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JACKIE WILSON  (1934 – 1984)

Een van de invloedrijkste zangers uit de pré-periode van het Rock & Rolltijdperk was ongetwijfeld de zanger JACKIE 

WILSON die zich in 1953 als solozanger meldde bij BILLY WARD and the DOMINOS als opvolger van Clyde McPhatter 

die de groep verliet om vervolgens THE DRIFTERS te vormen. 

Gezegend met een stembereik van 4 octaven en beïnvloed door de zangers als Ray Brown en Mario Lanza  scoorde hij, 

nadat hij in 1957 uit de DOMINOS stapte, zijn eerste solohit met REET PETITE, waarna nog  50 hitsingles zouden volgen. 

Dit nummer werd geschreven door BERRY GORDY die met dit succes de financiële middelen kreeg om zijn TAMLA 

MOTOWN RECORDS in Detroit  op te richten. Ook in 1987 prijkte dit nummer  wederom mondiaal op de hitlijsten met 

een grappige tv-clip met bewegende kleipoppetjes. 



JACKIE WILSON(2)
De live-optredens van JACKIE waren legendarisch en bezorgde hem de bijnaam MR. EXCITMENT met ELVIS 

PRESLEY en JAMES BROWN als grote bewonderaars.                                                                               

Uit zijn bokscarrière nam hij de bewegingen en danspasje mee naar het podium, iets wat daar nog nooit was vertoond 

en vooral bij vrouwelijke fans voor grote opwinding zorgden. In 1961 werd hij door een vrouwelijke fan neergeschoten 

welke aanslag hij overleefde en hij zijn carrière na herstel weer gewoon voortzette.



JACKIE WILSON(3)
Ondanks zijn goede contacten met BERRY GORDY kwam hij nooit onder contract bij TAMLA MOTOWN RECORDS en 

bleef hij bij de platenmaatschappij BRUNSWICK RECORDS. 

Het lukt hem echter wel om voor de opname van Your love keeps lifting me (HIGHER AND HIGHER), eenmalig maar wel 

voor een dubbele gage, leden van het huisorkest van TAMLA MOTOWN, THE FUNK BROTHERS, naar Chicago te halen 

en maakten JAMES JAMERSON, bas, ROBERT WHITE, gitaar en de toetsenisten EARL VAN DYKE en JOHNNY 

GRIFFITH het ritje Detroit-Chicago visa versa en schreven geschiedenis met deze opname. Veel artiesten coverden dit 

nummer maar de opname van RITA COOLIDGE is naast het origineel van JACKIE mij het meest dierbaar.  

Vanaf 1970 trad JACKIE regelmatig op in het z.g. oldies-circuit waar hij in 1975 tijdens het zingen van LONELY 

TEARDROPS, door hartfalen getroffen,  op het podium in elkaar zakte. Nooit herstelde hij hiervan, raakte in coma en 

overleed 8 jaar later.

Mismanagement was de oorzaak toen bij zijn overlijden bleek dat hij volkomen berooid het leven had verlaten. STEVIE 

WONDER, MOHAMMED ALI, JAMES BROWN , MICHAEL JACKSON en vele anderen woonden de begrafenis bij en 

zorgden voor een waardig afscheid en werden  ook alle kosten door hen voldaan. 

Ik draai uit mijn platencollectie  de LP JACKIE WILSON AT THE COPA  uit 1962 met een onnavolgbare versie van 

Danny Boy en moet bekennen dat JACKIE WILSON mij na al die jaren nog steeds weet te raken. 

Hans de Wekker



Op zoek naar jeugdvrienden?
Hoi eddy,

Lies en ik zijn op zoek naar onze jeugdvriend Erik Engel. Een Indo.

In 1966 zat hij op De HBS in Groenlo.

Wij proberen al een tijdje uit te vinden hoe het met hem is en waar hij 

woont.

Tot op heden is het ons niet gelukt.

Helaas hebben we geen foto van Erik Engel. Met verhuizingen zijn de 

foto's zoek geraakt.

In 1961/1962 deed hij eindexamen HBS. Erik woonde in Groenlo.

En hij had familie in Dordrecht wonen, in de wijk Wielwijk.

