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Hans Consten 70jaar
Terugkijkend op zijn muzikale betekenis van decennia terug  valt hem niet moeilijk. 
Hans Consten (29 september 1944) laat in vloeiende zinnen de tijdmachine op gang komen. 
Uit de verstandhouding met de Muzen, of het nou de zang, de lyriek of de retoriek betreft 
blijkt dat ze hem goedgezind waren. Zang, (bas)gitaar, keyboard en drums maakte hij zich 
eigen om tot op de dag van vandaag de Muze van het lichte genre in vele variëteiten te 
behagen. 
Bij de Stichting Pelita is hij al jarenlang vrijwill iger en met een eigen programma op Radio 
Rijswijk verbreidt hij zijn favoriete muziek en ond erhoudt hij contact met de luisteraars.

Hij is Indisch. 

Geboren in een interneringskamp bracht hij zijn jeugdjaren door in Bandoeng, waarna de politieke omstandigheden 
de familie naar Valkenburg en Den Haag dreven. Hij bracht de muzikale herinneringen mee van moeder (piano), 
ooms en andere familieleden, net als zo vele leeftijdgenoten. Nauwelijks 8 jaar mocht hij de contrabas leren 
bespelen en ukulele.



Hans Consten 70jaar

Totdat – zo eind 50er jaren een schoolvriendje hem een gitaar aanbood voor tien gulden! Dat moment wakkert de 
muzikale ambities aan. En in de buurt waren al bekende rockers als Dolf de Vries in de weer, van wie Hans zijn eerste 
gitaarles kreeg. Een eerste band(je) van hem  betrad niet lang daarna voorzichtig het podium – The Black Drifters –
gevolgd door The Valiants met herinnert hij zich: “Ben van Bergen (drums) en Bert Grijseels (Teddy Grey, zang). 

Veel Cliff- , Elvis- en Ventures “. Event na event op locaties in de randstad als de rolschaatsbaan Zuiderpark, waar 
een andere bekende rocker, Willy Wissink (The Giants), wat te zeggen had.Toenemende populariteit, progressie in 
instrumentele vaardigheid en podiumervaring waren het gevolg. 

Met de kabar angin kwam ook “Duitsland”  in het vizier. De big stories over money making klonken als muziek in de 
oren . Aantrekkelijke contracten waren te verleidelijk. 

En het werkterrein ging in oostelijke richting - Duitsland.

In een chronologisch betoog noemt hij bands, muzikanten en locaties - anekdotisch en bijbehorende romantiek (The 5 
Rubins). 

Maar dáár vindt na diverse optredens ook een eerste kentering in muzikaal opzicht plaats. De Engelse “beat” rukt op. 
Met de Duitse band de “Bartovs” (vernoemd naar de zangeres Eva Bartova) treedt Hans Consten in een beatband op, 
en met een knipoog naar het publiek zijn “schlagers” niet taboe (1965). De band gaat later verder als  “Adam&Eve” 
met o.a. repertoire van Sonny & Cherworden vele steden en podia met succes aangedaan .met o.a. repertoire van Sonny & Cherworden vele steden en podia met succes aangedaan .

“Muziekgenre wisselen of  met de tijd meegaan loopt parallel met jonger publiek, dat moet geen probleem zijn voor 
een inschikkelijke muzikant”. Tussen de bedrijven door vindt er een opvallende overeenkomst plaats want hij ruilt in 
Stuttgart zijn Jazzmaster tegen een gewenste Gretsch Chet Atkins. 

Waarom wordt verklaard in een uitgebreid exposé waarin vooral het gevoel van de bespeling erop boekdelen spreekt.

Toch een kink in de kabel. In die periode wordt hij door de Nederlandse overheid er aan herinnerd dat de kazerne al 2 
jaar hem een hartelijke  welkomstgroet wil brengen voor de dienstplicht. Paspoort inleveren en omkleden in 
soldatenuniform ! Die tijd passeert keurig in de plooi en geeft hem tot genoegen voldoende ruimte voor zijn passie.

In 1967 vraagt Mariska Veres ( and The Motowns) hem als bassist de gelederen te komen versterken. Interessante deal 
dus zegt hij “ja”. Behalve snaren beroeren krijgt hij wederom een impuls van zijn lichte muze – R&B, soul zou te 
proberen zijn op een keyboard – een Hohner Pianet, het gebeurt. Anekdote – hij leert een routinier op keyboard hoe er 
geïmproviseerd moet worden. Hijzelf is autodidact.

