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Laatste actuele nieuwtjes van
Celebrities en non celebrities uit
de indische gemeenschap

Indo Privé is een onafhankelijk niet politiek georiēnteerd blad, dient uitsluitend het wel en wee
van de Indische gemeenschap en zijn sympathisanten.
De redactie neemt geen enkele verantwoording voor de ingezonden stukken maar zal zo nodig de
reacties naar de verantwoordelijke personen toe sturen.

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar of webmaster artikelen
en/of publicaties van deze website te dupliceren, of te verspreiden

COLUMN ARMAND FILON (1)
Allereerst, mijn oprechte excuses voor de grote blunder die ik vorige maand gemaakt
had.
In mijn artikel over PasarMalams schreef ik dat de eerste Pasar Malam in Wassenaar
werd gehouden.
Het moest natuurlijk den Haag zijn. En dat terwijl ik al jarenlang daar mijn
medewerking aan de Pasar Malam Besar nu TTF verleen. Sorry...wie werkt maakt
fouten, ik... zo nu en dan een blunder....
Op 5 november is Francine Tammeling van Stichting Teman Teman Sehati met Jan Slagter
van Omroep Max op bezoek bij de tussen de wal en sloot geraakte Indische mensen in Bandoeng.
Zoals gebleken is Omroep Max de enige omroep die zich het lot van deze mensen aantrekt.
Enkele jaren geleden stonden zij ook voor de ouderen in Soerabaja in.
Door het ontvallen van de oprichter Ruud Sellier van"Help de Indischen in Indonesië"
en het opdoeken van deze stichting, voelde deze omroep zich gelukkig moreel verplicht deze ouderen te blijven
steunen bij het zien van al de ellende, die deze mensen hebben moeten meemaken gedurende meer dan 60!!! jaren.
Wat moeten we blij zijn dat we nog zo'n omroep hebben die zich het lot van arme mensen aantrekt, en niet alleen in
Indonesië met hun goed bekeken programmas van "Max Helpt“.
Enige tijd geleden werd ik door Francine gevraagd in haar programma te komen op: www.radiotempodulu.nl
bij RTV in Arnhem voor de promotie van mijn cd "Tjampoer Adoek"
Enkele weken voor de opname was ik bij haar op bezoek voor informatie over de cd en sprak ze over haar stichting
en werk voor de Indischen/Molukkers in nood in haar geboorteland.
Toen vroeg ik haar wat de insteek was van haar werk.
Francine vertelde me dat ze iets moest afgeven aan iemand in Indonesië.
Aangekomen in de kampong verwees men haar naar een vuilnisbelt met zoekende armen in het vuilnis.
Nadat ze haar naam geroepen heeft, kwam een vrouwtje zich melden en sprak haar aan in het Nederlands....
Op de vraag hoe ze de taal machtig was antwoordde ze, mijn Pa was militair, oorlog afgelopen weg Pa en wij
moesten hier blijven en daarmee alle ellende.....vandaar de eerste zin in het lied..

COLUMN ARMAND FILON (2)
Ontroerd vertelde Francine dat haar hart verscheurde toen de vrouw haar verhaal deed.....
Stel je eens voor.....dat onze ouders bijv. paspoort verloren hadden en daarom niet, in de vaak voorkeuze
behandelingen, voor aanvraag visum in aanmerking konden komen door één of ander reden, net iets te bruin of geen
vriendjes bij de Nederlandse ambassade enz.enz. omdat Nederland te vol raakt en dit alles boevendien geld gaat
kosten. Ja. 3 eeuwen lang de schatkist gevuld met mineralen en specerijen van Ned-Indië en daarna de mensen laten
betalen voor de gebruikte kleding die ze zelf gratis hebben gekregen van de Canadese rampenfonds.

