Handbalstad Hengelo

Van 75-plussers
heeft 41,1
procent nooit
gerookt
Opvallend: van de 75-plussers heeft
41,1 procent nooit gerookt. Een
kwestie van natuurlijke selectie? Van
de groep steekt nog slechts een op de
tien regelmatig een sigaretje op.
Het roken verliest geleidelijk aan
populariteit. Van de tieners in de
leeftijd van 16 tot 20 heeft driekwart
nooit gerookt. Geen behoefte aan.
Waarom ook? Roken is ongezond en
ook nog eens meer dan peperduur.
Van de 65- tot 75-jarigen heeft ruim
de helft ooit gerookt. Terwijl zij
opgroeiden waren degenen die nooit
een sigaret wegpaften duidelijk in
de minderheid. Het aantal rokers
onder de 65-plussers is volgens de
rekenmeesters van het Centraal
Bureau voor de Statistiek inmiddels
geslonken tot 16 procent. (TL)

Steeds meer 65 plussers
slagen bij Auto Bleeker

Hengelo was vroeger een echte handbalstad. Je had
de mannen van Hercules die een tijdje in de eredivisie
hebben gespeeld en je had Olympia, dat vorig jaar
100 jaar bestond. Vooral deze laatste club was in
handballand een grootheid. In de eind jaren vijftig
werd Olympia drie keer op rij kampioen van Nederland.
Zowel bij de mannen als de vrouwen bracht de club met
de karakteristieke, zwarte shirts talloze internationals
voort. Vele jaren speelden ze op het hoogste niveau, de
vrouwen èn de mannen.
Deze foto komt uit het plakboek van de 82-jarige Hans
Horselenberg. Hij is de tweede vanaf rechts op de
onderste rij. Dit Olympia is de nationale kampioen van
het jaar 1956. Stuk voor stuk zijn het atleten die voor
geen enkele ploeg bang waren. Overigens, volgens de
oeroude Olympiaan is het shirt dat de mannen op deze
foto dragen het mooiste shirt van de club ooit. Saillant
detail: voor de mouwen en kragen gebruikten de
coupeuses de pijpen van lange mannenonderbroeken.
Al op 16-jarige leeftijd mocht Hans Horselenberg in
en tegen Aalsmeer debuteren in het eerste team. Hij
was snel, liep met veel succes de break-outs en speelde
meestal als linker opbouwer of aan de cirkel. Menig keer
droeg hij het oranje van de nationale ploeg.
Vlnr staand:
	‘Herman Wilmink, onze trainer-coach, was
gymnastiekleraar op de ULO. De gangmaker van de
club. Hield van orde, maar dat was in onze tijd niet
zo moeilijk. Discipline leerde je al op school.
	Henk Versteeg (85) is mijn zwager. Linkshander,

enorm hard schot, speelde diverse keren in Oranje.
	Gerrit Sluijer is overleden. Hij leed aan polio.
Beminnelijke man. Meestal linker opbouwer.
	Henk Kuipers (83) woont in Beckum. Ook hij was
international. Onderschepte met zijn lange armen
veel ballen.
	Alac Kock is overleden. De oudste speler van dit
team. Vuurvreter, ontiegelijk fanatieke verdediger.
	Henk Hegeman (83) woont in Hengelo. Verdedigde
aan de buitenkant, technische speler, stond bekend
om zijn secure aangooien.
	Herman Loman (81) woont ook in Hengelo. De
tweede keeper, kon ook aardig verdedigen.
Onder vlnr:
	Jacob Borgman was een explosieve buitenspeler.
Snel, goed schot. Hij is op vrij jonge leeftijd naar
Australië geëmigreerd. Is overleden. Zijn oudere
broer Aafko was een tijdlang keeper.
	Ab Mastenbroek is ook overleden. Heeft jarenlang
in het nationale team gekeept net als later zijn zoon
Dick. Grandioze doelman, in de zaal nog beter dan
op het veld, kon de medespelers heel zuiver aanspelen
voor de break-out.
	Bert Kasteel was de rechterbinnenverdediger. Hij
en ik liepen de break-outs. Fanatiek en snel. Is later
naar Den Haag gegaan en woont nu in de kop van
Friesland. Is nu 87, 88 jaar.
	Dan kom ik en naast mij zit dan nog Frits Textor.
Gifkikker met een heel goed schot en zeer snel, zo snel
dat hij ook vaak aan atletiekwedstrijden meedeed.
Was een stuk ouder. Is overleden. (GE)