Kriskras weer optredens: de bekende Boltini toernees, de Joop vd Ende stal, zelfs John Engels Sr (l’Etoile, Top Ten, 
Sheherazade, Beatclub en Pam Pam) passeren de revue. Zijn uitgebreide kennis van rockbands en muzikanten schrijft 
Hans Consten ook toe aan het feit dat hij secretaris was van de Stichting Indorock). 
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70 jaar geworden eind september 2014 en hij vertelt door. Hij heeft zich niet met verbetenheid vastgeklampt aan de muziek, 
ziet het meer als kleurige draad door zijn levensloop. Het ongeregelde nachtleven, reizen en meer wisselende 
omstandigheden brachten zijn gedachten op wat “carrière in de gewone maatschappij” heet.
Een betrekking bij de personeelsafdeling van de PTT leidt hem na upgrades en stimuli van de hoger geplaatsten naar een 
studie Arbeidsmarkt Politiek en Personeelsbeleid. 
Alle wendingen en openbaringen ten spijt - intussen blijven de muzikale ambities doorkabbelen. Hij is betrokken bij de New 
Crazy Rockers met Marja vd Toorn en Eddy C. Er worden veel persiflages gedaan. Onder auspiciën van Vd Ende toernees
met Percy Sledge, ChubbyChecker, The Plattersworden op een party voor André van Duin Marja’s talenten ‘ontdekt’.  En met Percy Sledge, ChubbyChecker, The Plattersworden op een party voor André van Duin Marja’s talenten ‘ontdekt’.  En 
gaat zij vervolgens door het leven als Sugar Lee Hooper. 
Tijdens een Rock & Roll Revival event in Houtrust (1981) van wat intussen Indorock wordt genoemd (Piet Muys) beleven 
o.a. The Crazy Rockers een herstart – Hans Consten speelt gitaar (Harry Berg, absent), later nog een tijdje als bassist. 
Hans Consten heeft zich meermalen de sociaal-maatschappelijke positie van collega’s aangetrokken en met positieve 
resultaten assistentie verleend. Hij wist de weg, immers.
Zijn onbedwingbare interesse voor de rock ’n roll (Indorock) houdt hem actief bij o.a. de Hot Jumpers, Jim & Eve
Selection, de Legends en heroprichtingen van de Raylettes, The Valiants, bands waar hij tijdens het eerste ontstaan ook een 
rol in vervulde. De Spanje hype ontglipt hem ook niet – muziek aan de Costa’s, een sliert fans meeslepend, noches calientes
en la playa, het is de adem van Indië (Blue Comets). Aan de andere kant van de oceaan Bali en de USA, daar speelde hij 
ook.
Muziek is hem op het lijf geschreven, de causerie ook. Vlot uit een schier onuitputtelijke bron. Bands, bezettingen, stijl – hij 
weet ’t allemaal.
Sinds 2010 maakt hij deel uit van de Eastern Aces, die mogen er zijn met als hoofdtoon de Indorock, tijdens het gesprek met 
hem opvallend niet één keer uitgesproken, kennelijk wel stevig in ’t hart verankerd
Stem zondagmiddag een keer af op zijn radio-uitzending Rock Around The Sixties, Omroep Rijswijk.
Hij spreekt over, verklaart, her-taalt zijn favoriete muziek- geeft er soms een lezing over of legt in een tv-uitzending kort en 
bondig uit: “What’s up ! “

George Dankmeyer



For Musicfreaks  only !!!!!

Wist u dat..... 

B U T  I  D O ...............in 1961 een miljoenenhit voor Clarence "Frogman" Henry werd geschreven door Bobby Charles die 
tevens nummers schreef voor Fats Domino ( o.a. Walking to New Orleans) en voor Bill Haley ( See you later Alligator) het 
stempel meekregen van Swamp-sound en dat het nummer nu op het repertoire staat van Eddy C. and Friends met een heel lekker 
koortje !

L A W D Y  M I S S C L A W D Y.......in 1952 geschreven en gezongen door Lloyd Price een van de eerste "black-records" was 
die ook door het jonge, blanke publiek werd gekocht en dat de dampende sound op de plaat werd neergezet door Dave 
Bartholomews band met Fats Domino op piano en dat Lloyd Price nog vele malen succes zou hebben met o.a. Stagger Lee, 
Personality en I'm gonna get married.

