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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

Duane Eddy (1948) amerikaanse gitarist
De eerste instrumentale Rock & Roll held was de gitarist DUANE EDDY die
in de jaren 50 en 60 liefst 15 maal een plaat de Amerikaanse top 40 wist in te
spelen.
Zijn unieke TWANGY SOUND creëerde hij door veelal op de lage snaren te
spelen en die tonen te voorzien van een fikse dosis galm en vibrato.
Zijn eerste platen werden geproduceerd door LEE HAZLEWOOD, een
voormalige DJ, die ook medecomponist was van veel van zijn hits en later
wereldberoemd zou worden als producer/componist van These Boots are made
for Walkin' van NANCY SINATRA.
De band van DUANE EDDY, The Rebels, bestond uit louter topstudiomuzikanten die werkelijk met alle bekende namen uit de toenmalige
muziekwereld hebben samengespeeld.
LARRY KNECHTEL, toetsen....o.a met The Beach Boys, Elvis Presley,
Mamas & Papas, The Doors, Neil Diamond, The Monkees en Elvis Costello.

Duane Eddy
AL CASEY, gitaar...o.a. met Phil Spector, Simon &
Garfunkel, Glenn Campbell, Johnny Cash en Frank en
Nancy Sinatra.

JIM HORN, sax..o.a. met Tina Turner, Stevie Wonder,
Garth Brooks,Rolling Stones en The Carpenters.
Tevens is JIM HORN te horen op de soloplaten van John
Lennon, Paul McCarthney, George Harrison en Ringo Starr.
In meerdere films is de muziek van DUANE EDDY
gebruikt o.a. in de met Oscars overladen succesfilm Forrest
Gump waarin zijn hit Rebel-Rouser uit 1958 te horen is.

Ook zijn experimenten zoals strijkers achter zijn gitaarlijn
op Because they're Young en het meidenkoortje op Dance
with the Guitarman
werden enthousiast ontvangen.

Duane Eddy
DUANE EDDY beïnvloedde met zijn stijl veel instrumentale groepen zoals THE VENTURES, JOHNNY and the
HURRICAINS en THE SHADOWS. De eerste INDO bands speelden veel nummers van deze groepen. JAVA
GUITARS heeft bv. Red River Rock van Johnny and the Hurricains en EDDY C heeft Forty Miles of Bad Road van
Duane Eddy op hun huidige playlist staan.
Als meest succesvolle instrumentalist uit de Rock & Rollmuziek werd hij in 1994 opgenomen in de Rock & Roll Hall
of Fame.
DUANE EDDY treedt nog regelmatig op waarbij hij op het podium vaak wordt bijgestaan door JIM HORN,
zijn saxofonist van 't eerste uur.
Hans de Wekker

Uitzending 4 en 5 November Omroep Max (1)
4 November was het dan zover, vanaf verzamelpunt bij ondergetekende vertrokken eerst de 9 muzikanten
onder leiding van Danny Pattinama naar studio Studio 23 van Omroep Max en even later 25 die zich hadden opgegeven ons
te supporten.
Daar aangekomen werd de backline geplaatst en werden we geweldig met hapjes en drinks verwelkomd in onze
kleedruimte. Niet lang daarna was het oefenen geblazen met Manuéla Kemp.
Een halve minuut Back home van de Golden Earing moest gebracht worden èn hoe.
Alleen met Eddy Chatelin aan de gitaar en 3 bandleden van No Name werd binnen no time Manuéla muzikaal op haar
wenken bediend. Vlak voor de opname 2x proef "live'' Back Home en dat was het, bij elkaar hooguit 15 minuten en de
eigenlijke live opname ging er in alsof ze het dagelijks speelden.
Manuéla zeer gelukkig en tevreden zeker door Eddy die haar als het ware er door trok en de Band No Name.

Uitzending 4 en 5 November Omroep Max (2)
Even later was Francine Tammeling aan de beurt en ze vertelde zeer rustig en overduidelijk hoe dringend de hulp nodig is,
voor deze tussen wal en schip geraakte mensen in Bandoeng.

