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Laatste actuele nieuwtjes van
Celebraties en non celebraties
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

B.I.R ( Bekende Indo Rocker) in het huwelijksbootje.

Enkele weken geleden kreeg ik van Ben Poetiray en Maureen een uitnodigingskaart toegezonden.
Daarna belde hij me op of ik het ontvangen had en ervan was bij gekomen.
Het verbaasde me even maar niet lang.
Ben en Maureen zouden eigenlijk in 1998 al getrouwd zijn, maar doordat er iets aan de papieren van
Ben haperde werd het even uitgesteld....
Daar inmiddels Cheryl en Gaylon er bij zijn gekomen en Mark er al was,
vonden de kinderen het prettig dat
Ma en Pa dan toch het huwelijksbootje in stapten zodat Ma ook Poetiray zal gaan heten.
Het werd een leuke dag in besloten kring met naaste familie en een paar vrienden.
Ben straalde bij het zien van zijn gelukkig gezin toen hij zijn handtekening plaatste in
het grote boek van de burgelijke stand.
Ben en Maureen, wens jullie namens Indoprivé een behouden vaart in jullie huwelijksbootje.
Gezondheid en geluk èn.....keep on INDOrockin!!!!
Armand Filon

Kees getrouwd
Eindelijk.. eindelijk is het Kees gelukt Maureen, waarschijnlijk met een pistool op haar borst, zover te
krijgen. Hij heeft haar zelfs gegijzeld heb ik mij laten vertellen. De ME moest er zelfs aan te pas komen. Die hebben
met moeite Maureen, na haar bevrijd te hebben kunnen overhalen toch maar in het bootje te stappen. Uiteindelijk
heeft zij zich erbij neergelegd, Keesje blij.
Van harte gefeliciteerd, door de Crazy Rockers, en vooral door jouw vriend Kees uit Zwitserland.
Kees en Kees, wat is dat nou weer voor een onzin zult u denken beste lezers.
Even ter verduidelijking: Kees 1 = legende Benny Poetiray en Kees 2 = de legende Harry Berg. Waarom toch
Keesen? Daar gaat een kleine anekdote aan vooraf.
Kees en Kees speelden samen bij een van de vele filialen van de Tielmanbros.
Na de voorstelling moest er afgebroken worden en was er dus werk aan de winkel dus ‘’An die Arbeit” Kees 1
sjouwde zich de pleuris terwijl Kees 2 rustig genoot van zijn laatste restje whisky. Dit vond Kees 1 niet helemaal
O.K. en dat liet hij merken door naar Kees 2 te roepen: ‘’Hé Kees doe ook es wat”. Kees 2 die zo als bekend, zich
niet graag laat commanderen, ontstak in woede en gooide zijn kont tegen de kribbe door helemaal niets meer te doen.
Natuurlijk werd het later bijgelegd, maar sindsdien noemen ze elkaar Kees. Wie de Indo en dus ook Kees 2 een beetje
kent, zal wel begrijpen, dat de Schorpioen Kees 2 op zoete wraak zinde. Zijn kans deed zich voor, toen Benny met de
Crazy Rockers een gig had in Roelof Arendsveen, als ik mij niet vergis.
Kees 2 opende hernieuwde kennismaking tussen Kees 1 en Kees 2 met de woorden: Hé Kees we gaan hier geen Andy
parodie opvoeren hè. Gewoon Rock’-n-Roll. Kees, meegaand als hij is, stemde probleemloos in. Het optreden ging
buitengewoon goed en Kees 1 en Kees 2 lieten zich als solisten van hun beste kant zien, niets geen geforceerde acts
met tegen je zin in gitaren op je rug houden en je gitaar ontheiligen door haar respectloos met je voeten te bespelen.
Het publiek leende zich er trouwens ook niet voor.