T W I S T  A N D  S H O U T.........al in 1961 op de plaat werd gezet door The Top Notes maar dat de componist Bert Burns
(Bert Russell) het nummer ook doorgaf aan The Isley Brothers die het in 1962 opnamen met Bert Burns als producer en er een 
enorme hit mee scoorden en The Beatles en Lulu het enkele jaren later nog eens dunnetjes overdeden. Bert Burns schreef veel 
nummers voor Solomon Burke, het onvergetelijke Cry Baby voor Garnett Mimmsen wat dacht u van Hang on Sloopy voor The 
McCoys.McCoys.

H E L L O  M A R Y  L O U..........een superhit voor Ricky Nelson met op leadgitaar de  legendarische James Burton werd 
geschreven door Gene Pitney zelf succesvol als zanger van door anderen geschreven songs zoals 24 hours from Tulsa (Burt
Bacharach) maar als componist hits schreef zoals Rubber Ball voor Bobby Vee en He is a rebel voor The Chrystals.

D O N 'T  B E   C R U E L........in 1956 een kanjer van een hit voor Elvis Presley werd geschreven door Otis Blackwell die voor 
hem ook All Shook Up en Return to Sender componeerde en dat de bassist van Elvis, Bill Black, er in 1963 in slaagde met zijn 
combo het zelfde nummer de hitlijsten in te spelen nu echter als intrumentaaltje.

de saxsolo op Fats Domino"s hit B L U E   M O N D A Y..........op een baritonsax wordt gespeeld door Herb Hardesy, 
tenorsaxofonist in Fats' zijn band en dat deze saxofonist op 89 jarige leeftijd nog regelmatig met Fats optreedt als enige originele 
bandlid, soms ook als trompettist op een trompet die ooit in het bezit was van zijn New Orleans stadsgenoot Louis Amstrong.

Hans de Wekker



Dolf  de Vries

TIMES FLIES

....................

Het is alweer bijna drie jaar 
geleden dat

wij afscheid moestennemen van 

onze vriend en muzikant 

DOLF de VRIES.

Maar vergeten zullen wij "LUV" 
nooit !!

Hans de Wekker



Hacking…
Het heeft toch een paar dagen geduurd alvorens ik internet een beetje weer op de rail heb gekregen nadat ik was gehackt.

Je totale adressen, youtube en facebookbestand kwijt, maar vooral het ongemak dat via jou adressen bestand bedelbrieven 
werden verstuurd naar vrienden, familie, kennissen, zakelijke instanties e.a.

Het gros van de mensen kennen dit fenomeen al, maar toch een paar, meestal oudere mensen, niet. En zij gaan er toch op 
in. Gelukkig informeren ze alvorens geld te storten in hun omgeving of ze er goed aan doen en dan krijgen ze meteen een 
negatief antwoord.

Wel worden de bedelbrieven geloofwaardiger. Twee jaar geleden werd ik voor het eerst gehackt en kreeg men een 
Engelstalig brief, zogenaamd van mij om geld te storten dat ik dringend nodig had, na een overval in Benidorm.

Vrienden begrepen meteen dat dit nooit mijn manier van handelen kon zijn via e-mail en dan nog wel in het Engels. Dit 
keer was het in het Nederlands, dus geloofwaardiger, maar niet de manier waarop ik dat zou doen mocht ik in nood 
verkeren.

Meestal maakt men gebruik van mensen met een groter bestand en nemen van dat bestand weer adressen op. Dus echt 
niet toevallig dat eerst Ron Nieland, twee weken later Eddy Chatelin en weer twee weken later ik aan de beurt was.

Twee jaar geleden slaagde mijn vriend erin mijn eigen bestand terug te hacken, resultaat een adressen bestand van bijna 
1500 email adressen uit Nat.China en geheel Z.O.Azië.

Dit keer kreeg ik mijn bestand terug met alleen maar Arabische tekens erop en dat heb ik nog steeds niet onder de knie 
ondanks zoveel Moskees om me heen.

Van kennissen  uit Amerika kreeg ik te horen dat zij vaak waarschuwingen krijgen via TV van dit soort praktijken maar 
dan afkomstig uit Oost Europa....

Ook krijg ik vaak Engels sprekende personen met een vooral Afrikaans of Indiaas accent aan de telefoon, die beweren dat 
zij van Microsoft zijn en graag hun diensten aanbieden om per telefoon mijn  PC  beter te laten functioneren. 

Bij het horen van hun eerste woorden antwoord ik altijd met de eveneens Engelse woorden

" F...... A..hole" en gooi de telefoon erop.

