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Rock Films

Zestig jaar geleden werd de ROCK & ROLL de ether in geslingerd en was zijn geboorte een feit.  Het groeide uit tot een 

fenomeen dat de toenmalige  amusementsindustrie op haar grondvesten deed schudden en voorgoed zou veranderen.

De tegelijkertijd ontstane jeugdcultuur werd een rebelse, multiraciale stroming met een shockerende brutaliteit voor de 

gevestigde orde.

Ver weg van Amerika waren wij aangewezen op RADIO LUXEMBURG en later het tenenkrommend TOP of FLOP van 

Herman Stok op de TV. 

Gelukkig zorgden de eerste INDO bands in ons land voor de nodige sensatie hoewel die al vrij snel hun weg  vonden naar 

het voor hen aantrekkelijke buitenland.



Rock Films

Met de eerste ROCK & ROLL films maakten wij kennis met onze muziekhelden die wij al kenden van de platen en van 

bladen zoals TUNEY TUNES.

Deze films zorgden naast de nodige opwinding ook voor onrust in de bioscopen en de steden.

Een onvergetelijke tijd die ik niet graag had willen missen en waar de passie voor muziek mij omarmde om mij nooit meer 

los te laten.

H. De Wekker



Den Haag, 1958

Deze foto is genomen op de Soestdijksekade in Den Haag, ter hoogte van de Escamplaan. Links op de hoek is de winkel 

van De Gruyter nog net te zien. De foto is gemaakt in mei 1958 door Frans Donse toen hij terugkeerde van zijn werk in 

Rotterdam. In het boek Ik had een neef in Den Haag (Zwolle 1998), schrijft de historicus Annemarie Cottaar over de op de 

muren gekalkte leuze "Indo's ga weg!" en de rellen in die periode in Den Haag. De gegevens komen uit politierapporten. In 

het proces verbaal van de politie wordt overigens een andere locatie genoemd; het is niet duidelijk of het een vergissing is,

of dat er op meerdere plekken leuzen waren gekalkt. Citaat van p. 101-102: "Het was twee dagen later en het liep tegen 

vieren toen een politiejeep op de brug van de Zuiderparklaan, ter hoogte van de Soestdijksekade, reed. De surveillerende 

agenten zagen een tiental jongens staan, die op de kademuur het opschrift "Welkom gerepatrieerden" kalkten. Een iets 

oudere man, die later de leraar van de jongens bleek te zijn, nam direct de verantwoordelijkheid op zich. Hij woonde op de 

Meppelweg en fietste een aantal keren per dag langs de muur. Hij ergerde zich al een aantal dagen aan het opschrift "Ga 

weg Indo's" en had in zijn klas met de leerlingen gesproken over de vechtpartijen van de afgelopen weken. Hij had zijn 

leerlingen ervan kunnen overtuigen dat het tijd werd voor een meer positieve instelling. Hij besloot het opschrift te 

vervangen door een welkomstleus. De agenten legden hem uit dat ook deze actie weer een reactie zou uitlokken en dat hij 

hier dus niets mee bereikte. Zij konden de leraar van hun standpunt overtuigen en met zijn leerlingen maakte hij de muur 

tenslotte schoon.“

Bevolkingsgroep: Indische Nederlanders

Trefwoorden: graffiti, straatbeeld

Ingezonden door,

Ronny Nilant

http://www.iisg.nl/hbm/bladeren-op-trefwoord.php?trefwoord=graffiti
http://www.iisg.nl/hbm/bladeren-op-trefwoord.php?trefwoord=straatbeeld


Indo Reunion, Bali
Hallo Edu,

Graag wil ik onder je aandacht brengen dat op 10 en 24 oktober in Hotel Melasti in Legian, Bali een Internationale Indo 

reünie gehouden wordt. De flyer wordt over de hele wereld verspreid waaronder Amerika, Australië, Canada, Nieuw 

Zeeland, België en Nederland.

Er komen dus van over de hele wereld indo's naar deze dagen. 

De organisatoren steunen hiermede ook het project "Help de Indischen".

Ook Bel-indo reizen is een van de sponsoren van "Help de Indischen".

Dus als u uw reis georganiseerd wil hebben kijk dan op website www.bel-indo.net

Bel-indo reizen heeft kamers gereserveerd in hotel Jayakarta en dat is 2 hotels verder dan Hotel Melasti. 

Dus te voet langs het strandboulevard te belopen.

Ook organiseert Bel-indo reizen in die tijd tal van leuke uitstapjes waar de mensen eventueel aan kunnen meedoen.

Edu, ik hoop dat je deze informatie wil delen met jouw relaties en dank je bij alvast bij deze.

Rosa de Mooy

http://www.bel-indo.net/
http://www.bel-indo.net/
http://www.bel-indo.net/


Mijn eerste plaatje
In 1955 van uit Nederlands-Indie gekomen en nog niet gewend aan ons koude kikkerlandje kocht ik van mijn knaak 

zakgeld ( f. 2,50) mijn allereerste grammofoonplaat,   THAT'S  AMORE  van DEAN MARTIN op 78 toeren.                          