Grijze droom
Toegegeven,

Elvis Presley
ben ik nie,
maar later,
in het tehuis,
kan ik altijd nog
-repetitie,
ik herhaal,
repetitietijd genoegkan ik altijd nog
leadzanger worden van
Ronnie en de Rollators
Lowie Gilissen
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Je kunt Gerard van Tongeren vragen terug te gaan die februari
twee Britse bands uit de gouden sixties en oude bekenden van
avond in 2003 waarop zijn hoofd de muziek niet meer kon volgen.
The Buffoons.
Dan praat hij er eerst overheen. Om vervolgens toch de spade
Je kunt Gerard van Tongeren vragen wanneer hij precies besefte
in zijn herinnering te zetten.
dat het mis was. Dan vertelt hij
Met tegenzin en gesouffleerd
dat hij toetsenist John Gaasbeek
The Buffoons waren beter dan
door zijn vrouw Tineke. Die was
vroeg of die hem wel kon horen
The Beach Boys, wordt beweerd.
de dag ervoor al met hem bij
zingen. Waarna hij ongeveer
Ook door The Buffoons zelf.
de dokter geweest, omdat hij
van de bühne tuimelde, daar in
ineens onderuit was gegaan.
het Rabotheater. Wat Gerard
Een halve eeuw na het topjaar
De arts dacht aan een beroerte,
mooi vond: dat de volgende dag
1968 bladert zanger Gerard van
Gerard verklaarde hem voor
al Gerrit Visser voor hem inviel.
Tongeren van de legendarische
gek. De volgende dag zat hij
Niks wrang, dat was iets om
band nog eens door zijn archief.
alweer in de bus naar Hengelo.
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“Er komt een keer een eind aan.”
Voor Golden Classics On Tour,
doorgaan.
een theatertournee met The
Ze hebben Gerard van Tongeren
Tremeloes en The Fortunes,
nadien nog wel gevraagd om
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weer bij The Buffoons te komen spelen. Hij heeft bedankt. Er
komt een keer een eind aan. Je hoort nu toch ook dat hij van al
dat praten een beetje schor wordt? De stembanden hebben ook
een tik gehad, weet hij van de dokter. Hoe oud hij nu precies
is, dat doet er niet toe. Al is het wel gek om te beseffen dat de
Buffoons van het eerste uur ondertussen allemaal zeventigers
zijn.

Enkele Buffoons in
de
metro in gesprek
met
Engelse fans.

eren (vlnr) Bob Luiten,
Op de ferry naar Dover pos
rd van Tongeren, Bennie
Maarten Assink, Gerera
en en Hilco ter Heide.
de Groot, Ely van Tonger