De meesten weten het al, maar die paar die nog niet met zo iets te maken hebben gehad, bij deze...

Armand Filon



Mijmeringen over het raadselachtige element vrouw. (VR) 1
Regelmatig heb ik contact met de paar nog levende rock dinosauriërs. Een daarvan is mijn oude krasse knakker Hans de 
Wekker, rocker van het eerste uur. Uit de stoffige uithoeken van onze roestige rock- breinen worden tijdens zulke contacten 
spontaan bijna vergeten, bizarre verhalen en anekdotes uit de beginjaren van de R&R te voorschijn getoverd.
We vermaken ons vooral  kostelijk over de dolle fratsen en uitspraken, die er over dit fenomeen gedaan worden op de 
sociale  media. Zoals het oudere schagreinige heren betaamd  hebben we echter ook een mening over serieuzere 
maatschappelijke zaken zoals ‘’De toestand in de wereld” en wel  in de stijl van wijlen Mr. Hilterman. Ouderen onder jullie 
zullen zich hem nog herinneren. Laten we er echter niet omheen draaien. Zoals het een echte rocker betaamd…komt er vroeg 
of laat   in de conversatie ook het fenomeen VROUWEN  uitvoerig aan de beurt. 

Over dit thema wil ik maar gelijk ´´van de wal het schip in steken´´; een paar weken geleden hebben we ons een slag in de 
rondte gelachen naar aanleiding van een conference die specifiek over het fenomeen VROUW ging. Toevallig hadden wij 
beiden de met ironie doorspekte conference gehoord. Hoe het precies ging weet ik niet meer, maar ik wil toch een poging 
wagen, er een verhaal omheen te breien en er iets uit  ´´eigen werḱ́ aan toe te voegen, want ik wil het de IP lezers, met een 
beetje gevoel voor humor, niet onthouden.

Daarom beste IP lezers, zullen we het in dit stuk over enkele technische aspecten van het element VROUW..  chemisch 
symbool (VR. ) hebben. Om te beginnen, is het  element  VROUW (VR) chemisch gezien een scheikundig element ontdekt 
door een zekere Adam. Onze Lieve Heer ( in die jaren nog oppermachtig) rukte de arme Adam een rib uit het lijf en de door een zekere Adam. Onze Lieve Heer ( in die jaren nog oppermachtig) rukte de arme Adam een rib uit het lijf en de 
vrouw (VR)  houdt deze traditie sindsdien nog steeds in ere. We zullen van deze plek beginnen met:

De kenmerken van het element (VR): 
1.(VR)Komt razendsnel tot het kookpunt. 
2.Bevriest op onvoorspelbare momenten. 
3.Smelt bij voldoende aandacht.
4.Wordt bitter bij onjuist gebruik en
5. Kan exploderen op onverwachte momenten.
6. Het element VR neigt  naar reproductie. (Om dit te voorkomen dient het aanbeveling het met rubberen accessoires te   
behandelen)
7. Het element VR heeft het gemiddelde atoom gewicht van 60.5 Kg maar er zijn ook variaties tussen de 10 en 180KG.

Dit zijn de meest in het oog springende eigenschappen van het element VR.

De verbinding van  het element VR met het element man (Ma) begint uiterst romantisch. In het begin fluistert VR 
romantisch in MA’s oor: ‘’Ik hou van je.’’ Zou het ook zo gegaan zijn in het paradijs, toen de arme Adam overhaalde een 
hap van de appel te nemen?



Mijmeringen over het raadselachtige element vrouw. (VR) 2
Als ze gaat trouwen zucht ze ontroerd:…’’ Ik hou heel veel van je’’… Bij de scheiding bitst ze: ‘’Ik hou alles van je’’, want als 
het element VR uit uw beheer verdwijnt, kan dat gepaard gaan met aanzienlijke kosten. Sommige mannen komen op een 
merkwaardige manier aan hun vrouw voor het leven. Zo vertelde een kennis van me, dat hij zijn vrouw heeft ontmoet, toen 
hij eigenlijk naar zijn hond floot. Hij is er sindsdien aan blijven hangen. Tja..ik zelf heb gigantisch veel pech met vrouwen
de eerste twee zijn nog zelf weggelopen, helaas de derde niet. Ik heb haar al een paar keer over de drempel gedragen, maar 
ze komt steeds weer terug. … Zonder dat ik hoef te fluiten.