Ik kocht de plaat bij platenzaak SPRONK te Breda, dezelfde heer Spronk die zich als eerste adviseur over 

THE TIELMAN BROTHERS zou ontfermen en er o.a. voor zorgde dat hun oude gitaren werden vervangen door 

spiksplinternieuwe  EGMOND gitaren die niet veel later weer werden  omgeruild voor echte GIBSON gitaren.                     

Ik bewaar  de fijnste herinneringen aan die tijd zoals mijn bezoekjes aan de EXPO  in Brussel waar de TIELMANS met 

hun sensationele optredens  triomfen vierden. 

Met veel plezier speel ik met THE ENTERTAINERS op kumpulans, festivals en feesten en solo, ook in 

verzorg/verpleeghuizen waar ik soms de good old DEAN MARTIN imiteer met een goed gevuld glas whisky in mijn 

linkerhand.... ha,ha. De warmte, dankbaarheid en blijde gezichten die ik van het publiek ontvang  geven mij de kracht 

en spirit om hier nog een hele poos mee door te gaan. 

Met dank aan DEAN MARTIN  die  aan het begin van mijn muziekcarrière , mij inspireerde en daardoor een duwtje in 

de juiste richting gaf,  op mijn muzikale levensweg. 

Edu Schalk



Nick Mackenzie



"DE WERELD MAG HET HOREN EN WETEN”

Gisela en ik zijn gisteren avond om 19:32uur De Super Trotse Opa & Oma geworden van 

onze Belgisch / Molukse Kleinzoon met bijzondere naam Lenn !

Het team van 5 is compleet met 3 mooie meiden en 2 stoere guys... 

"Belgium here we are!!!"

O ja en voor de geïnteresseerden hij weegt 3600 gram en heeft een lengte van 49 cm

gezond en overal super bedeeld... 

God heeft weer zijn wonder gegeven en getoond aan Noelle en Guy Bullen – Stubbs

Humphrey en Gisela Poetiray



Taman Indonesia wint de titel „Leukste uitje van Overijssel 2015‟
Den Haag, 31 maart 2015

Dierenpark Taman Indonesia uit Kallenkote is winnaar geworden van de verkiezing “Het Leukste Uitje van Overijssel”. 

Tijdens deze verkiezing spreken ANWB-leden zich uit over welk uitje zij het meest waarderen, zowel op landelijk niveau als 

per provincie. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op het ANWB-hoofdkantoor in Den Haag heeft hoofddirecteur Frits van 

Bruggen de prijs overhandigd aan Marlisa Wareman, directeur van het Dierenpark Taman Indonesia. Vorig jaar werd 

kinderboerderij Dondertman uit Holten verkozen tot het Leukste Uitje van Overijssel.

Een greep uit de reacties over Dierenpark Taman Indonesia: „Heerlijk vertoeven in een exotische omgeving en een stukje 

tropische warmte te midden van een kil kikkerlandje‟ 

In totaal brachten bijna 27.000 leden hun stem uit. De genomineerden voor de verkiezing van het Leukste Uitje van 

Overijssel zijn door de ANWB-leden beoordeeld op vijf aspecten, namelijk: prijs/kwaliteitsverhouding, sfeer, personeel, 

aanbod en faciliteiten. De prijs-kwaliteitverhouding en de sfeer van een uitje zijn voor ANWB-leden overigens het meest 

belangrijk in de keuze voor een uitje. 

Dierenpark met een bijzonder thema

Dierenpark Taman Indonesia valt vooral op door haar bijzondere dierencollectie. Binnen de collectie kiezen de eigenaren 

Diederik en Marlisa Wareman voor kleinere diersoorten die veelal niet in andere dierenparken te zien zijn. Zoals bijvoorbeeld

de Loewak, een Indonesische civetkat die bekend staat om het uitpoepen van de duurste koffiebonen ter wereld. Of de 

Batikspin die een gouden web maakt. Deze dieren, waaronder ook veel tropische vogelsoorten, worden aan het publiek 

getoond binnen het thema Indonesië waardoor het park veel sfeer uitademt.

De 10 genomineerde uitjes in Overijssel waren:

1. Museum de Fundatie, Zwolle

2. Varen in de Weerribben, Kalenberg

3. Dragonheart Medieval Lifestyle, Enschede

4. Kinderboerderij Dondertman, Holten

5. Dierenpark Taman Indonesia, Kallenkote

6. Museum TwentseWelle, Enschede

7. Rondvaart op de Regge, Rijssen

8. Recreatieboerderij De Flierefluiter, Raalte

9. Twents Techniekmuseum HEIM, Hengelo

10. Punteren in Giethoorn, Giethoorn



Lezers rubriek
Hierbij een Reactie op INDO PRIVE die ik opstuurde naar DENVER COLORADO USA 

en Australia met toestemming van Pak EDDY. 