Daar woonden wij ook. en zo kwamen wij met

Hem in contact.

Hij heeft een nicht die Edith heet.

Wij bewaren sweet memories aan deze vriendschap.

Wij zijn heel benieuwd hoe het met Erik is.

Lies en marjo kraaijenbrink.

U kunt alle info sturen naar:

indoprive@gmail.com 



TvW66 (1)
Goede middag Nederlands Indische Gemeenschap en zij die zich met ons verbonden voelen,

Hierbij doe ik U het laatste nieuws toekomen. Wederom tracht OOK Min. Pres. van NL. Mark Rutte onrust te zaaien. 

Hij zou beter moeten weten. Of zou de Telegraaf meewerken aan deze onduidelijkheid (2 december 2016).?

Persvrijheid die manipulatief is.? Kom op met het etische gedrag.?

Wij gaan gewoon door met Uw Erkening te krijgen als Nederlands Indische Bevolkingsgroep,

en blijven U vertellen waar Uw Recht op heeft. (DOOR INDONESIE (AF)BETAALDE IN 2003 TvW66).

Met warme groet,

Rolo E.Lapre

Column : Rolo E. Lapré opmaak, 7 december 2016 

De Telegraaf van 2 december 2016 kopt : 

1) “Kabinet maak ommezwaai -Toch nog onderzoek naar Indië”. 2) Vervolgens op de pagina 2-VVD 

schrapt eis onderzoek naar geweld Indische zijde. 3) Met als thema’s : Onderzoek niet uit budget 

van Defensie – Complete Hollandse gezinnen uitgemoord – Staat blijft op gepaste afstand –

Veteranen zijn al ingelicht over studie. 

Laat ik beginnen bij punt 1 : Het is geweldig dat er eindelijk een onderzoek komt. De zoveelste.? Maar geeft 

geen uitstel voor het uitvoeren van Tractatenverdrag 1966 te Wassenaar in staatsblad 183 uitgebracht in 

1969 onder nr. 397 in Artikel 3. 

a) Is dat om in het NL.-Budget te verantwoorden dat er een groep Nederlanders naar Yogyakarta zijn 

vertrokken voor studie (Welke.? Wat mag dat kosten.?). 

b) Hoe komt het dat Mark Rutte als historica wederom een poging doet om verwarring te 

veroorzaken binnen zijn eigen Nederlands Indische Gemeenschap (NIG). 

Voorpagina Telegraaf 1959 

De Staat blijft op gepaste afstand.? Wat een hypocrisie Mark Rutte.? U als historica.? 

Tot slot, dit onderzoek heeft niets te maken met het “Tractatenverdrag van 1966 te Wassenaar”. Is 

dat niet een schaamteloze vertoning van een Min.President van een democratisch land die 

“Mensenrechten” voorstaat en “Discriminatie” veroordeelt.? 

Ik kom hier later op terug bij mijn uitleg TvW66. 

c) De Telegraaf als onafhankelijke media die zich zo laat meeslepen, in de voor de Nederlands 

Indische Gemeenschap, het in verwarring brengen cq. ze op het verkeerde been zet met zo’n 

bericht. Gaat het dan alleen nog maar om de verkoopcijfers.? 



TvW66y (2) 

Vervolgens gebruikt zij ook nog een onduidelijke aanduiding met de woordkeuze van “Indische zijde” m.b.t. 

de harde voorwaarde om de opening van de Indonesische archieven. Volgens mij moet het zijn : “schrapt de 

eis van de “Indonesische zijde”. 

Eindelijk neem Nederland zijn eigen verantwoordelijkheid in deze historische kwestie. 

Hoe dankbaar zullen de veteranen zijn eindelijk te kunnen praten over hun eigen situatie. 

Ten overvloede : 

Het onderzoek over misdrijven, door wie dan ook, moet ALTIJD goed worden onderzocht. Dat geeft 

o.a. het bestaansrecht van een democratisch en niet discriminerend land. 