Mijn vierde vrouw … die had pas de ideale maten 90-60-90 en dat gold ook voor het andere been. Nee hoor…niet echt….. ze 
was een geweldig wijf zij bracht mij altijd koffie op bed….. alleen moest ik het zelf nog malen.

Het is de gewoonste zaak ter wereld geworden, dat ‘’moderne mensen’’ tegenwoordig elkaar op ‘’relatie planet.’’ Het lijkt er 
wel op, dat de meiden en  kerels niet meer in staat zijn met aangeboren charme of een  interessant verhaal, live in een 
gezellig café of op een van die vele pasars, een  leuke vrouw of vent voor zich te winnen….nee stiekem achter die 
vermaledijde toetsen… versopt achter het scherm ( het moderne raam uit de rosse buurt). Geen wonder, dat de seksindustrie 
‘’booming bussines’’ is. Pure armoede.

Zo  hoorde ik dat, dat een bekende zijn vrouw uit de krant heeft gescoord. De zelfde krant waar hij ook zijn scooter  op de Zo  hoorde ik dat, dat een bekende zijn vrouw uit de krant heeft gescoord. De zelfde krant waar hij ook zijn scooter  op de 
kop getikt heeft, maar daar heeft hij ook meer naast gelopen, dan dat hij er op gezeten heeft. Nee dat hoeft van mij allemaal
niet, dat  speuren in kranten en op relatieplanet. Mijn buurman… een Indo… daar ben ik pas echt jaloers op….. hij verzamelt 
vrouwen bij de vleet, zonder dat hij in de krant hoeft te snuffelen  of op zijn I-Pad hoeft te googelen. Bij hem altijd:
’’Tjewe standby”. Hoe hij het voor elkaar krijgt weet ik niet. Ik zie er beter uit vind ik zelf, maar het lukt mij niet hoor ….. 
De hele buurt plus de hele Indogemeenschap spreekt er schande van… maar toch  blijf ik met hem omgaan. Je weet het maar 
nooit…. misschien heeft hij er een keer eentje dubbel….

Denken jullie nou echt MA elementen, dat de  meiden van tegenwoordig zonder meer al deze geintjes over hun kant laten 
gaan. Forget it. Wie de bal kaatst moet hem natuurlik terug verwachten. Zo zei mijn vijfde vrouw, toen ik weer eens grappig 
dacht te zijn ten koste van het element VROUW (VR), dat mannen, dus ook ikke, eigenlijk net computers zijn, want`..   als 
ze iets langer gewacht had, dan had ze zeker een betere gevonden.’’ O.K. antwoordde ik bij de hand: ‘’Vrouwen daarentegen 
zijn net een Olympische medaille, je vecht er maanden en jaren voor en vervolgens hangt ze je hele leven om je nek’’. Zo 
dacht ik, “ Die kon ze in haar zak steken”. Ik had echter buiten de waardin gerekend, want niet op haar mondje gevallen 
counterde ze gevat : 

‘’De Euro is net als liefde bedrijven met jullie mannen. Voor de Euro ingevoerd werd leek alles strak, dik en O.K. Maar  
toen hij eenmaal gekomen was, was er van alle stabiliteit niets meer te bespeuren. 



Mijmeringen over het raadselachtige element vrouw. (VR) 3

En alsof ik hierdoor nog niet voldoende in mijn macho eer aangetast was vervolgde ze:’’ Jij zou een hele goede tandarts 
kunnen zijn”  ‘’Hoezo?’’ vroeg ik verbaasd. ‘’ Nou ik voel er bij jou helemaal niets van. Ik voelde mij in mijn kruis getast…
We zijn nu uit elkaar. IK denk dat de hoofdoorzaak van de vele scheidingen volgens mij op de eerste plaats het huwelijk is.

Trouwens, over dik, strak en voelen gesproken : Ik ken iemand, die beweert een subliem seksleven te hebben. Zijn vrouw 
moest van hem altijd eerlijk vertellen als ze een orgasme had….. of niet natuurlijk. Hij heeft er echter spijt van gekregen, 
want ze belde hem altijd maar weer op z’n werk om hem te vertellen, dat ze weer een heftig orgasme had gekregen. 

Mannen vertonen ook rare trekjes. Veel van hen vinden vrouwen in leren tenue erg opwindend. Geef het nou maar eerlijk 
toe heren MA. Er zijn zelfs heel wat enquetes gehouden over dit item. Daarin werd de mannen gevraagd waarom ze 
eigenlijk vrouwen in leer zo opwindend vonden. 90% van hen antwoordde: ‘’Het ruikt zo lekker naar een nieuwe auto’’.