COLUMN ARMAND FILON (3)
Ja waar ik eerder een lied over schreef...Het wisselgeld van een Kolonie....
Toen Francine begon met: Stel je eens voor....was voor mij het item om daar iets over te
schrijven gemaakt.
Na enig aarzeling, (Francine heeft altijd haar werk voor de grote massa verborgen gehouden, )
is ze toch met Tv Max in zee gegaan daar de hulp voor deze mensen de prioriteit heeft en met
hulp van hen nog meer mensen geholpen kunnen worden.
Zij vertelde aan de producer van Max Tv over het lied dat ik geschreven had en deze vond het
een leuk idee en vroeg me of ik dit wilde brengen in het programma.
Wetende wat ik wel en niet kan, vroeg ik natuurlijk allereerst of ik hulp erbij mocht krijgen.
Geen bezwaar.
Dat hield in dat ik nooit diegene vergeet die mij op de kaart hebben gezet met mijn liedjes,
Samen met Francine muziekvrienden gevraagd die mij van begin af aan steunden.
Aangezien we niet met 30 man kunnen komen viel mijn keuze op Danny Pattinama, Stella
Makadoero, Eddy C, Ben Poetiray en Arie Mosies op verzoek van Francine. Zij zingen en ik
hou me aan 2 regels gesproken tekst.
Helaas moest Ben afhaken wegens zware griep en kan aanstaande vrijdag daardoor ook niet
aanwezig zijn wat hij zeer betreurt.
Alle credits gaan wat mij betreft naar Danny Pattinama, die van mijn krakkemikkig deuntje
(zoals altijd) een mooi muziekstukje heeft gecreëerd. zonder de andere maar iets te kort willen
doen.
Toen Danny hiermee klaar was na slapeloze nachten, kreeg hij te horen dat hij van 4.50 min
alles moest terugbrengen tot max.2 minuten vanwege de daarvoor geldende regels.
Weer enkele slapeloze nachten en hij klaarde het weer!
Met zijn nieuwe muziekvrienden No Name begeleid hij ons dan"live" op 4 november.
Natuurlijk Francine bedankt, die ons bij MaxTv aanbevolen heeft.
Zo is dit dus tot stand gekomen, maar de hoofdmoot blijft de uitzending van zaterdag 5
november van Francine Tammeling met Jan Slagter op bezoek bij de vergeten
Indischen/Molukkers die dringend hulp nodig hebben in Indonesië vanwege hun penibele
toestand op Max Tv vanaf 18.35 op Ned 2.
Armand voor IndoPrivé

Vrijdag 4nov 2016 om 17u live op Max TV met compositie van Armand Filon
Stel je eens voor.

No Name

Foto copyrights John van Hese

COLUMN ARMAND FILON (4)
Een van de mensen die mensen die Francine al jaren bezoekt is Cara Oliveiro, aan wie niemand minder dan George
de Fretes op 31 juli 1957 het Ja-woord gaf en die hij achterliet toen hij naar Nederland als verstekeling vertrok.
Zijn belofte haar daarna over te laten komen is echter nooit waargemaakt. In Nederland kwam hij weer Joyce
Aubry tegen waarmee hij ooit een korte relatie had. Joyce was eerder naar Nederland gekomen. Weer in de muziek
bleek dat "oude liefde roest niet“ bewaarheid werd.

COLUMN ARMAND FILON (5)
Cara zong en danste vroeger ook in zijn orkest en ze mocht er zijn....zie bijlage.
Zo ziet U hoe klein de wereld is. Slechts weinigen weten van George's weduwe die een zeer sober teruggetrokken
leven heeft en tevreden is met alles wat ze krijgt en dat is niet veel.......
Gelukkig bestaan er mensen zoals Francine van Stichting Teman Teman Sehati die zich zover ze het kunnen om haar
en andere lotgenoten bekommeren. Denkt U er over na deze stichting te steunen, alle beetjes helpen, ik ben het zeker
van plan te doen! doet U mee?
Armand voor IndoPrivé.

Mijn eerste plaatje (1)
In 1955 bracht het passagiersschip de "Oranje" mij van Ned-Indië naar Nederland waar ik eerst in Zuid-Limburg
neerstreek maar gelukkig al snel in Den Haag belandde.
Aan boord van de "Oranje" zag ik de muziekfilm The Great Caruso, met Mario Lanza in de hoofdrol, die grote indruk
op mij maakte.
In Holland aangekomen hoorde ik APACHE van The Shadows, 18th CENTURY ROCK van The Tielman Brothers en
de nummers van de opwindende en expressieve LITTLE RICHARD. Met al deze indrukken begreep ik dat mijn
toekomst en passie in de muziek zou liggen.