Zeer ontroerende opnames van deze mensen, en hoeveel indruk het niet heeft gemaakt bleek de daarop volgende dagen.
Francine werd bedolven onder de mail en telefoontjes. Eén en al medeleven en complimenten voor insteek en werk.
En dat terwijl ze eerst Omroep Max "Nee" had verkocht, bang voor negatieve berichtjes van: zo moet zij weer....U kent dat
wel.......!!!! Zo gaat het als iemand even zijn hoofd even boven het maaiveld uitsteek bij een bepaalde groepen die zelf niets
presteren en alleen toekijken.

Uitzending 4 en 5 November Omroep Max (3)

Uitzending 4 en 5 November Omroep Max (4)
Francine kreeg mailtjes en telefoontjes van mag ik ook dat adres want ik wil zelf geld brengen omdat ik geen
één stichting, instantie of goede doel organisator meer vertrouw. Helaas al te vaak gebeurd dat ...de goede
onder de kwade moeten lijden. Maar gelukkig zijn er ook mensen en stichtingen bij, die dit wel met hart en
ziel doen.
Toen Francine dit weigerde kreeg ze onterecht verschillende verwensingen naar haar hoofd geslingerd.
Mensen begrijpen niet dat de mensen, hoe arm ze ook zijn ook een privé leven hebben
Natuurlijk zijn er veel mensen met goede bedoelingen bij, maar ook helaas weer "enkelen“ die voor het FB
plaatje gaan, recht door zee gezegd.
Stel dat Francine een adres vrij geeft aan iemand, en de persoon in kwestie geeft het door aan een ander
en deze op zijn beurt ook, met goede bedoelingen of met de gedachte dat de persoon meer hulp krijgt.......
Mooie gedachte, maar er wordt niet bij stil gestaan dat omwonenden dit allemaal ook met lede ogen kunnen
aanschouwen. Zij zien dat er telkens weer bij hen "rijke mensen" uit Holland komen en vragen dan ook wat.
Een uitgestoken hand van haar buurvrouw worden dan gauw tientallen....En waarom krijgt de eerste zoveel
en de vierenvijftigste een paar muntjes.
Als U graag wilt geven en U vertrouwd niemand, dan zijn er genoeg mensen in U kennissen kring die
iemand in Indonesië kennen die het niet breed hebben en na een paar stappen in Indonesië gedaan te
hebben ontmoet U er genoeg die U (zonder dat anderen het zien) iets kan toe stoppen, anders krijgt U de
hele rentengan achter U aan.
En heus, bij Omroep Max is het in vertrouwde handen, welke andere Omroep doet het?
Francine is binnen 5 dagen na de uitzending op kosten van Omroep Max naar Bandoeng teruggezonden om
dringend wat te regelen omdat er iets gebeurd is en zij bij deze mensen het vertrouwen hebben gewonnen
èn Omroep Max ook. Als U op haar site of FB kijk ziet U hoe veel mensen deze laatste weken door Max
Omroep via haar geholpen zijn. Surf naar www.temantemansehati.nl en daarna naar nieuws en U ziet wat
er allemaal gedaan is na 5 november.
Tevens hoor ik dat er volgend jaar benefiet middagen worden georganiseerd voor deze ouderen.
Waarvan ik bijna zeker weet dat het goed zit de organisatoren kennende. Als het zover is zal ik het zeker
vermelden.
Ken er helaas ook enkelen die het vertrouwen schandelijk verbruid hebben bij vorige soort gelijke goede
doel evenementen voor St.Soerabaja die er helaas is mee gestopt na het ontvallen van oprichter Ruud
Sellier. Ook daar gaan nu onterecht de vreemdste dingen de ronde...maar dat hou je altijd,

Uitzending 4 en 5 November Omroep Max (5)

Aan het einde van het programma mochten wij ons nummer “Stel je eens voor” brengen, helaas van 4.50 min. terug
gebracht naar precies 1.59 min. Ook dat ging goed. Ik heb het lied wel geschreven maar alle lof gaat naar Danny Pattinama
die er een fantastisch stukje muziek van mijn gejammer heeft gemaakt als aanloop voor uitzending van 5 Nov. Chapeau!