Kees getrouwd
Ik kon het echter niet laten want dat gezapige vriendelijke gedoe tussen de twee Keesen, begon mij stierlijk te
vervelen. In een onbewaakt ogenblik fluisterde ik Kees 1 schijnheilig in zijn oor: ‘’Waarom doe je niet Sheryl Moana
Marie, met Andy act niet? ’’Whadooee mag niet van si Kees2 Straks bolle wangen en hoe dan?’’ Maar mijn
overredingskracht valt niet te onderschatten en ook Pim deed er een schepje boven op. Kees 1 was tenslotte toch
bereid aan mijn wens te voldoen. Hij vertelde onomwonden Kees 2 welke noten hij op zijn niet te onderschatten zang
had. Tot zijn niet geringe verbazing vond Kees 2 het O.K. Geen probleem…….
Maar Kees 1 had hem nauwelijks de rug toegekeerd om alle aandacht te besteden aan een paar (vrouwelijke)
bewonderaars, of Kees 2 riep de Crazy Rockers bij elkaar en deed op gedempte toon zijn snode plan uit de doeken.
Enfin eindelijk was het ‘’moment supreme’’ daar . Kees 1 nam zijn stoerste houding aan, haalde diep adem en
schalde zijn allerbeste ‘’Sheryll Moana Marie’’ de zaal in. Natuurlijk om Kees 2 van zijn zang capaciteiten te
overtuigen. Maar wie kon zijn verbazing schetsen toen het publiek in plaats van in vervoering weg te smelten,
onbedaarlijk begon te lachen, geen danspaartje kwam meer aan dansen toe. Hoe dat kwam?
Harry alias Kees2 had met ons afgesproken, dat als Kees 1 zijn Andy act zou doen wij met z’n allen een plastiekzakje
van Albert Heijn over ons hoofd zouden trekken. Kees 1 vertrouwde het geschater van het publiek niet, draaide zich
onzeker om en keek tegen vijf plastiek boodschappentasjes in plaats van vijf Crazy Rockers aan. Wat de mens Benny
Poetiray siert…? Hij kon er zelf vreselijk om lachen. Benny probeert ondanks het feit dat hij de bloeitijd van de
Indorock niet meegemaakt heeft het in stand te houden. En reken maar, dat hij nog veel meer in zijn mars heeft, dan
achterhaalde licks. Ik heb hem met zijn broers horen spelen toen ik als gast zijn 50 e ‘’Bühne jaar’’ mee mocht vieren.
Ik hoorde toen een up to date gitarist. Maar boven alles is Benny alias Kees1 een fijn, warm, open en onbevangen
mens. Karaktereigenschappen, die je niet vaak meer tegen komt in het in verval rakende circuit. Nogmaals van harte
heel veel geluk toegewenst met jouw Maureen en je kinderen. Hoop dat je dochter en je zoon hun idealen zullen
uitkomen. Selamat.

Woody namens alle Crazy Rockers

Help de Indischen in Indonesia
Op 9 januari 2014 overleed heel rustig Doortje Samuels 90 jaar oud in haar woonplaats te Surabaya. Doortje raakte bekend in
Nederland door de twee uitzendingen van Omroep Max op Ned.2.In de eerste uitzending van november 2012 vertelde zij
over haar armoedige leven en als u het nog kon herinneren heeft zij nog een oud Nederlandse liedje gezongen. In de tweede
uitzending van oktober 2013 lag zij er heel slecht bij en tijdens de opnames kon zij niet meer met ons communiceren. Wij
willen even bij stilstaan bij deze bijzondere en moedige vrouw die tegen de armoede heeft moeten vechten, geen inkomsten
of pensioen. Doortje had negen kinderen. Zeven kinderen zijn op een jonge leeftijd overleden. Na de dood van haar man
heeft zij het alleen moeten doen zonder hulp van wie dan maar ook. Met de financiële steun van de stichting Max maakt
Mogelijk hebben wij haar bouwvallige kampong huisje kunnen renoveren. Eind januari 2013 was het huisje gerenoveerd.
Doortje hebben wij kunnen helpen en in haar laatste fase van haar leven nog een menswaardig bestaan kunnen geven. Diep
respect voor deze moedige en lieve vrouw. Rust zacht Doortje Namens het bestuur, medewerkers en vrijwilligers, Leida
Sellier