Mijn eerste plaatje (2)
Al vrij snel speelde ik op mijn Egmond gitaar (semi -akoestisch) met THE CRAZY ROCKERS in La Gaité in Den
Haag. In 1961 waagden wij de sprong naar Duitsland en werden beroeps wat ik tot de dag van vandaag ben gebleven.

Het eerste plaatje dat ik kocht was DON'T BE CRUEL van Elvis Presley en ik ben nog altijd een fan van Elvis
gebleven.
In de jaren die volgden heb ik mijn muzikale grenzen verlegd en uitgebreid van Rock tot Jazz,van Elvis tot Al Jarreau.
Mijn eerste concert dat ik bezocht was in 1960 van de Amerikaanse Rock & Roller FREDDY CANNON in de Kurzaal
in Scheveningen met The Hot Jumpers van Oscar Rexhäuser in het voorprogramma. Zijn grote hit Tallahassee
Lassie welk nummer door alle Indo-bandjes werd gespeeld was nu live te horen en werd een regelrechte sensatie.

Mijn eerste plaatje (3)
Een van mijn mooiste muzikale herinneringen is die met Dick Scott and the Barons, de band waarin ik speelde en
waarmee wij in de Berlijnse Deutschlandhalle voor 40.000 mensen een onvergetelijk optreden hebben verzorgd. Dick
Scott was een geweldige Engelse zanger en entertainer waarvan ik veel heb geleerd.
Naast optreden met THE CRAZY ROCKERS en EDDY C AND THE CRAZY FRIENDS geef ik ook gitaarles.
Beginnende leerlingen vragen mij soms advies over de manier waarop zij hun muzikale ambities het beste kunnen
realiseren. Mijn antwoord is al jaren onveranderd....................blijf plezier houden in het spelen.
Een grote wens van mij is een heuse Rock & Roll musical te componeren, ik ben daar in stilte druk mee bezig.
Misschien met de titel .......EDDY VERTELT.. ........ha,ha. Wie weet komt die er ooit!
Mijn agenda is goed gevuld met optredens, die ik voor geen prijs zou willen missen.
Entertainen is mijn lust en mijn leven.
Eddy Chatelin

BOBBY DARIN ( 1936 - 1973)
Het bekende platenlabel ATLANTIC RECORDS in New York beheerste in de jaren '50 de Rhythm & Bluesmarkt
met Ray Charles, Aretha Franklin, Wilson Pickett en Otis Redding.
De directie wilde echter ook inhaken op de Rock & Rollrage en deed dat met BOBBY DARIN, een plaatselijke zanger
van Italiaanse komaf. Hij boekte successen met SPLISH PLASH, DREAMLOVER en QUEEN OF THE HOP, echte
rock & rollkrakers, met een begeleiding die was gebaseerd op de traditie van New Orleans en werd gespeeld door
jazzmuzikanten.

De gitarist BILL MURE was zo'n sessieman die naast de opnamen van BOBBY DARIN ook te horen was
op DIANA van Paul Anka, RAWHIDE van Frankie Laine en DO YOU WANNA DANCE van Bobby Freeman.
De saxofonist JESSE POWELL speelde bij Count Basie maar ook op BOBBY DARINS
QUEEN OF
THE HOP, CRY TO ME van Solomon Burke en MR. LEE van The Bobbettes.

BOBBY DARIN ( 1936 - 1973)
De zeer getalenteerde BOBBY DARIN verraste iedereen met zijn versie van MACK THE KNIFE uit de
driestuiversopera van Brecht en Weill. Gezongen in de stijl van crooners als Frank Sinatra en Bing Crosby
stond hij negen weken hoog in de hitparade en vestigde hiermee voorgoed zijn naam in de muziekbusiness.
In dezelfde stijl had hij ook succes met BEYOND THE SEA van Charles Trenet. Hij keerde echter de rock &
roll nooit de rug toe en leverde later met MULTIPLICATIONS en THINGS weer geweldige rocknummers af.

BOBBY DARIN ( 1936 - 1973)
Ook als filmacteur maakte hij naam en ontmoette op de filmset SANDRA DEE, de vrouw met wie hij later zou
trouwen. Hij sleepte zelfs een Oscarnominatie in de wacht voor de beste mannelijke bijrol in de film Captain Newman.
Gekweld door hartproblemen overleed hij in 1973 op 37-jarige leeftijd tijdens zijn tweede hartoperatie. Op zijn
verzoek werd zijn lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap.