Ook aan de vrouwen (VR)  werd een vraag voorgelegd:  “Waar  vindt U Uw man het mooist 100% antwoordde: ‘’Op de 
foto’s uit zijn jeugd.’’

Communiceren met vrouwen… dat is  pas moeilijk. Er is zelfs diepgaand onderzoek naar gedaan  om dit te verbeteren.  Er 
zijn twee theorieën uitgerold… helaas .. geen van beide werkt.Het is toch om gek te worden; vrouwen (VR) zeggen altijd zijn twee theorieën uitgerold… helaas .. geen van beide werkt.Het is toch om gek te worden; vrouwen (VR) zeggen altijd 
iets anders dan ze bedoelen.  Zo hoorde ik een keurige jongedame in de supermarkt tegen een vriendin zeggen:’’ Mijn man  
herinnert mij er altijd aan de pil te nemen’’. Direct daarna gaat ze verder: ‘’ Zonder mijn man was ik allang zwanger 
geweest”. Wat moet je hiervan denken. Slaat toch nergens op.

Als jouw vrouw tegen je zegt:” Ik ben het helemaal met je eens schat’’, kan je er gif op nemen, dat ze je gaat tegenspreken. 
Als  ze zegt: Niet verder vertellen hoor,’’ betekent het dat jij de laatste bent, die het nog niet gehoord heeft en alsze zegt:’’ 
Ik hou niet van roddelen’’, betekent het, dat je op het punt staat, de laatste roddel te horen. Om gek te worden.

Het zijn schatten en je kan er volgens James Brown niet zonder, maar ze kunnen ook zo  allejezus pragmatisch zijn.
Je kleed je (met  stoute plannen) samen uit om te gaan douchen…. De vrouw deelt echter onmiddellijk de was in 30-60-of 
90 graden in. De man doet het dan maar noodgedwongen ook en deelt  de was in: smerig of smerig maar kan nog even. 

Ouder worden kan voor sommige vrouwen traumatische vormen aannemen. Ze doen soms dingen om  hun vervaldatum 
voor zich uit te schuiven en er goed uit te blijven zien, waar een handelaar in tweedehands auto’s jarenlange gevangenisstraf
voor zou krijgen.



Mijmeringen over het raadselachtige element vrouw. (VR) 4

IK vroeg eens mijn zevende vrouw, die zich ook had laten verbouwen, of ze zou hertrouwen als ik er niet 
meer was.‘’Jawel’’ antwoordde ze koeltjes. ‘’En…eh zou je ook alle lekkere dingen voor hem koken, die 
je ook voor mij kookt… vroeg ik voorzichtig.’’Jawel’’ antwoordt ze koeltjes. ‘’En.. eh…. Mijn mooie 
kleren.. geef je die ook aan hem?’’ ‘’O nee’’ antwoordt ze als door een wesp gestoken ‘’Dat zal niet gaan 
schat, want hij is veel groter dan jij’’ Tja … da´s ook de vrouw (VR)… de vrouw (VR) die altijd alles 
‘ ’voor het geval dat…” dichtgetimmerd heeft.

Maar alle gekheid op een stokje:  
Een ding  staat als een paal boven water. Toen God de man schiep,

moet Hij een beetje aan het dollen geweest zijn.
Want  mannen kunnen niet gelijk knap en intelligent zijn,Want  mannen kunnen niet gelijk knap en intelligent zijn,

anders zouden ze een vrouw zijn. 
Zonder een vrouw zijn wij kerels helemaal niets.

Hoe zij James Brown ook het weer zo mooi?
‘’ It is a man’s World but it would’nt be nothing without a Woman or a Wife.

En ik ben het helemaal met hem eens.
Ik hou van ze.

Woody B



Over Taman Indonesia

Taman Indonesia is een exotisch dierenpark waarbij u zich waant in de tropische 
omgeving van Indonesië. Niet alleen ontmoet u spannende Aziatische dieren zoals de 
Binturong, de luwaks en Maleise Bosuilen, u kunt ook een kijkje nemen in een echte 
traditionele Mentawai paalwoning of een hapje eten in onze Indische waroeng. Voor 

kinderen is er een speeltuin, een kinderboerderij en een spannende speurtocht.



