto Rik Tazelaar.
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de jaren zestig

naar de jaren zeventig

Public Philtre, 1969.

Vlnr. Teus Wijnbelt,
Gino Mion en
Bert van Meeuwen.

en

De jaren zeventig werden gekenmerkt
door een boom’ in het aantal bandjes.
De reeds bestaande groepen gingen of
door of vielen uiteen en nieuwe, jonge
groepjes dienden zich aan. In de
beginjaren werden gesignaleerd:
Collected Voice, Nosey Parker, Blues
in Q, Return of Doom (met Bert
Straver en Piet Donk), Act ’67 (met Ron
Krop en Roy Simon), Nova Zembla met
Bert van Meeuwen (solo- en slaggitaar,
zang), Teus Wijnbelt (basgitaar), Kees
Visser (drums), Henk Elbrink (bongo’s,
floor- en roadmanager) en Ad de Bruin
(1951-1999, sologitaar, zang) en
Garden. Nova Zembla was de opvolger

van Super Session dat daarvoor Public
Philtre heette, maar beide groepen
bestonden maar korte tijd.
Public Philtre bestond uit Gino Mion
(drums, zang), Teus Wijnbelt (basgitaar)
en Bert van Meeuwen (gitaar, zang). Dit
bandje (in triovorm zoals toen in de
mode was) speelde in de stijl van The
Cream met bluesinvloeden van John
Mayall, een beetje Jimi Hendrix en flink
wat eigen werk. Tussen april 1969 en
oktober 1970 heeft de groep zo’n 25
optredens gedaan en ook buiten de
regio werd gespeeld, onder andere in
Utrecht, Rotterdam en Driebergen,
mede dankzij de actieve manager Jaap

Nova Zembla, ca. 1970.
Vlnr. Bert van Meeuwen,
Teus Wijnbelt, Henk
Elbrink, Kees Visser
en Ad de Bruin.
Foto Ferry van Duin.

van der Kind (1950-2003). Hij was ook
degene die de groep veel publiciteit
bezorgde door in een interview
burgemeester Van Rappard ervan te
beschuldigen te weinig voor de jeugd in
Gorinchem te doen. “Van Rappard geeft
de jeugd geen kans”, kopte Het Vrije
Volk van 21 januari 1970. Van der Kind
was van mening dat beatgroepen

in

hun spontaniteit werden belemmerd.
Na een dip bereidde de band in april
van dat jaar een come-back voor, maar
die is er nooit gekomen. De band viel in
oktober uit elkaar. Daarna heeft slechts
korte tijd Super Session bestaan dat al
snel werd omgedoopt in Nova Zembla.

Deze band heeft veel gerepeteerd,
maar nooit opgetreden. Toen Bert van
Meeuwen de groep verliet om naar het
pas opgerichte Enoch Arden te gaan
was ook Nova Zembla exit.
Blues in Q is al in 1968 ontstaan als
gelegenheidsbandje op de LTS met
Hans Niese (saxofoon), Thijs de Roon
(piano), Joop de Zwart (klarinet,
saxofoon), Hans de Jong (drums) en Piet
de Jong (gitaar). Na een jaar gingen de
broertjes De Jong weg en kwam de
familie Treuren (Cor, Ton, Bert en
Nanneke) erbij. Er werd vooral top-40
werk uit de periode 1967-1970, oudere
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Nosey Parker in De
Haarhorst, 1971.
Vlnr. Roy Simon,
Rik Tazelaar, Rob van
Poppel, Ron Krop en
Chris Keuken.

rocknummers, blues en boogie-woogie
gespeeld. In 1971 werd er een punt
achter gezet.
Nosey Parker ontstond in september
1970 en bracht een repertoire van
blues- en rockcovers en eigen nummers.
Ron Krop (sologitaar en zang), Chris
Keuken (saxofoon), Rik Tazelaar
(slaggitaar, zang), Rob van Poppel
(drums) en Roy Simon (basgitaar), die
van instrument wisselde met Herman

Lapré, vormden de bezetting. Een jaar

later zag die er heel anders uit: Rik
Tazelaar (zang, mondharmonica,
percussie), Chris Keuken (sologitaar),
Rob van Poppel (drums), Ries Vogel
(bas), Hans Niese (saxofoon) en Joop de
Swart (saxofoon).
Charisma, opgericht juni 1975 en
residerend in Spijk, bestond uit
Sebastiaan Koolhoven (zang, gitaar),
Evert Tielrooij (bas, zang), Floor Blom
(orgel) en Rien Versteeg (drums).
Charisma maakte muziek voor een

select publiek en speelde voornamelijk
eigen nummers.