Uitleg TvW66 te Wassenaar : 

1) Het “Tractatenverdrag 1966 te Wassenaar” Staatsblad 183 uitgebracht in 1969 onder nr. 397 waar in 

Artikel 3 op punt 1 staat dat Indonesië Regering en de Nederlandse Regering zijn overeengekomen : Dat 

Indonesië hfl. 600 miljoen zal overmaken na 

“De Nederlandse Bank N.V.” on the books of “De Indonesische Overzeese Bank N.V.” ten behoeve 

van de schade die is geleden door de Nederlands Indische Gemeenschap etc. etc. Dit besluit is 

ondertekent door toen voor Nederland de Min. J. Luns en voor Indonesië door Sultan Hamengku 

Buwono (Sultan van Yogyakarta). Originele in het bezit ACTvW66. 

2) Indonesië heeft dit bedrag in 2003 afbetaald. Inmiddels, is het volgens de deskundigen al meer dan 

€ 2.4 miljard waard, en is het onder het beheer van de Min.v. Buitenlandse zaken. Deze heeft de 

Staatssecr. Martin v.Rijn de opdracht gegeven dit bedrag uit te keren aan de RECHT HEBBENDEN 

(de vluchtelingen en bedreigden NIG van TOEN). 

De eerste stap is gezet door het Kabinet: De KNIL-ers en de Ambtenaren van toen krijgen hun 

achterstallige salarissen uitgekeerd. Waarom dan wachten om de volgende 2 stappen uit te voeren.? 

3) Dit punt staat reeds lang op de agenda van de Tweede Kamer voor bespreking. Echter steeds weer 

wordt dit punt voor uitgeschoven i.v.m. de prioriteiten keuze. 

Waar aan voorbij wordt gegaan, ook door de leden van de Tweede Kamer is : 

a) Hoe oud zijn de Recht hebbenden en hoeveel zijn er nog in leven.? 

b) Is dat de reden om te wachten.? Zodat er nog maar 7 daarvan in leven zijn.? 

Mark Rutte als historica kent toch het verhaal van “Rawagede”.? Daar is ook gewacht tot er 7 

weduwvrouwen over waren gebleven (met dank aan Liesbeth Zegveld) die ieder 

€ 20.000,= kregen uitgekeerd. (op een onacceptabele manier). 



TvW66y (3) 

Deze omhoog gevallen Nederlands Indische (Ben Bot, Jet Bussemaker, Gerrit Zalm, Frits 

Bolkenstein, Mark Rutte etc.etc.) gekozen Nederlandse volksvertegenwoordigers 

verloochenen hun afkomst in ruil voor een graai in de pot van de Belastingbetalers. 

Een schaamteloze vertoning voor diegene die na hun komen. 

Vandaar dat er een Actie Commissie TvW66 is ontstaan o.l.v. Rob A. - F. Shwab(sr) - Jules 

Managkei. Deze zijn begonnen met een Petitie rond te sturen. 

De Petitie heeft 3 betekenissen : 

a) Het bekend stellen van het Tractatenverdrag 1966 te Wassenaar aan de ontwetend 

gehouden NIG. 

b) Het verzamelen van handtekeningen doet de ACTvW66 een poging de Tweede Kamer te 

verzoeken hier meer aandacht aan te willen besteden. 

c) Dit i.v.m. : 1) Het schenden van de Mensenrechten – 2) Het gevoel bij de NIG steeds weer 

gediscrimineerd te worden als eigen bevolkingsgroep. 3) Te forceren via de 

Volksvertegenwoordigers een antwoord van het Kabinet te verkrijgen wat de reden is 

van het uitstellen van de uitkering aan de Rechthebbenden. 

Het zou mij verbazen als allen die het niet eens zijn met deze Kabinet discriminerende 

handelswijze, dit niet via de ondergetekende petitie laat blijken ter ondersteuning van de 

ACTvW66. 