BOBBY DARIN ( 1936 - 1973)
Jarenlang was ik op zoek naar de single 18 YELLOW ROSES van BOBBY DARIN. Uiteindelijk vond ik op een
regenachtige "Koninginnedag" op een vrijmarkt in Oosterhout het grammofoonplaatje en ging voor slechts 50 cent,
voor mij toch nog het zonnetje schijnen.
Het nummer zit op een prominente plaats in mijn jukebox.
Hans de Wekker

Wyneke de Geus, geboren in
1938 als Hélène Everse,
neemt de lezer mee op reis
door haar leven.

Zij beschrijft haar persoonlijke herinneringen
aan haar kindertijd in het vooroorlogs NedIndië, de internering in de Japanse
bezettingstijd en de moeizame jaren van
aanpassing in Nederland.
Voor velen een herkenbaar verleden.
Hans de Wekker

HET UUR DAT DE BERGEN
DOORZICHTIG WORDEN ISBN
978.94.917.7344.0 WYNEKE DE GEUS
Paperback Verschenen 23-09.2016

Paatje Pfefferkorn
Afgelopen zondag hebben wij van Paatje Pfefferkorn vernomen dat Nadine, zijn begeleidster, dansmaatje, steun
en toeverlaat is overleden.
Hij was alleen (hij is slechtziend en 95 jaar) met de bus naar Ajo Dansa Senang in De Bilt gekomen om dit aan
iedereen mede te delen.
Hij was erg verdrietig.
Iedereen leefde met hem mee.
Velen gingen even een praatje met hem maken.
Men vroeg hem ook te dans voor wat afleiding.
Dank aan Silvia Ronkes die zo aardig was om Paatje Pfefferkorn naar huis te brengen.
Nadine was een trouwe bezoekster samen met Paatje op de dans matinee's van Ajo Dansa Senang.
Wij wensen hem heel veel sterkte toe de komende tijd.
Harry Doeve

INDOdocu
Beste mensen,
Ik heb jullie hulp nodig.
In het kader van historisch onderzoek naar de 'Van Imhoff affaire’ ben ik op zoek naar overlevenden en/of nabestaanden
van overlevenden die betrokken zijn geweest bij deze geschiedenis.
De geschiedenis draait om de ondergang van het Nederlandse koopvaardij schip de Van Imhoff, welke in 1942 voor de kust
van Sumatra werd gebombardeerd en zonk. Aan boord bevonden zich zo’n 477 Duitse geïnterneerden van wie de meesten
om het leven kwamen. Mijn opa kwam ook om het leven tijdens deze ramp.

Na de oorlog heeft de Duitse regering herhaaldelijk om een deugdelijk onderzoek gevraagd, maar de gebeurtenis verdween
in de doofpot.
Voor mijn onderzoek hoop ik in contact te komen met oud-bemanningsleden van het schip (dat voer voor de Koninklijke
Pakket Maatschappij -KPM) en/of een van de 62 militairen die aan boord waren. KNIL’ers afkomstig van het 2de
Garnizoen West-Sumatra en Tapanuli, gelegerd in de Sumatraanse stad Sibolga. Verder hoop ik met deze oproep in contact
te komen met mensen die zich in de jaren 1940-1942 op het eiland Nias bevonden.
Kunt u mij verder helpen, dan hoor ik graag van u. Ik ben bereikbaar op 0619784742, of via info@tennytenzer.nl
Terima Kasih,

