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Country guitarist Arthur Smith dies
Country music guitarist Arthur Smith, best known for the
theme tune from the 1972 film Deliverance, has died.
Smith, 93, was one of the most influential guitar-players in
country and early rock 'n' roll.
He found fame with his 1948 single Guitar Boogie and
enjoyed other hits including Feudin' Banjos in 1955.
When the Warner Bros film studio used a cover version
and renamed it Dueling Banjos for Deliverance, he sued
them and won substantial royalties.
As well as being a musician, Smith also ran a recording
studio and record labels and had a successful career as a
radio and TV presenter.
The Arthur Smith Show, on WBTV, was syndicated across
the US and ran for 32 years.
Beatles influence
He was nicknamed Arthur "Guitar Boogie" Smith after the
title of his breakthrough tune, which became a hit around
the world.
In Liverpool in 1957, a young Paul McCartney played it
during his first concert with The Quarrymen, who went on
to become The Beatles.
But nerves got the better of McCartney, who made a mess
of it. "I was just too frightened," he later said.
"It was too big a moment with everyone looking at the
guitar player. I couldn't do it. That's why George was
brought in."

EGMOND, WIE BEGON ER NIET OP
Cees Bakker heeft de nodige gitaar publicaties het licht doen zien. Hij werkte mee aan het boek “Crazy Pearls and
Diamonds, 50 years of Burns guitars”; hij verzorgde voor het maandblad GitaarPlus 9 jaar de rubriek “De Klassiekers”
over vintage gitaren; in 2012 produceerde hij de CD “Nostalgische gitaren van Nederlands fabricaat” en nu heeft hij het
ultieme Nederlandse gitaarboek geschreven:
EGMOND, HET LEGENDARISCHE NEDERLANDSE GITAARMERK
Wijlen Jan Maarten Hafkamp was met meer dan 600 instrumenten de ultieme gitaarverzamelaar, waarvan ruim 200
Egmond gitaren. Voor honderdduizenden was Egmond de eerste kennismaking met het fenomeen gitaar, zowel nationaal
als internationaal. Dit waren niet de minsten: Paul McCartney, Brian May, Rory Galagher, Garry Moore, Peter Koelewijn,
The Blue Diamonds en Anneke Grönloh. De kwaliteit was over het algemeen gesproken matig, maar de kwantiteit
overweldigend. Tussen 1969 en 1976 werden 21 miljoen instrumenten verkocht, dus meer dan de enige andere Europese
massafabrikant Eko, maar ook beduidend meer dan Gibson, Fender en waarschijnlijk ook Harmony. Het was zijn wens dat
er een boek over Egmond zou komen en hij vroeg vintage gitaar kenner/journalist Cees Bakker om deze taak op zich te
nemen. Ter voorbereiding gaf Jan Maarten eind 2007 een koffer vol Egmond documentatie. Het ordenen en rubriceren
vergde maanden tijd. Na het overlijden van Jan Maarten in maart 2008 begon Cees Bakker met het schrijven van de
Egmond bijbel, zoals dit door Brian May, de gitarist van Queen, betiteld werd, gebaseerd op de documentatie van Jan
Maarten. Daarnaast interviewde hij ex-werknemers van Egmond, de derde generatie van de familie Egmond, Egmond
bespelers van het eerste uur en Egmond verzamelaars. Na ruim vijf jaar noeste arbeid kwam het concept in januari 2014
gereed. De titel luidt: “Egmond, het legendarische Nederlandse gitaarmerk”.
In maar liefst 515 pagina’s op A4 formaat wordt in 114 hoofdstukken het fenomeen Egmond van alle kanten belicht en
daarnaast inzicht gegeven in de vaderlandse popmuziekwereld in de zestiger jaren. Er wordt uitvoerig ingegaan op de
historie van Egmond, hun solid body-, semi-akoestische, akoestische, Spaanse-, Western-en elektrische Western jazz- en
steelgitaren, solid body en semi-akoestische basgitaren, versterkers en de 38 submerken van Egmond. Daarnaast
hoofdstukken over Egmond elementen, mandolines, banjo’s, ukeleles, kindergitaren, accordeons, snaren, de orgelgitaar en
de productie methodes van Egmond. Bekende Egmond bespelers komen aan het woord, zoals Brian May, Andy Tielman†,
Peter Koelewijn, René Nodelijk, Jan de Hont, Eddy Chatelin maar ook gitaarbouwer Wim Heins. Tevens wordt aandacht
besteed aan de innovaties van Egmond, bijzondere Egmonds, Egmond schema’s en documentatie bladen, een in
memoriam over Andy Tielman, de eerste Egmond tentoonstelling en aanverwante merken als van Zalinge, Van Gent en
Juan da Montagne. Ook twee restauratie projecten in woord en beeld komen aan bod alsmede het hoofdstuk Egmond op
platenhoezen.