Haal je dierenverzorgersdiploma tijdens de Oktober Kindermaand
in dierenpark Taman Indonesia

De gehele maand oktober is het Kindermaand bij dierenpark TamanIndonesia. Tijdens de Kindermaand worden 
er allerlei leuke en interessante workshops en expedities georganiseerd, speciaal voor kinderen. Daarnaast krijgen 

alle kinderen in oktober gratis entree op de onderstaande actiedagen, uiteraard wel onder begeleiding van een 
ouder of volwassene.

4 oktober Taman Dierendag
Tijdens de Taman Dierendag worden alle dieren in het park extra in het zonnetje gezet en mogen alle kinderen helpen. 
De kinderen kunnen speeltjes maken voor de dieren en er zijn speciale voedermomenten waar de kinderen bij mogen 
helpen.
Opmerking: Wil je meedoen met de dierendag activiteiten, neem dan wel fruit mee. Vanaf 12h.
11 oktober Tropische vogels spotten
Op 11 oktober organiseert Taman Indonesia een heuse vogelspotdag. Hoe ziet een Balispreeuw eruit en wat voor geluid 
maakt een Kookaburra? Kom het allemaal ontdekken op 11 oktober. Tip: Neem wel je verrekijker mee!

18 oktober Tropische dierenkenner-examen
Wil jij, net als de dierenverzorgers in Taman Indonesia, ook je dierenverzorgersdiploma halen? Op 18 oktober kun je een 
heus dierenkenner-examen afleggen. Ken jij de dieren, weet je hoe je de dieren moet voeren, tellen en observeren? Doe 
dan deze dag mee en haal ook jouw persoonlijke diploma.
25 oktober Halloweenweekend
Ben jij bang voor spinnen of is de spin bang voor jou? Ontdek de griezels in TamanIndonesia en doe mee met het 
tovenaarsexamen. Wees niet gevreesd, want tijdens het Halloweenweekend mag je zelf ook verkleed komen en griezelen 
in het dierenpark. Maar pas wel op: op elke hoek staat wat engs op je te wachten!



Persbericht
‘Met stille trom. F. Springer en het einde van Nieuw-Guinea’
Expositie 4 oktober 2014 t/m 15 januari 2015
Het Indisch Herinneringscentrum en Museum Bronbeek presenteren van 4 oktober 2014 t/m 15 januari 2015 de 
tentoonstelling ‘Met stille trom. F. Springer en het einde van Nieuw Guinea’.
In 1962 nam Nederland noodgedwongen afscheid van Nieuw-Guinea. De tentoonstelling ‘Met stille trom. F. Springer en het einde van Nieuw-

Guinea’ gaat over Carel Jan Schneider (1932-2011), die als Controleur bij het Binnenlands Bestuur met de Papoea’s werkte in dit ‘laatste stukje 
tropisch Nederland in de Pacific’. Onder het pseudoniem F. Springer schreef Schneider verhalen die sterk geïnspireerd zijn door zijn ervaringen op 
dit immense eiland.
In de expositie zijn (bewegende) beelden, voorwerpen en documenten uit Schneiders privécollectie te zien. De tentoonstelling neemt de bezoeker 
mee naar de Baliemvallei, een geïsoleerd gebied in het centrale bergland van Nieuw-Guinea, waar Schneider twee jaar met zijn gezin woonde. 
Centraal staan het leven en werk van bestuursambtenaar Schneider en zijn contacten met de plaatselijke Papoea’s, de Dani, in de laatste jaren van het 
Nederlands bestuur in de vallei. Samensteller van de tentoonstelling is Liesbeth Dolk, de biografe van F. Springer.

Carel Jan Schneider moest in 1962 terugkeren naar Nederland, maar de Papoea’s en hun land bleven in zijn hart. Kort na zijn thuiskomst schreef hij 
binnen enkele weken Met stille trom, een neerslag van zijn ervaringen als Controleur Baliem. Op zijn verzoek werd deze roman toen niet 
uitgegeven. Vlak voor zijn dood bewerkte Schneider de proeven met nieuw enthousiasme. In 2012 werd Met Stille Trom, een journaaldoor Querido
uitgebracht. Waarom het boek in 1962 niet verscheen, en in 2012 wèl, onthult Schneider zelf in zijn Voorwoord bij deze postuum gepubliceerde 
roman. Samen met zijn andere verhalen over Nieuw-Guinea vormt dit boek een leidraad bij de tentoonstelling.
In 2012, vijftig jaar na het afscheid van Nieuw-Guinea, presenteerde Stichting Tong Tong deze eigen productie in het Cultuurpaviljoen van de 54e

Tong Tong Fair. Speciaal voor een reprise in Museum Bronbeek door het Indisch Herinneringscentrum wordt de tentoonstelling op maat gemaakt 
door vormgeefster Monique Kreefft en aangevuld met enkele vitrines. De tentoonstelling geeft verdieping bij de vaste tentoonstelling ‘Het Verhaal 
van Indië’ in Museum Bronbeek.