Doortje Samuels Naar aanleiding van ons bericht over het overlijden van Doortje Samuels op onze website en facebook het
volgende. Er zijn honderden reacties binnengekomen en duizenden mensen die het bericht hebben gelezen. Het is voor ons
niet mogelijk om alle reacties persoonlijk te beantwoorden. Daarom willen wij langs deze weg, namens het bestuur,
medewerkers en vrijwilligers u danken voor uw medeleven met het overlijden van Doortje. Wij zijn diep getroffen door alle
mooie en lieve reacties van u en het geeft ons de kracht en steun om met ons werk verder te gaan. Alleen met uw steun
kunnen wij deze vergeten oudere Indischen in hun laatste leven fase nog een menswaardig bestaan geven. Geef vanuit je hart.
Mocht u nog geen donateur zijn stort uw bijdrage op ABN AMRO rek.nr NL 03ABNA 0524560501 t.n.v. ST HELP DE
INDISCHEN Bij voorbaat danken wij u. Met onze hartelijke groeten, Leida en Ruud Sellier

Sophia van Raalte 100jaar oud

Mevr.
Sophia Alice Hortense
van Raalten
vierde zondag temidden
van haar familie in
woonzorgcentrum
Westerheem haar
honderdste verjaardag.
Natuurlijk kwam
burgemeester
Minke Baltus ook op
verjaardagsvisite om haar
met deze bijzondere dag te
feliciteren.

Mevrouw van Raalte werd
geboren op 20 januari 1914
in Cheribon, Nederlands
Indië

Woody Brunings 76 jaar
Onze eigen Drs. W. Brunings vierde op 16 februarie zijn 76 e verjaardag met
de Crazy Rockers en Harry Ballemaker. Toevallig had Ron Lamster (2 e links op de foto) ook een feestje te vieren ,
nl. zijn 47 jarig huwelijksfeest. Op de foto zien wij van links naar rechts, Boy Brostowsky, Ron Lamster, Chris
Latul, Eddy Chatelin, Woody Brunings, Louis Drabe, Glenn en Silvia Kuhuwael en Harry Ballemaker die de
fles champagne ontkurkte om met ons te proosten.
Ondanks zijn leeftijd oogt mijn gewaardeerde collega Brunings nog zeer jeugdig en vitaal en bewees dat meteen met
een Spaanse marathon sessie waarmee hij de hele zaal plat kreeg.
Ik maakte mij wel een beetje zorgen en stond op het punt om 112 te bellen maar dat was gelukkig niet nodig geweest.
Woody ik hoop dat wij nog lang samen op het podium zullen staan en de mensen kunnen laten zien dat die oude
Rockers nog steeds prima in conditie zijn.

EDDY C

Naomi Quadflieg

Winnaars publieksprijs en juryprijs VeldekeKids bekend!
Zes juryleden hebben hun punten gegeven aan de videoclips en ook bepaald of de superband uit
Weert of de superband uit Sittard-Geleen de publieksprijs wint. De juryleden hebben gekeken
naar de originaliteit van de tekst/lied, de kwaliteit van de zang en de insteek van de videoclip.
In de jury zaten mensen van Dagblad De Limburger, TV Limburg, de Trompetter, Veldeke kring
Venlo, Hans Jacobs (medepresentator van de Boètegewoëne Boètezitting) en Marlstone Music. Zij
hebben in totaal acht superbands beoordeeld. De superband uit Maastricht heeft ons gevraagd om
buiten de jurering te blijven.
We danken alle superbands voor hun inzet en betrokkenheid,
en iedereen voor het volgen van VeldekeKids

Dwars door de storm
Gedeeld verleden, gedeelde
verhalen:
Boekpresentatie jeugdboek
'Dwars door de storm' 21/3
Vrijdag 21 maart 2014 presenteren Martine Letterie
en Karlijn Stoffels hun nieuwe boek
‘Dwars door de storm’ bij het Indisch
Herinneringscentrum in het kader van het programma
'Gedeeld verleden, gedeelde verhalen'.

'Dwars door de storm' is een jeugdboek (11+) over wat de Groningse Tjakkie en de
Molukse Jacob begin jaren ’50 van de vorige eeuw bindt, ondanks de verschillende
werelden waarin zij opgroeien. Tijdens het afwisselende programma op 21 maart a.s.
brengen lezingen, muziek en gesprekken de herinneringen aan de Indische en Molukse
geschiedenis uit die tijd weer tot leven. Daarbij is er veel aandacht voor een bindende f
actor van toen, de indorock.