EGMOND, WIE BEGON ER NIET OP
Tot slot een uitgebreide foto compilatie van 28
bekende en 309 minder bekende Egmond
bespelers.
Het boek is rijk geïllustreerd, maar
kleurendruk zou onbetaalbaar worden, en
daarom werd gekozen voor een zwart/wit
uitvoering met als bijlage een DVD met 72
kleurenhoofdstukken in PDF formaat.
De prijs bedraagt € 42,50 exclusief € 6,75
verzendkosten. Voor bestellingen of nadere
informatie kunt u mailen naar:
gitaarcees@planet.nl .
Het is een bijzonder veelzijdig en interessant
boek geworden en er is zelfs een hoofdstuk
aan mijn persoontje gewijd.
Cees is een belanda maar heeft al van jongs af
aan een bijzondere affiniteit met de Indische
en Molukse gemeenschap. Daarom kunnen de
lezers van Indo Privé dit boek aanschaffen
voor de gereduceerde prijs van € 45,00
inclusief verzendkosten. U dient dan wel bij
bestelling de code ECCBEB te vermelden. U
kunt ook eerst een inhoudopgave opvragen.
Eddy C

Taman Indonesia
Dit jaar is ons park genomineerd voor de Gaafste Plek van
Overijssel. Mede dankzij jullie, onze ambassadeurs.
Willen wij deze Award winnen dienen we genoeg
stemmen in te zamelen van alle onze fans, Indonesië
lovers en Taman vrienden. We hopen dat jullie ook voor
op ons willen stemmen, en onze Indonesische tuin en
warm hart toedragen. Het zou voor ons weer een enorme
promotie boost betekenen. Natuurlijk willen we jullie ook
bedanken, en onder de stemmers verloten wij 4
seizoenskaarten van ons park .
We hopen dat jullie ook op onze stemmen!
Dat kan via deze link:
http://www.go-kids.nl/uitjes/dierenpark-taman-indonesia
Hierbij attached ook onze nominatie en stembutton /
banner om eventueel op jullie website te plaatsen.
Terima kasih banyak!
tropische groet,
Marlisa Wareman
PS Stem je ook? Dierenpark Taman Indonesia is
genomineerd tot leukste uitje van Overijssel 2014 door
Go Kids! Als jij ook stemt, maken we kans deze gave
prijs te winnen. Dat zou veel voor ons park betekenen.
htthttp://www.go-kids.nl/uitjes/dierenpark-tamanindonesia
dierenpark Taman Indonesia
www.taman-indonesia.nl
AGENDA: 10 & 11 mei Pasar Siang 2014
Dierenpark Taman Indonesia verkozen tot leukste uitje
van Overijssel 2013 door de leden van de ANWB!