Lezersrubriek

Lieve Eddy wil jij deze 
foto plaatsen op 

Indo Prive en onderstaand 
berichtje .

voor Kinderen -vooral als 
ze zich niet kunnen 
verdedigen, tegen 

volwassen ga, ik door het 
vuur .YEP

Deze mooie teenager, is de 
dochter van Carmen en 

Andy Tielman
Loraine- Jane genoemd Loraine- Jane genoemd 

naar haar oom Lou-Lou en 
tante Jane, ze mist haar 
PappieAndy heel erg.

..zo jammer dat Andy zijn 
Kind niet ziet opgroeien 
maar hij zal altijd over 

haar waken en the Angels 
zullen haar altijd 

beschermen. wanneer het 
moet !

God bless you Girl .

Jeannette Legand



Lezersrubriek

We are so proud. 
Our trip back to Tallahassee for this event was memorable. If you are on FB than you perhaps seen this 

clip.

https://www.youtube.com/watch?v=wBAmHRDAkG4&list=UUegsFk-Cx-jYPszQ2jAGXUA&index=1
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VINTAGE GITAREN MADE IN HOLLAND
Cees Bakker verzamelt  vintage  gitaren sinds 1978. Aanvankelijk ging zijn voorkeur vooral uit naar 
het Engelse merk Burns. Dit resulteerde in zijn medewerking aan het boek “Pearls and crazy 
diamonds, 50 years of Burns guitars” van de Zweedse Burns verzamelaar Per Gjörde. Zijn 
verzameling werd steeds breder, maar nog steeds alleen buitenlandse merken.   Door toedoen van zijn 
vriend wijlen Jan Maarten Hafkamp kreeg Cees ook interesse in de Nederlandse Egmond gitaren en 
zijn collectie werd uitgebreid met Egmonds en andere Nederlandse vintage gitaren. Na het overlijden 
van Jan Maarten in 2008 werkte Cees vijf jaren aan zijn boek “Egmond het unieke Nederlandse 
gitaarmerk”, hetgeen inmiddels als het referentieboek voor Egmond instrumenten beschouwd wordt. 
Cees vond dat er meer aandacht aan de Nederlandse gitaarbouw in de 50er, 60er en 70er jaren besteed 
moest worden. Dus organiseerde hij gedurende de maand september 2012 in de bibliotheek van 
Oosterhout een tentoonstelling over Nederlandse gitaren, vergezeld door een CD-ROM met 
toelichting. Cees besefte dat zijn verzameling Nederlandse gitaren verre van compleet was en dus 
toog hij aan het werk om tot een compleet overzicht van in Nederland gefabriceerde vintage gitaren te 
komen. In september 2014 rolde zijn tweede boek van de pers “Vintage Gitaren Made in Holland”.

In dit rijk geïllustreerde boek wordt uitvoerig ingegaan op de 
achtergronden van de in serie gebouwde Nederlandse gitaren 
tot en met de zeventiger jaren inclusief bijdragen van Ubel
Zuidveld over Amka gitaren, Peter Damm over restauratie van 
een Amka gitaar en van Jos Mol over Amphion gitaren. Het telt 
in totaal 100 pagina’s op A4 formaat met spiraalbinding en is 
uitgevoerd in full coulor. In alfabetische volgorde worden de 
volgende merken besproken: Amka, Amphion, Famos, Kennis, 
Lette, Lewa, Magic, Schoemaker, Symphonie, Top Tuner, 
Venlonia, Vox Humana en Woodshop. 
De prijs bedraagt € 19,50 per stuk exclusief € 3,84 
verzendkosten. Voor bestel-lingen kunt u mailen naar  
gitaarcees@planet.nl.
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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 ….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 God dank ik ben een Indo Boy ….Ricky Risolles

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



Sir Winston Leisure Center

Gen. Eisenhowerplein 27 • 2288 AH Rijswijk

TEL 070-3 192359  FAX 070-3192430 

info@sirwinston.nl

Indo Privé word gesponsord door
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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