M.m.v. de auteurs Martine Letterie en Karlijn Stoffels, Herman Keppy (journalist,
schrijver, onderzoeker), Hans Consten (gitarist indorockband The Eastern Aces,
presentator Rock Around The Sixties bij Omroep Rijswijk) en muziekgroep Sound of Njoy.
Datum: vrijdag 21 maart 2014
Tijd: 14.00 uur inloop, 14.30 - 17.00 uur programma
aansluitend informele bijeenkomst met verkoop- en signeersessie Martine Letterie en Karlijn Stoffels
(geen pinbetaling mogelijk!)
Locatie: Kumpulan, Sumatrazaal, Velperweg 147, Arnhem
Aanmelden: uiterlijk 14 maart 2014 via het aanmeldformulier.

Ab en Ab

Persbericht
Objecten uit de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost Azië
Op 4 februari 2014 opende Zijne Majesteit de Koning de expositie ‘De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen’. De tentoonstelling
presenteert t/m 5 mei 2014 in de Kunsthal Rotterdam de 100 meest bijzondere voorwerpen uit de collecties van 25 oorlogs- en verzetsmusea.
Uit collectie van Museum Bronbeek koos gastcurator Ad van Liempt drie objecten, die getuigen van de oorlog Zuidoost Azië: een
reddingsvest van het Japanse transportschip ‘Nitimei Maru’, een Japanse mitrailleur, en een overall van het Vrouwen Auto Corps (VAC).

Reddingsvest hellship
De ‘Nitimei Maru’ is een van de schepen waarmee de Japanse bezetter krijgsgevangenen uit de bezette gebieden over zee vervoerde om hen elders
als dwangarbeider te werk te stellen bij infrastructurele projecten als de BirmaSiamspoorweg. Deze schepen werden ook wel de ‘hellships’ genoemd
vanwege de onmenselijke omstandigheden aan boord. Ze waren doelwit van geallieerde aanvallen. De Nitimei Maru werd op 15 januari 1943 door
een bombardement tot zinken gebracht.
Japans mitrailleur
De geëxposeerde mitrailleur is verbonden aan de strijd om en bezetting van Nederlands-Indië in 1942-1945. De gouverneur-generaal van
Nederlands-Indië verklaarde het Japanse keizerrijk op 8 december 1941 de oorlog. Drie maanden later eindigden de gevechtshandelingen op Java
met de algehele capitulatie van het KNIL.

Overall Vrouwen Auto Corps
De overall van het Vrouwen Auto Corps (VAC) is een witte katoenen overall met opgenaaid embleem. Het VAC werd eind 1940 op particulier
initiatief in Nederlands-Indië opgericht. Het leidde vrouwelijke vrijwilligers op tot vrachtauto - en autobestuurder. Een jaar na de oprichting telde het
ongeveer 400 leden met 12 afdelingen verspreid over Java. Vanaf het begin kreeg het initiatief de steun van de directie van General Motors. Dit
bleek een belangrijke succesfactor. General Motors had in 1927 een grote assemblagefabriek in Tandjong Priok, de haven van Batavia (Jakarta)
geopend. Daar verzorgde General Motors de opleiding van een groot deel van het VAC. Het stelde ook voertuigen ter beschikbaar.
Voor de theoretische en praktische opleiding bij General Motors kregen de dames van de sponsor een overall met korte mouw, opgenaaide
borstzakken, insteekzakken en ceintuur. Boven de linkerborstzak was het geborduurde embleem van General Motors Service genaaid. Dit embleem
bestaat uit het stadswapen van Batavia met daaronder de afkorting GM en het woord SERVICE.
De objecten van Museum Bronbeek in deze tentoonstelling zijn er slechts drie uit haar collectie van meer dan 60.000, die alle betrekking hebben op
de Nederlandse koloniale geschiedenis. Op www.museumbronbeek.nl is deze collectie te vinden. Wie meer wil weten over de geschiedenis van
Nederlands-Indië vanaf 1600 kan daarvoor terecht in de nationale overzichtstentoonstelling ‘Het verhaal van Indië’ of verder op onderzoek gaan in
het kenniscentrum van het museum.
Vanaf 5 februari zijn alle 100 voorwerpen van de tentoonstelling te zien op http://www.100voorwerpen.nl. Bij de tentoonstelling verschijnt een
handzame publicatie.
De tentoonstelling is een initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, in samenwerking met de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45.