Hans Amo
Op 19 april 2014 In Suriname overleden: Hans ‘Jazzy’ Amo (1940), van de Fire Devils.
Hans Amo werd in 1940 in Paramaribo geboren en kwam in 1955 vanuit Suriname naar Nederland voor zijn opleiding.
In 1958 kwam hij in Haarlem terecht, waar hij samen met zijn eveneens in Suriname geboren neef Hans de Koning de
muziek van de Everly Brothers ging spelen. Tijdens de militaire diensttijd van Hans Amo kwam de Indische gitarist
Huib Liauw in beeld en al vrij snel vormde zich een vriendenbandje.
Met de Fire Devils oogstte hij veel succes en trad veel op in Den Haag en omstreken. Hij was een echte fan van De
Crazy Rockers en heeft zelf later ook nog met hun opgetreden. In 2006 besloot hij om voorgoed terug te keren naar
zijn geboorteland Suriname. Hij was getrouwd met Jeanine vd Toorn de zuster van Sugar Lee Hooper en woonde tot
heden ten dage nog steeds in Suriname.

Hans Amo en Woody Brunings van de Crazy Rockers

Hans Amo
Het is moeilijk te bevatten, maar Firedevils' leadsinger Hans "Jazzy" Amo RIP, is in zijn geboorteland
Suriname overleden. Heel het Gevers Deynootplein in Scheveningen zal met weemoed terugdenken aan zijn
krachtige zangstem die niet alleen soul, rock, latin maar ook gevoelige ballads als Cucurucu Paloma bracht.
Hans was de drijvende kracht van The Firedevils ooit opgericht door Rein de Vries. In de band stelde hij zich altijd
bescheiden op, maar wanneer hij met een nieuwe song kwam was het meteen raak!
Wij luisterden meestal naar een meegenomen epee-tje, maar soms had hij alleen de bladmuziek bij zich, dat kostte
ons – trage notenlezers – nogal wat tijd (!) vooral omdat hij die song liefst nog diezelfde avond op het podium wilde
brengen. Hans "Jazzy" Amo werd door de Crazy Rockers, die net als wij in de 60er jaren in het Scheveningse
uitgaanscentrum optraden heel vaak op het podium in Sheherazade gevraagd --- wat een fenomeen was hij toch.
De bijgaande foto werd gemaakt voor de Pam Pam met Roy Chauvigny de Blot, "Jazzy" (de naam die hem door een
Amerikaanse fan werd gegeven), Huib Liauw Goan Seng, Don Heronymus en George Dankmeyer.
Ik zal hem als een gedreven muzikant herinneren en de anecdotes staan bij mij in het geheugen gegrift.
Bye good friend !!
George Dankmeyer