Rolo E.Lapre





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

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

Indo Privé zoekt nieuwe sponsors



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

Vincent, Arnold, Eddy C en Hans

Radiofehttp://feelgoodrijswijk.nl/webradio.php

Luistern via TV kan: 43 Ziggo

Of 

Kan: 340 KPN

Of Computer

http://feelgoodrijswijk.nl/webradio.php

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

Arnold



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)

Computer: http://feelgoodrijswijk.nl/webradio.php

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 ….The Crazy Rockers en de Mariniers Kapel

2 Ajoh Den Haag .…Hans ( Antje Miemat ) en Jody ( HDSoundstudio)

3 Poco poco style ….Ricky Risolles

4 Just out of reach ….Eddy C

5 I’m Comming home ….Woody Brunings, Pim Veeren en Eddy C

6 Krijg mijn kop maar niet op TV ….Eddy C

7 Beautiful Hawai ….Stella Makadoero en Eddy C

8 I’m in love again ….Jim Pownell and The Hot Jumpers

9 Ramona ….Blue Diamonds

10 In the still of the night ….Jack Jersey

11 Juanita ….Nick Mackenzie

12 18th century rock ….Andy en Reggy Tielman

13  Kasian Den Haag ….Wieteke van Dort

14 Waktu potong padi ….Edu Schalk op Bali

15 Shake rattle and roll ….The Black Dynamites

16 Sepanjang jalan ….Yuni Shara

17 What I say ….Eddy Chatelin

18 To soon to know ….Benny Poetiray

19 Indonesië ik hou van jou ….Anneke Grönloh

20 Waarom daarom ….Ed Brodie

21Afscheid van Indonesië …Eddy C

http://www.youtube.com/watch?v=eN_oQpDN4IE
http://www.youtube.com/watch?v=eN_oQpDN4IE
http://www.youtube.com/watch?v=eN_oQpDN4IE
http://www.youtube.com/watch?v=zbJLcZd3h40
http://www.youtube.com/watch?v=zbJLcZd3h40
http://www.youtube.com/watch?v=MFjT3L3SCL0
http://www.youtube.com/watch?v=MFjT3L3SCL0
http://www.youtube.com/watch?v=w52xGNEROb8
http://www.youtube.com/watch?v=w52xGNEROb8
http://www.youtube.com/watch?v=ilBHC3VV2Ak&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ilBHC3VV2Ak&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=NhmpRoT3CUA
http://www.youtube.com/watch?v=kQBLyLfoqpc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kQBLyLfoqpc&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=7sByG0kdC34
http://www.youtube.com/watch?v=NhmpRoT3CUA
http://www.youtube.com/watch?v=5mjx7K0nazo
http://www.youtube.com/watch?v=5mjx7K0nazo
http://www.youtube.com/watch?v=NhmpRoT3CUA
http://www.youtube.com/watch?v=NhmpRoT3CUA
http://www.youtube.com/watch?v=NhmpRoT3CUA
http://www.youtube.com/watch?v=ElHHM9QGOMs
http://www.youtube.com/watch?v=ElHHM9QGOMs
http://www.youtube.com/watch?v=ElHHM9QGOMs
http://www.youtube.com/watch?v=LCEoGVoAbtY
http://www.youtube.com/watch?v=LCEoGVoAbtY
http://www.youtube.com/watch?v=ux5K9pePGpk
http://www.youtube.com/watch?v=ux5K9pePGpk
http://www.youtube.com/watch?v=60q5SkH4Ol0
http://www.youtube.com/watch?v=60q5SkH4Ol0
http://www.youtube.com/watch?v=RfbTNVrMlfw
http://www.youtube.com/watch?v=RfbTNVrMlfw
http://www.youtube.com/watch?v=RfbTNVrMlfw
http://www.youtube.com/watch?v=dRHr1D3s5aE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dRHr1D3s5aE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dcRaq5nFsII
http://www.youtube.com/watch?v=uOlPBODNBpo
http://www.youtube.com/watch?v=uOlPBODNBpo
http://www.youtube.com/watch?v=zSVb-bEI3fo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=zSVb-bEI3fo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=iC0bovzKQlg
http://www.youtube.com/watch?v=iC0bovzKQlg
http://www.youtube.com/watch?v=voGu0yqYyNg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=voGu0yqYyNg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=CJYo0irevE8
http://www.youtube.com/watch?v=CJYo0irevE8
http://www.youtube.com/watch?v=mi3uBVDmsjM
http://www.youtube.com/watch?v=mi3uBVDmsjM
https://www.youtube.com/watch?v=JhcQoPU2i3E&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=JhcQoPU2i3E&feature=share
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