The Beach Boys sturen hun Good Vibrations de Enschedese
huiskamer in. Alsof het is geregisseerd. Maar dit is gewoon zijn
favoriete zender, Radio 5, het station van de evergreens. Met
de Arbeidsvitaminen. In de open keuken schuift hij meteen
een bruine envelop over de tafel. Er komt een handvol A4-tjes
uit: zijn herinneringen aan de sixties. Op een gekopieerde
foto staan tien jongemannen. Zes Buffoons en vier Beach
Boys – van de drie broers Wilson staat alleen Dennis erop. The
Buffoons in de oorspronkelijke bezetting: Gerard en Ely van
Tongeren, Maarten Assink, Bob Luiten, Ben de Groot en Hilco
ter Heide. Zelf kijkt hij glunderend in de camera, zijn leren jasje
keurig dichtgeknoopt, de handen gevouwen. Hij ging immers
op de foto met een wereldact, en hij was een nette Enschedese
jongen.
Het moet 1968 of 1969 zijn geweest. Ze staan daar in het
Concertgebouw in Amsterdam, voor een schilderij van de
kruisafname van Jezus, een eerbetoon aan dirigent Willem
Mengelberg voor diens uitvoeringen van de Matthäus
Passion. Maar dat zal je verder worst wezen, als The
Beach Boys je hebben uitgenodigd om naar hun concert te
komen. Eerder op de dag hadden ze elkaar al ontmoet in
de studio van platenmaatschappij Bovema in Heemstede,
dochtermaatschappij van het grote EMI, stal van The Beatles.
En van The Beach Boys dus.
The Buffoons speelden Tomorrow is Another Day, de cover van
The Ivy League waarmee ze een hit hadden gescoord, en Good
Vibrations. Hun Amerikaanse collega’s konden er met de kop
niet bij. Het schijnt dat ze het plan om de Enschedeërs in hun
voorprogramma te laten spelen ter plekke lieten varen, omdat
ze beter waren dan zijzelf. Al is dat natuurlijk nooit hardop
gezegd. Maar Gerard van Tongeren weet het zeker: zij waren
minstens net zo goed als The Beach Boys.
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Daarom was hij die dag ook niet
zenuwachtig. The Beach Boys scoorden
wereldhits, maar The Buffoons hadden
hun eigen unieke close harmony-geluid.
Ze waren met z’n zessen, zongen met z’n
vijven, met de kopstemmen van zijn jongere
broer Ely en die van Hilco ter Heide als
handelsmerk. Vijf kelen, één gouden strot.
Ely en Gerard vormden al een duo toen ze
10 en 14 waren. De Tongo’s. Met Hilco ter
Heide en Freddy Stuivenberg, alias The
Hilfred Brothers, richtten ze een band op
met een wat steviger sound en dito naam:
The White Rockets. Die vier zangstemmen
bij elkaar was al iets bijzonders. Al sloeg de
Pindakaas Twist, hun eerste single in 1963,
vooral regionaal aan. Twee jaar later hadden
The Beach Boys een hit met Barbara Ann.
Ely zei dat hij hetzelfde kon als Brian
Wilson. Op die toer zijn ze toen verder
gegaan.
Hun latere manager Gerard Grotenhuis, die
in Enschede dancing Modern bestierde, zag
als eerste wat ze in hun mars hadden. Hij
kwam meteen met een maandcontract op
de proppen voor The Buffoons, zoals de
band vanaf dat moment ging heten. Engels
voor potsenmakers, clowns, vanwege
de geintjes die ze op het podium graag
mochten uithalen. De rest is geschiedenis,
en die heeft Gerard van Tongeren dus op die
velletjes papier gezet. Eigenlijk staat daar
alles in, dus wat zou je verder nog willen
weten? Er moeten ook nog plakboeken zijn,
maar die heeft hij zo gauw niet kunnen
vinden.
Het is ook allemaal al zo vaak verteld.
Met wie en waar ze allemaal hebben
opgetreden. Van de oudejaarsconference
van Seth Gaaikema tot het voorprogramma
van Jimi Hendrix. Met Bill Haley, The
Fortunes en Dave, Dee, Dozy, Bicky, Mick
and Tich. Op het Boekenbal, bij het Grand
Gala du Disque, in de Toi Toi Toi-show van
Ted de Braak. Ze zijn te horen op platen
van Liesbeth List en Bojoura. In 1967
scoorden ze hun eerste hits met Tomorrow

Gerard
van Tongeren,
50 jaar na
It’s the end
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In 2015 is in de reeks The Golden
Years of Dutch Pop Music een
dubbelcd van The Buffoons
verschenen met in totaal 53
nummers. Alle hits staan erop,
maar bijvoorbeeld ook ‘De
Popzanger’ dat ze opnamen met
Seth Gaaikema
en Duitse successen zoals
‘Deine Sorgen mocht’ich haben’.