Colomn van Drs. W. Brunings
Digi-Analfabeet
Internet ervaar ik aan de ene kant als een grote bron van informatie, maar aan de andere kant ook als een grote
afleider. Het voedt een dwangmatige behoefte om ‘’verbonden’’ te blijven. Dit gaat volgens mij ten koste van andere
misschien waardevollere aspecten van het leven. De laatste jaren krijgt internet bovendien ook onprettige
eigenschappen. Het raakt zelfs in de greep van een ideologie die de werkelijkheid ontkent. Voorbeelden genoeg
hiervan. Mensen die vele uren per dag aan het scherm gekluisterd zitten hebben niet veel tijd om vanuit de virtuele, de
echte wereld in te stappen en het te beleven.
Het kan niet anders,dan dat de ontwikkeling van de mens, sinds het gebruik van internet is veranderd. Internet moet
toch invloed op het brein van de mens hebben, als zij dag in dag uit uren online is, zich als het ware synchroniserend
met een virtueel netwerk.
Ik voel me als een digi-analfabeet uit het stenen tijdperk, die door een steeds sneller voortdenderende diaree van
virtuele oppervlakkigheden voorbijgestreefd wordt. Natuurlijk is de digitale revolutie net zo revolutionair als het
uitvinden van het schrift en helemaal de uitvinding van de boekdrukkunst of radio en TV. Daar valt niets tegen in te
brengen. Toen liepen ook allerlei filosofen te zeiken, zelfs de oude Aristoteles en Paidros.
Dat er nadelige gevolgen kleven aan een overdaad van internetconsumptie, staat volgens sociale wetenschappers en
neurologen buiten kijf. We zullen misschien nog jaren moeten wachten, maar het ligt voor de hand, dat de dagelijkse
stortregen van informatie iets doet met ons brein en dus met ons denken. Onderzoek heeft nu al bewezen, dat het
denken versnippert wordt en onze aandacht ook. We hebben minder tijd voor reflectie diep denken en hebben er ook
geen belangstelling meer voor. Zorgwekkender is dat onze conversatie steeds vluchtiger en zakelijker wordt en steeds
minder plaats vindt in de context van een persoonlijke ontmoeting.
Ik kan mij voorstellen, dat het brein van deze generatie, die met het medium opgegroeid is, veel sterker versnipperd is
dan mijn eigentijdse breinen.. Misschien hindert die veelheid van verbindingen, avatars en berichten hen zelf niet,
maar ik denk dat hun identiteit er niet alleen vluchtiger van wordt, maar ook minder stabiel. ‘’De kans bestaat, dat we
binnen de kortste keren met een identiteitloze generatie te maken gaan krijgen’’, somberen futurologen.
Er is nauwelijks meer tijd voor bespiegelingen, zelfbeschouwingen of op-je-zelf zijn. Gevestigde ideeën over privacy
en intellectueel eigendom worden in snel tempo ondermijnd. De spectaculairste verandering ligt waarschijnlijk in wat
het betekent om lid van een gemeenschap te zijn.,.. erbij (willen) horen…
Het al eeuwenlang gangbare concept, van intermenselijk contact, wordt radicaal op zijn kop gezet, omdat iedereen
dag en nacht met elkaar in contact kan komen. Om in de geest van het aanstaande bevrijdingsfeest te blijven: We
mogen ons gelukkig prijzen dat deze uitvinding pas na de tweede wereldoorlog en na de hoogtij dagen van GESTAPO,
KGB of de latere VOPO opkwam.

Colomn van Drs. W. Brunings
De Europese Jodenvervolging zou een fluitje van een cent geweest zijn, tegenstanders van totalitaire systemen zouden
geen schijn van kans gehad hebben.
Maar zijn wij met z’n allen niet langzaam uitgegroeid tot mini ‘’Geheimdienstler’’ in ons eigen totalitair digi-staatje?
Je hoeft je maar aan een willekeurig iemand voor te stellen en je wordt al de zelfde dag door zo’n’’ I-spy’’ ‘’nagegoogeld.’’ Zooo meneer Brunings.. U zit in een rockbandje… vet cool man. Google Earth is in staat je als in de film
‘’Big Brother is Watching you’’ van Orwell overal te volgen.
Wat zegt U?.. Geen probleem als je niets te verbergen hebt..? Ga toch weg man.. Hij die is zonder geheim… hij gooie
de eerste steen.
Een bekakte moderne slaaf die iets deed met communicatie in het bedrijfsleven zat op een feestje te verkondigen, dat
hij geen geheimen had voor zijn schat…:’’Hè schat?”. Maar toen zijn schat gortdroog voorstelde, om dan maar een
week van mobieltje te wisselen… stikte hij bijna acuut in zijn Chablis. Zijn Armani pak zat er helemaal onder….
Jammer van het mooie pak. Neem van mij aan… Niemand krijgt in ieder geval… mijn mobieltje... niet voor een week
.. niet eens voor een dag.
Welke gevolgen dat eeuwige turen op het beeldscherm op den duur voor intimiteit, fantasie, democratie, sociale
actie, burgerschap en andere belangrijke aspecten van het mens-zijn zal hebben? Ik heb wel een vermoeden, maar laat
het onderzoek liever over aan neurologen, sociologen en psychologen.
Voor mij blijft de digitale wereld nog steeds een mysterie. Ik heb het gevoel, dat ik in twee werelden leef: De predigitale en de digitale. Maar wie zijn kinderen en kleinkinderen wil begrijpen, zal zich toch in de virtuele wereld
moeten inburgeren. De kans is dan groot, dat oude ‘’digi-analfabeten’’ zoals ik, zich net zo versnipperd gaan voelen
en vergeefse pogingen zullen doen hun privacy te beschermen. Heeft een mens toch recht op? IJdele hoop natuurlijk,
in de door digi-dictators geregeerde totalitaire staat.
Maar ik kijk niet alleen negatief tegen internet aan hoor, ik zie het ook als een positieve kracht.
Maar voor een positieve toekomst lijkt het mij dat we zo nu en dan de computer uitzetten en veel tijd buiten in de
echte wereld doorbrengen. Daarom geniet ik nog steeds van een lange wandeling door de Kijk in ’t Jat straat naar de
bibliotheek.
Drs. W. R. Brunings