Tenny

Crazy Rockers op Scheveningse Pier (Verslag Woody Brunings)
Wat een weekend. Zaterdag avond om 18.00 U op de trein
gestapt in Sneek om er pas rond 21.00 als een bejaarde
hippie met m’n gitaar op de rug in den Haag Centraal er
weer uit te stappen. Gelukkig stond daar Indorock- Goeroe
Leon Donnars al zwaaiend mij op te wachten.
Eerst een Haags bakkie doen in Nootdorp, waar Greetje ons
in de watten legde, daarna naar de locatie SBS op de
Kerkentuinen waar Eddy met zijn ensemble de dames stond
te vermaken. (wat heeft hij toch wat ik niet heb?) We konden
nog net het staartje van het optreden meepikken. Het was de
moeite waard en heel gezellig trouwens.
Na een paar biertjes, op naar Eddy’s stulpje, waar dit keer
zijn Loraine ons verwende. Door al die verwennerij lagen we
pas om 3.30 U. onder de zure lappen. Tot zover niets aan de
hand…. maar wie zich brandt aan verwennerij, moet ook op
de blaren zitten, want om 007.00 U !! ging alweer met hels
kabaal de wekker af. ( de Haagsche krachttermen zal ik de
lezers besparen) Om 8.45 U. was het n.l. soundchecken
geblazen.

Klik op foto
Om te luisteren

Voor de pier stond al een heel team van de VPRO klaar
om het programma OVT de uit te zenden. En ik heb al
zo’n moeite met op tijd zijn. Shit.. te laat dacht ik, maar
het viel mee.. we waren nog net op tijd, want gelukkig
hadden we Ron Lamster erbij, die ervoor zorgde dat
onze instrumenten veilig en op tijd op de plaats van
bestemming terecht kwamen.
Eerst een bak sterke koffie . Stond allemaal klaar plus
heerlijk belegde broodjes. Gastvrij en stijlvol

TEAM ROCK AROUND THE SIXTIES
ELKE WOENSDAGAVOND VAN 19U TOT 21U

Arnold

Luistern via TV kan: 43
Ziggo
Of
Kan: 340 KPN
Of Computer
feelgoodrijswijk.nl
Bellen voor verzoekjes
070-2060800
Wij zijn niet meer op de
radio te beluisteren
Wilt U ons live horen
en zien kom dan naar
Paviljoen Ter Werve
Rijswijk

Radiofe
www.feelgoodrijswijk.nl
Vincent,

Arnold,

Eddy C

en

Hans

Radio Feelgood Rijswijk
Vanaf woensdag 3 augustus 2016 wordt ons programma “RockAround
the Sixties” op de woensdagavond uitgezonden van 19.00 tot 21.00 uur
op Feel Good Radio (Rtv RIJSWIJK)

Het programma “Arnold’s mix” wordt eveneens op de woensdag
uitgezonden van
21.00 uur tot 22.00 uur.
Via de kabel zijn deze programma’s NIET meer via de radio bereikbaar.

Hier nog wat meer gegevens voor ( RTV RIJSWIJK)
TELFORT – XS4ALL en KPN via kanaal 340
ZIGGO via tv kanaal 43
VODAFONE via kanaal 742
en de REST op kanaal 2142

Indo Privé Top 20 video’s

1x klikken hieronder om de video’s te bekijken
1 Donau wellen / Carioca
2 Ajoh Den Haag
3 Poco poco style
4 Just out of reach
5 I’m Comming home
6 Krijg mijn kop maar niet op TV
7 Beautiful Hawai
8 I’m in love again
9 Ramona
10 In the still of the night
11 Juanita
12 18th century rock
13 Kasian Den Haag
14 Waktu potong padi
15 Shake rattle and roll
16 Sepanjang jalan
17 What I say
18 To soon to know
19 Indonesië ik hou van jou
20 Waarom daarom
21Afscheid van Indonesië

….The Crazy Rockers en de Mariniers Kapel
.…Hans ( Antje Miemat ) en Jody ( HDSoundstudio)
….Ricky Risolles
….Eddy C
….Woody Brunings, Pim Veeren en Eddy C
….Eddy C
….Stella Makadoero en Eddy C
….Jim Pownell and The Hot Jumpers
….Blue Diamonds
….Jack Jersey
….Nick Mackenzie
….Andy en Reggy Tielman
….Wieteke van Dort
….Edu Schalk op Bali
….The Black Dynamites
….Yuni Shara
….Eddy Chatelin
….Benny Poetiray
….Anneke Grönloh
….Ed Brodie
…Eddy C

Indo Privé zoekt nieuwe sponsors
Wilt u Indo Privé Sponsoren.
Stuur een berichtje naar onze redactie, dan kunnen wij een deal maken hoe u vermeld wil worden met of zonder logo.
Redactie IP
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