is Another Day/My World Fell Down, die
als 2 A-kanten op een single stonden. In
het topjaar 1968 bereikten ze met vier
nummers de top-40. It’s the end kreeg de
hoogste notering, op vier. Johan Derksen
zei het een paar jaar geleden nog heel
mooi op tv: The Buffoons is de beste close
harmony-groep die Nederland ooit heeft
gekend. Het komt nooit meer terug.
Gerard en Tineke trouwden ook in 1968,
na acht jaar verkering. Op de dag in 1970
dat hun enige dochter Debby werd geboren
had de band een radio-optreden. Stonden
de jongens met de bus te claxonneren voor
Ziekenzorg. Gerard bleef aan het kraambed
zitten. Maar verder was hij eigenlijk altijd op
pad. Wat hij nooit heeft kunnen begrijpen,
zegt Gerard, is dat hij aan die jaren geen
cent heeft overgehouden. Terwijl hij toch
goed de kost heeft verdiend in de muziek.
Dat begon al met de gage bij Modern: drie
keer zoveel als wat hij als banketbakker
verdiende.
In Amerika lag het grote geld voor The
Buffoons voor het oprapen. Hoe vaak
ze dat niet is voorgespiegeld. Als ze de
goede eigen nummers hadden kunnen
schrijven, ja, dan was het misschien wel
wat geworden. En dan moet je ook nog
het geld hebben om in die sprong te
kunnen investeren. Een beetje geluk ook.
Gerard Grotenhuis nam de band mee naar
Engeland, waar hij ook contact had met
ene Colin Johnson, die hem had voorgesteld

aan Beatles-manager Brian Epstein.
The Buffoons zouden in Londen in het
voorprogramma van Tom Jones spelen. Toen
ze aankwamen was de show al voorbij.
Ze hadden de boot gemist of zoiets,
Gerard weet niet meer precies hoe het zat.
Palladium heette die zaal, weet Tineke. Het
zit nog ergens in die boeken, zegt ze, en
springt op. Alsof ze het gesputter aan de
overkant van de tafel niet hoort.
Op de foto’s staat de band op de veerboot,
voor de concertzaal, in de Londense metro.
De kop boven een krantenartikel waarin
de reis wordt aangekondigd: ‘Er wordt ons
een grote toekomst voorspeld, maar we
komen uit het Oosten.’ Dat was hoe ze
in de Randstad vaak werden gezien, zegt
Gerard. Als die boeren. Of ze niet vooral
zichzelf tekort hebben gedaan? Tja, daar
vraag je wat. Je hebt ook mensen nodig
die iets kunnen forceren. The Buffoons
stonden aan het voeteneind bij John
Lennon en Yoko Ono, toen die in 1969 in het
Amsterdamse Hiltonhotel in bed kropen
voor de wereldvrede. Daar haal je dan alle
kranten mee. Gezongen werd er ook. John
Lennon beloofde: we gaan samen iets doen.
Nooit meer wat van vernomen.
‘Buffoons zien meer in Duitse mark(t)’, die
kop kwam uit een muziekblad. Het klopt,
zegt Gerard, er was daar gewoon meer te
verdienen. De grote slag hebben ze ook
daar niet geslagen. Al hebben ze alleen al
in Berlijn zeker een half jaar doorgebracht,
als je alle optredens bij elkaar optelt. De

Cheetah in Neukölln, dat was de mooiste
discotheek van Europa. Daar traden ze een
keer op met kerst, speelden ze Stille Nacht,
1200 man die met sterretjes zwaaiden. Dat
applaus, hij hoort het nog.
Ze zaten ook in West-Berlijn toen de
platenmaatschappij de single opstuurde die
in 1973 een grote hit zou worden. My girl
Donna, een cover van Ritchie Valens. Maar
in plaats van dat nummer hoorden ze iets
heel anders, daar in Berlijn. In the country,
een eigen compositie. Als je Gino Vanelli
nog kent heb je de sfeer te pakken, want
daar was het een beetje op geïnspireerd.
Een totaal ander geluid. De tekst was ook
van hun hand.

In the country
You can stay there
Be healthy,
wealthy and wise
Go to town
You’ll be a
townsman
Means always put
up bright
white light
Dat ongelukje werd natuurlijk rechtgezet.
De demo is nooit op single verschenen.
My girl Donna werd een groot succes, net
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als Let It Be Me in hetzelfde jaar. Maar zijn
schoonzoon, die trouwens een eigen studio
heeft onder de naam Woodstock, vindt In
the Country nog altijd het mooiste nummer.
En zo hebben ze veel eigen werk gemaakt.
Maar met het meeste is nooit wat gedaan. Ze
deden het samen, al had Hilco ter Heide het
grootste aandeel in Catarina Baby, dat wel op
een plaat kwam.
En Amerika, ach. Veel knipsels zinspelen erop,
maar vraag je Gerard van Tongeren ernaar
dan beschrijft hij na een kort stilzwijgen hoe
er veel mensen aan hun zaten te trekken,
maar er geeneen opstond die zei dat hij de
kar zou trekken. Liever duikt hij nog een keer
in de uitslag van de Teen Beat Poll uit 1968
die hij ook secuur heeft ingeplakt. Op 1 bij de
‘meest belovende artiesten’, ver boven The
Golden Earrings: The Buffoons. En dan kan
een journalist een paar jaar later wel schrijven
dat de verwachting van een grote klapper niet
werd waargemaakt, maar dan zegt Gerard van
Tongeren wat hij al eerder zei. Er komt een
keer een eind aan.
In 1979 was het zover. The Buffoons stopten,
maar Gerard van Tongeren bleef muziek
maken, samen met zijn broer Ely en andere
oude makkers. Albatros en Feeling waren
veelgevraagde bands, ook op bruiloften en