REACTIE
Met veel belangstelling de laatste Indo Privé zitten lezen. Ook dat verhaal/gedicht over de Sedap Malam.
Wijlen mijn oma vertelde altijd lyrisch over die bloem en de volgens haar bedwelmende geur ervan.
Is een Nederlandse of Latijnse benaming bekend van deze bloem?
Ik was eens op vakantie (1967) met mijn broer in Malaga en bezocht destijds het park Villa Nueva, ik meen bij Marbella.
Zaten in de namiddag op een bankje daar onder een heester met ik dacht witte bloempjes met een sterke geur.
Volgens mijn broer zou dat de Sedap Malam zijn geweest. De geur zat zelfs in onze bovenkleding!
Navraag - onder meer op de pasar malam toen nog in de Houtrusthallen in Den Haag - over de herkomst had geen resultaat.
Bij voorbaat dank voor nadere info.
Groet,
John E. Pijloo
Redactie Indo Privé: Wie kan deze Heer verder helpen?
Antwoord naar indoprive@gmail.com

SEDAP MALAM
In mijn herinnering zweeft een liefelijke naam...
De naam van een bloem uit het verleden
Ze bloeide in mijn tuintje voor het raam
Dat was heel lang geleden.
Ik blijf die bloem met weemoed gedenken
Om het wonder van schoonheid, dat zij bracht
Om de vreugde die zij steeds kon schenken
Wanneer ze geurde in de maanverlichte nacht.
Die geur dreef op een nachtkoeltje voorbij
Dat kozend streek langs mijn gezicht
Dan daalde er een zachte vrede in mij
En zong ik voor me zelf een bloemengedicht.
Kent u die bloem met haar fijne exotische geur?
De sedap malam, bloem van de nacht, zo smetteloos van kleur?
Zij bleef in doorleefde tijden van vreugde en smart
Immer bloeien, diep in mijn hart.

Rest. Fong Shou
Zaterdag 17 mei a.s. zijn Ron & Eddy C wederom van de partij om de muzikale kant van deze avond voor hun rekening te
nemen. Reserveert u tijdig een tafeltje om teleurstellingen te voorkomen!
Rest. Fong Shou, Leyweg 533 A + B, 2545GG Den Haag070 321 1857

Zoals eerder vermeld organiseren de VRIENDENCLUB COSTA BLANCA elk jaar een
PASAR MINI en als het zo doorgaat met de steeds grotere belangstelling dan wordt het
waarschijnlijk een Pasar Maxi,want wat ik van ze vernomen heb wordt het alleen maar drukker
en daarom hebben zij van dit jaar een andere lokatie moeten zoeken om de bezoekers aantal te
kunnen bergen.
Dit jaar vindt het vroeger plaats en wel op 14 Mei 2014, want vorig jaar in September was het voor
de bezoekers te warm geweest.
Mochten jullie toevallig tegen deze tijd die kant op gaan,dan zijn jullie op de hoogte en hopen jullie
te mogen verwelkomen en begroeten.
Gr.Edu.
( info zie boven, flyer )

Ab en Ab

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
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