Farthingo (akoestische country-folk en
bluesgrass), opgericht in juni 1974 was
de groep van Rob van Asdonck (gitaar
en zang), Jack van Asdonck (banjo,
gitaar en zang) en Monty Middelkoop
(contrabas, gitaar, zang). Later kwam
Ron Smith (sologitaar, bas, zang, viool)
erbij en werd de naam gewijzigd in
Farthing.
ENOCH ARDEN
Om de band Enoch Arden, die
opereerde in de eerste helft van de
jaren zeventig, is een beetje een

mystieke sfeer blijven hangen, ook al
omdat er nauwelijks opnamen van
terug te vinden zijn. In feite werd de
basis al gelegd rond 1968, toen
basgitarist Piet Spronk, gitarist/zanger
Bert van Meeuwen en drummer Aart
Roza samenspeelden met
zanger/gitarist Herman Lapré in het
bandje Strange Beam. Het toen zeer
aan de weg timmerende Free Team
hielp de tieners bij repetities en er
waren de nodige optredens, met name
tijdens schoolfeesten. Er werd vooral
gecoverd van als progressief bekend
staande bands. De band viel uiteen en
de leden doken op in verschillende

andere bands (Bert van Meeuwen in
Public Philtre, Piet Spronk in Nexus) tot
dezelfde bezetting in november 1970
weer bij elkaar kwam onder de naam
Enoch Arden. Lapré werd vervangen
door Roy Simon — die ook
mondharmonica kon spelen — terwijl
Peter Smit in verschillende nummers
piano speelde. Een echte frontman was
er niet en op aanraden van Jos Albers
van Free Team werd Ron Krop
aangezocht. Dat was begin 1972. Het
werkte, want de eerste optredens
waren al zes weken later. En de band
baarde opzien in Gorinchem en wijde
omgeving; twee donkere jongens en
drie blanken met lang haar en
opgelapte spijkerbroeken, die een sterk
geïmproviseerd repertoire speelden
met veel bluesinvloeden. Een zelfs voor
die tijd opvallend gezelschap. Niet
alleen in Gorinchem werd veel
gespeeld, ook in dorpen in de wijde
omgeving. Enoch Arden werd al snel
een ’cultband’ met veel fans, die de
groep overal achterna reisden. In de
zomer van 1972 werd besloten een
extra drummer/percussionist (Bert de
Bruin) en een toetsenist (Johan Tol) —
beiden van Brainwave — aan de
bezetting toe te voegen zodat het
geluid nog meer kon gaan lijken op
favoriete bands als The Allman Brothers
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Enoch Arden bij de poort
van de oude gasfabriek,

september 1972.
Vlnr. Bert de Bruin, Aart
Roza, Ron Krop, Roy
Simon, Piet Spronk, Bert
van Meeuwen en Johan Tol.
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Band en Grateful Dead. Repeteerde de
band in eerste instantie in een
onbewoonbaar verklaarde woning aan
de Tuinstraat, later kreeg de band de
mogelijkheid om in Moksha te gaan
oefenen. Maar het huisje werd
aangehouden en dat werd een
ontmoetingsplaats van bandleden,
vrienden en kennissen: Het Hok. Het
volgende jaar (1973) was het beste voor
Enoch Arden. De losse manier van
optreden — vaak optredens van meer
dan vier uur — en de sfeer die de shows
opriepen zorgden voor nog meer

‘following’, zodat bij optredens ‘over de
rivier’ het publiek vaak voor de helft uit
Gorcumers bestond. En dan moet toch
gedacht worden aan bezoekersaantallen
van rond de vierhonderd. En op een
grote schare trouwe volgelingen die
ieder optreden in de regio wilde
meemaken en er keer op keer voor
zorgden dat de vaak lange concerten
ware festijnen werden. Waar zat dan die
kracht van Enoch Arden? Natuurlijk
konden de mannen wel spelen en
hadden ze in Ron Krop een prima
frontman. Zijn vocale capaciteiten

stonden (en staan) buiten kijf, maar het
belangrijkste was waarschijnlijk dat de
band iets uitstraalde. Opmerkelijk
genoeg kwam de omschrijving in 2008
van een der organisatoren uit het Land
van Heusden en Altena (Piet van Vugt)
het dichtst bij de kern: “Enoch Arden
straalde warmte uit.”
In feite viel het doek al toen in het
najaar van 1973 Ron Krop besloot met
Roy Simon de veel meer jazzy band
Ailen Mochree op te richten, waarna
Enoch Arden met wisselende
bezettingen (Jos Albers, Jan Rietveld,
Bert de Ruijter, Dirkjan Middelkoop) een
enigszins zieltogend bestaan
doormaakte, tot bijna de gehele
installatie werd gestolen uit Het Hok in
1976, waar men na het sluiten van
Moksha in 1973 weer was gaan repeteren. Een vervolg zat er niet meer in.

Ron Krop is nog steeds muzikant, net
als Bert van Meeuwen, die dat
combineert met zijn baan als
muziekdocent. Johan Tol heeft zich
ontwikkeld tot een ware keyboard
wizzard, terwijl Piet Spronk (16 Over 9)
en Roy Simon nog steeds muziek maken
naast hun dagelijkse arbeid. Aart Roza
stortte zich op het organiserende werk
(Pop Promotie Gorkum, Muziekprojekt,
Rockslag en in Leerdam Blues ’89) en op
de muziekjournalistiek, hetgeen hij tot
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de dag van vandaag bedrijft. Alleen Bert
de Bruin is gestopt als actief muzikant,
dan wel op welke andere manier
betrokkene, maar blijft een enorme
liefhebber. Op zijn verjaardag, 6
september 2008, kwam de band met
roadies en verdere aanhang samen voor
een reünie bij hem thuis. Het werd een
onvergetelijk warm feest.

Enoch Arden, februari 1973
in de tuin van Moksha.

Staand vlnr. Ron Krop,
Piet Spronk, Bert de Bruin,
Aart Roza. Gehurkt vlnr
Roy Simon, Johan Tol en
Bert van Meeuwen.