Fotodeterminatiemiddag Nederlands-Indië

Museum Bronbeek in Arnhem organiseert op zaterdag 15 maart 2014 de fotodeterminatiemiddag ‘Mijn opa was een…’. Iedereen kan van
12.00 tot 17.00 uur bij een team van experts terecht met vragen over (familie)foto’s, die men zelf meebrengt en die betrekking hebben op het
voormalige Nederlands-Indië en het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL).
Voorouders
Veel Nederlanders hebben voorouders die in Nederlands-Indië woonden of daar als militair gediend hebben. Bij het opruimen van de zolder of kast
vinden zij soms foto’s en documenten waarop hun familieleden in Indië staan afgebeeld, al dan niet in uniform. Het belang en de betekenis van die
spullen is vaak niet duidelijk, maar met hulp van specialisten kan dit materiaal veel vertellen over het leven van deze familieleden. Om mensen
gelegenheid te geven een antwoord op hun vragen te vinden organiseert museum Bronbeek deze middag.
Expertise
De experts analyseren de foto’s aan de hand van kleding en uniformen, wapens, voer- en vaartuigen en gebouwen. Behalve foto’s zijn ook
documenten, onderscheidingen en (delen van) uniformen welkom om te laten bekijken. Indien gewenst kan men advies en informatie krijgen over
nader (genealogisch) onderzoek in het Nationaal Archief. De specialisten zijn onder meer afkomstig uit museum Bronbeek en het Koninklijk
Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde (KITLV).
Reserveren
De fotodag wordt gehouden in museum Bronbeek. Voor deelname geldt het toegangstarief van het museum (www.bronbeek.nl ). Reserveren is
noodzakelijk; belangstellenden kunnen zich opgeven via nb.ravensbergen@mindef.nl of telefoon 026-3763555.

Tjidengkamp reunie

Kinderen

Neem gerust uw kinderen mee, want ook zij hoeven
zich niet te vervelen. Een stand met creatieve
handvaardigheid geeft workshops en er is ook een
springkussen aanwezig. Kortom een bezoek aan de
Pasar Malam Bagus is een dagje uit voor het hele
gezin!
Bijzonderheden:
Door de ruime opzet is de Pasar Malam Arnhem ook
goed te bezoeken met een rolstoel of scootmobiel.
Honden en andere huisdieren zijn niet toegestaan.
Gratis parkeren
Bij de Rijnhal ligt een heel groot parkeerterrein en het
parkeren is gratis.

Entree:
Volwassenen
€ 8,Volwassenen 65+
€ 6,Kinderen 6 t/m 12 jaar € 6,Kinderen tot 6 jaar
Gratis
Op vrijdagmiddag is de entree voor 65plussers tot
17.00 uur slechts € 2,-!
Organisatie: FLAM Productions: 0546 - 865811 of
06-20582405
info@flamproductions.nl
Website: http://www.flamproductions.nl

TEAM ROCK AROUND THE SIXTIES
ELKE ZONDAGMIDDAG VAN 13U TOT 16U

Vincent,

Arnold,

Eddy C,

Hans en Ron

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 God dank ik ben een Indo Boy
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

….The Crazy Rockers en de Mariniers Kapel
.…Hans ( Antje Miemat ) en Jody ( HDSoundstudio)
….Ricky Risolles
….Eddy C
….Woody Brunings, Pim Veeren en Eddy C
….Ricky Risolles
….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

Indo Privé word gesponsord door
Sir Winston Leisure Center
Gen. Eisenhowerplein 27 • 2288 AH Rijswijk
TEL 070-3 192359 FAX 070-3192430
info@sirwinston.nl

Fred Lammers
Postbus 243• 7600 AE Almelo
TEL 0546- 865811 gsm 06-20582405
info@flamproductions.nl

uw gesprekspartner
voor al uw
feestelijke zaken en
zakelijke feesten
Specialist
in het organiseren
van evenementen
in de Indonesische sfeer
Pasar Malam
Assen/Hengelo/Arnhem
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