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Het is de klassieke popquizvraag: welke single uit Nederland haalde als 
eerste de hoogste hitnotering in de Verenigde Staten? Klassieke 

antwoorden zijn: Little Green Bag van George Baker Selection (die 
‘slechts’ #16 bereikte), Hocus Pocus van Focus (#9), Twilight Zone van 

Golden Earring (#8) en Ma Belle Amie van Tee-Set (#5). Maar niets 
daarvan is waar. De hoogste hitnotering werd als eerste behaald door 

Venus van Shocking Blue, samen met de Stars On 45-medley de enige 
Amerikaanse nummer 1-hit uit Nederland! 

 
Venus werd geschreven door de gitarist van Shocking Blue, Robbie van 

Leeuwen, die er dan al een roemrucht muzikaal leven op heeft zitten. Al 
op zijn 15e, in 1959, speelt hij in The Atmospheres. Een instrumentale 

groep die nummers speelt van onder meer The Shadows en The Ventures. 
Uit The Atmosperes komen Ritchie Clark & The Ricochets voort, die 

muziek maken in de lijn van Cliff Richard & The Shadows. Behalve het 

voorprogramma van hun voorbeelden, zijn The Ricochets ook een van de 
acts die optreden voorafgaand aan het korte, legendarische en vooral 

chaotische eerste optreden van The Rolling Stones, in het Kurhaus. 
 

Het vervolg op deze band zijn The Motions, die in 1965 dankzij de door 
Van Leeuwen geschreven hit Wasted Words uitgroeien tot de grootste 

nederbeatgroep van dat moment. Why Don’t You Take It wordt een bijna 
even groot succes. 

 
Na twee albums en een hand vol singles besluit Van Leeuwen echter zijn 

eigen band op te richten: Shocking Blue. Op hun debuutalbum is Fred de 
Wilde nog de zanger, maar hij wordt een jaar later vervangen door 

Mariska Veres. Zij is voor het eerst te horen op de hit Send Me A Postcard.  
Maar de echte katalysator voor hun carrière is Venus, waarvoor Van 

Leeuwen zich had laten inspireren door The Banjo Song van The Big Three 

uit 1963. Het succes van Venus beperkt zich niet tot Nederland (waar het 
een top 3-hit wordt), maar zorgt voor optredens in heel Europa. Een van 

de weinige concerten die de band nog in Nederland doet, is op de eerste 
editie van Pinkpop. 

 
Na een zegetocht door Europa is Venus in 1970 de eerste Nederlandse 

single die de top van de Amerikaanse hitparade haalt. In later jaren keert 
het nummer nog twee keer op die plek terug: als onderdeel van de Stars 

On 45-medley (1981) en in de versie van Bananarama (1986). Na het 
Amerikaanse succes komt Venus opnieuw de Nederlandse Top 40 binnen, 

om nogmaals de derde positie te halen. Thuisbasis Den Haag eert 
Shocking Blue door de bandleden te benoemen tot ereburgers, al 

bevinden ze zich het grootste deel van hun tijd in Europa en Amerika. Met 



Mighty Joe en Never Marry A Railroad Man wordt alsnog de eerste plaats 

bereikt in Nederland, maar in 1974 houdt de band het voor gezien. 
 

Van Leeuwen richt de jazz-rockband Galaxy-Lin op, waarin niet de gitaar 

maar de mandoline op de voorgrond staat. Long Hot Summer wordt in 
1975 een hit. Van 1977 tot 1980 verlegt hij opnieuw zijn muzikale 

grenzen en maakt hij deel uit van de synthipopband Mistral. En ook in 
deze hoedanigheid scoort hij in 1978 een hit, met Starship 109. 

 
In 1983 gaat Van Leeuwen in Luxemburg wonen, maar de Venus-cover 

van Bananarama en de uitvoering die grungeband Nirvana in 1988 maakt 
van Shocking Blue’s Love Buzz houden hem volop in de spotlights. 

 
Het is hoog tijd om zijn bijdrage aan de Nederlandse popmuziek anno 

2014 definitief te bekronen, met een Buma Award. 