Binnen kort komen we als muzikanten van het lied "Stel je eens voor"bij elkaar om de hele versie van het lied op te nemen
met beelden en foto's van de reis Omroep Max en Francine.
Ook daar wordt een you tube video van gemaakt met toestemming van de producer om de MaxTv beelden te mogen
gebruiken.
Als er niet van die mensen waren zoals Francine en enkele anderen die het uit hun hart en ziel doen...... voor die arme
oudjes, weeskinderen of wie dan ook......Stel je eens voor......
Armand voor IndoPrivé.

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
=======================================================================================================

Mijn eerste plaatje (1)
In 1959 kwam ik vanuit Ned-Indië in Nederland aan. In Ned-Indië had ik al enige muziekervaring opgedaan bij THE
ROYAL HAWAIIAN MINSTRELS van GEORGE DE FRETES en was een bewonderaar van FRANK SINATRA en
JOHNNY MATHIS.

Johnny Mathis
In Nederland aangekomen viel ik pardoes midden in het Rock & Rolltijdperk, dat een waaier van nieuwe namen en
sterren in zich droeg. CHUCK BERRY was de man die qua muziek en podiumpresentatie de meeste indruk op mij
maakte. Zijn "Schooldays" staat nog altijd op mijn repertoire.

Mijn eerste plaatje (2)
De eerste platen die ik kocht waren van THE PLATTERS, een fenomenaal zangkwintet met
TONY WILLIAMS als solozanger die geweldige nummers op de plaat zette zoals The Great
Pretender, Only You, My Prayer, Harbour Lights, nummers die mij nog altijd kippenvel bezorgen.

Mijn eerste plaatje (3)
In 1960 speelde ik in THE BLACK DYNAMITES van Harry Koster en startten wij in Duitsland met onze
beroepscarrière, maakten platen en traden ook op in Spanje. In 1962 sloot ik mij als zanger aan bij BLACK MAGIC
waarmee ik een identiek programma afwerkte, Duitsland platenopnamen en Spanje. Aan hun sologitarist MAX
TAHALELE, een fantastische muzikant en aimabele collega, bewaar ik de fijnste herinneringen.

Max

The Black Magic

Mijn eerste plaatje (4)
In 1964 keerde ik weer terug op het oude nest van THE BLACK DYNAMITES en speelde met Harry Koster en de
onvolprezen sologitarist Dolf de Vries nog vele jaren in Duitsland, Spanje, Marokko en Zuid-Afrika, waar wij zelfs
voor de koning van Lesotho mochten optreden.........onvergetelijk.
Uiteindelijk streken wij voorgoed in Spanje neer en veranderden onze naam in LOS INDONESIOS.

Mijn eerste plaatje (4)
Ik bewaar ook leuke herinneringen aan de bezoekjes aan Hamburg, Frankfurt en Parijs waar ik mijn broer DON
bezocht, die als saxofonist/gitarist bij THE TRAVEL FIVE speelde. Deze bezoekjes draaiden altijd uit op een
gastoptreden van mij met na afloop heerlijk makan, makan op de hotelkamer.
Ik ben nog altijd goed bij stem, geniet van een goede gezondheid en treed nog altijd op. Ik geniet in Spanje van het
milde klimaat, vriendelijke mensen en alle ontmoetingen met de vele Indo's die net als ik hier zijn neergestreken.
Van onder een Spaans sub-tropisch herfstzonnetje wens ik al mijn collega-muzikanten en lezers van INDO Privé "all
over the world" een gezellige en sfeervolle decembermaand toe.
Nico Fioole

Nico en Hans

Nico en Don

Hallo Luitjes,

Voor al diegenen
die het begin van
de Rock & Roll
hebben
meegemaakt hier
een Amerikaanse
hitlijst van de toptwintig in 1957.

Dus 60 jaar jaar na
dato!!!!!!!!
Waar blijft de tijd.

Hans de Wekker

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
tot ziens
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