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Vijftig jaar geleden. Juni 1965

Wie zou in het jaar 
2065 nog weten wie 
Julia van der Toorn 
is? Half Bussum stond 
vorig jaar op zijn kop 
toen de Bussumse Ju-
lia de talentenjacht 
Voice of Holland won. 
Het aantal kijkers naar 
deze zangwedstrijden 
op televisie is enorm. 
Zoals ook naar het Eu-
rovisie Songfestival en 
andere vocale competi-
ties.

In de zestiger jaren van de 
vorige eeuw was het niet 
anders. Iedereen keek bij-
voorbeeld naar het Festi-
val van Knokke en duimde 
voor de Nederlandse deel-
nemers. En ook toen stond 
een Bussumse zangeres vol 
in de schijnwerpers: Conny 
van Bergen!!

De Bussumse Courant treft 
het talent in haar woning 
aan de Visserstraat. “Con-
ny heeft er enorm veel zin 
in”, schrijft de krant op 12 

juni 1965, ”In haar gezel-
lige huiskamer vertelt deze 
levendige jonge vrouw van 
haar doen en laten in de 
showbizz. Sportief en vlot 
gekleed, met leuke, soms 
ondeugend kijkende ogen 
lacht zij vrolijk als zij van 
haar ervaringen verhaalt. 
Haar blonde kuif accentu-
eert haar woorden en in 
alles blijkt dat zij met haar 
beide benen op de grond 
blijft staan.” 

Ook voor de kleding van de 
festivalganger toen al veel 

aandacht: “Overigens 
is die kleding aan 
punt waarover Conny 
uitgesproken ideeën 
heeft. Ik zie niet in 
waarom altijd peper-
dure jurken moeten 
worden gekocht, zo-
als sommige mensen 
ten onrechte van ons 
denken. Ik heb hier 
in Bussum een eigen 
naaistertje, Riet Hors-
man, die alleen voor 
mij werkt. Ik heb die 
dure zaken echt niet 

nodig want Riet doet het 
uitstekend”. 
Kijk vooral op het internet 
om de succesvolle carriere 
van “onze”  Conny  van Ber-
gen gedurende een halve 
eeuw te volgen. Holland got 
talent 1965. 
Hans Jonker

Conny van Bergen. Tegen het publiek zegt ze ‘Come a little bit closer’ En dat publiek zal er echt geen spijt 
van krijgen...!