partijen. In 1990 begonnen ze weer onder
de naam The New Buffoons, wat later op
aanraden van zijn schoonmoeder alsnog The
Buffoons werd. Een hoop werk, geen hits, vat
Gerard die periode samen. In 2000 hebben ze
nog geprobeerd nieuw eigen werk op de plaat
te krijgen. Platenbaas Johnny Hoes wilde alleen
de oude hits opnemen voor een cd in de reeks
Millennium Hits.

Tineke. Dat Ely een paar jaar geleden
uitgebreid in beeld was bij Omroep Max kan
Gerard niet schelen, zegt hij. Dit zou ook wel
eens zijn eigen laatste interview kunnen zijn.
Hij moest er maar eens mee uitscheiden. Het
komt toch steeds op hetzelfde neer.

Na zijn herseninfarct in 2003 wist Gerard dat
dit het einde was. Alleen voor Textielbeat
en bij de opening van het Muziekkwartier in
2008 klom hij nog een paar keer het podium
op. Zijn broer, die in 2004 een hartinfarct
kreeg, pakte de draad daarna wel weer een
tijdje op. De band die onder de naam The
Buffoons bleef spelen gaf in januari 2016 een
afscheidsconcert. Maar Gerard weet dat ze ook
daarna alweer in functie zijn gesignaleerd. Van
hem mogen ze. Zo blijft de naam voortleven.
Zijn broer schijnt er anders over te denken. Als
je de titels van twee elpees uit de hoogtijdagen
achter elkaar legt krijg je wel de mooie zin
Lookin’ahead In Perfect Harmony, maar heel
toepasselijk is die niet. De broers spreken
elkaar niet meer. Niet dat ze knallende ruzie
hebben gehad. Vraag je Gerard naar de reden
dan haalt hij zijn schouders op. Misschien zijn
ze allebei gewoon te eigenwijs, veronderstelt

THE BUFFOONS TOEN EN NU
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Hilco ter Heide, zang en compositie. Gepensioneerd docent Engels, woont in
Hengelo.
Maarten Assink, drums en zang. Gepensioneerd, woont in Drachten.
Benny de Groot, toetsen en zang. Overleed op 36-jarige leeftijd.
Gerard van Tongeren, zang en gitaar. Gepensioneerd, was tot aan zijn herseninfarct
in 2003 muzikant. Woont in Enschede.
Ely van Tongeren, zang en sologitaar. Gepensioneerd, moest in 2004 (tijdelijk)
stoppen als muzikant wegens hartproblemen. Woont in Enschede.
Bob Luiten, basgitaar en zang. Runde na het einde van zijn muzikale carrière
Club ’t Oude Haasje in Haaksbergen.
NB. Na verloop van enkele jaren verlieten Maarten, Bob en Benny op verschillende
momenten de band. Jack van Rossum nam de plaats over van Benny. Boy Brostowski
werd de opvolger van Maarten. Bob werd in 1969 vervangen door Don Biesbroek,
die sologitaar ging spelen, terwijl Ely vanaf toen basgitarist werd. In deze bezetting
scoorden de Buffoons drie grote hits: My Girl Donna, Arizona en Let it be me. Later
zou Jack de groep verlaten ten faveure van Skip van Rooij en in 1977 zou de bekende
Enschedese drummer Koos Wiekenkamp in de band komen op de plaats van de
inmiddels teruggekeerde Maarten.
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