----- Oorspronkelijk bericht --------

Van: Willem De Thouars 

Datum:04-03-2015 12:19 (GMT+01:00) 

Aan: "C.D. Kessing" 

Onderwerp: Re: : Don . INDO PRIVE . MRT 2015 

Hallo Silat Broeder. Niet tegenstaande ik erg vervreemd was geworden van alle Indische 

gemeenschappen sinds jaren en vertoevende leef in Colorado -- zijn hier in de staat weinig van onze 

mensen die hier wonen. De Indische gemeenschap in Colorado is erg gering.

Vond ik het erg leuk om wat te mogen lezen over de Indo musicale vertoevingen. 

Ben niet vervreemd van de jazz festivals in America en de welgemeende en beroemde composers, 

singers en muziek kanten. Indoprive bracht wel wat leuke herinnering terug in mijn geheugen. Veel 

dank aan de redactie, Willem de Thouars.

2015-03-04 1:55 GMT-07:00 C.D. Kessing <c.d.kessing@upcmail.nl>:

Mijn Silat Broeder

VEEL LEES PLEZIER .

Don.

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

Lieve vrienden,

De Benefiet voor Kanjer Danique van 23 mei a.s. waar jullie aan mee zouden werken gaat niet door. 

De ouders van Danique hebben te horen gekregen dat de totale behandeling voor 100% wordt vergoed. 

In een vorig besluit zou de behandeling maar voor 50% vergoed worden. Omdat Danique nu samen 

met haar ouders naar de VS kan gaan om daar behandeld te worden en alles vergoed krijgt, is ons doel 

van de Benefiet nu al bereikt.

Heel hartelijk dank dat jullie hier aan mee wilden werken en ik hoop dat bij een volgende Benefiet ik 

weer een beroep op jullie kan doen, want er zijn nog genoeg mensen in deze wereld die geholpen 

kunnen worden.

De volgende artiesten hadden toegezegd om te komen.

Dick van Altena, Riem de Wolff, The Tornado Rockers, Melanie Foeh, Hans Milane, Escobar,

Eddy C. & Friends (Ron en Glenn), What's a Name, Danny Everett, Merel Eve ,Jacques Wentink 

(veilingmeester),Glenn Kuhuwael (geluidsman),Dave Zijlstra (film en foto)

Het Rumah Dansa Team: Fransje, Jan, Emile, Thea, Willem, en nog vele andere vrijwilligers...

Merel Eve

mailto:c.d.kessing@upcmail.nl


Mijn mama en haar cultuur 

Mijn mama had 8 kinderen om voor te zorgen 

en wij voelden ons bij haar altijd geborgen 

Zo sterke mama waar kwam zij vandaan? 

Zij kwam uit Nederlands-Indie in 1955 op Nederlandse bodem te staan 

Zij kwam alleen aan 

papa kon nog niet vanwege problemen uit Nederlands-Indie gaan 

Met 4 kinderen hoogzwanger alleen kwam zij in een vreemd land 

In sarong-kabaja was zij in een koud land gestrand 

Zij kwam in Amsterdam aan 

bij aankomst zag zij niemand van de regering staan 

Ze kreeg een brief in haar handen gedrukt 

Moe verdrietig en in Nederlands Indie kaal geplukt 

Vreemd en alleen moest zij naar Baarn naar het pension 

dat terwijl ze niet de weg erheen kon! 

Bij aankomst kreeg zij een kamer bovenin 

voor haar en haar gezin 

hoogzwanger alle trappen op en neer 

mijn mama deed het maar weer 

Jappenkamp en bersiaptijd net voorbij 

en nu alleen bovenin in een pension met niemand aan haar zij 

Later kwam papa in het pension aan 

en zag dat mama alle trappen op en af moest gaan 

Moeilijk te begrijpen als je deze verhalen hoort 

en je er niet aan stoort 

2 jaar duurde het leven in het Barense pension 

en je dacht natuurlijk dat het niet opkon 

Ze moesten verhuizen naar een andere pension op een andere plek 

Hilversums pension werd nu hun vaste stek 

Kan je het geloven jappenkamp bersiaptijd en 5 jaar pensiontijd 

dat is toch niet iets wat je verblijdt 

Maar zo‟n sterke vrouw 

bleef vechten voor onze identiteit en bleef haar cultuur trouw 



Mijn mama en haar cultuur 

Zij vocht voor ons bestaan 

en liet ons studeren en ging aan onze zijde staan 

Het was geen makkelijke tijd 

maar ondanks alles met haar liefde heeft zij die tijd voor ons verblijdt 

Wat zijn wij in het begin gepest 

maar mama zij altijd wie het laatst lacht lacht het best 

Doordat ons dat is overkomen 

begon er een soort haat door mijn bloed te stromen 

Ik dacht ik zal ze wel wat laten zien wie we zijn 

mij krijg je als indootje niet klein 

En weer had mijn moeder gelijk 

nu ik ouder ben en met diploma's en kundigheid strijk 

Soms gebeuren er dingen in het leven 

dat een ouder je liever niet had meegegeven 

Maar ik ben mijn mama heel erg dankbaar 

en over de levenslessen van haar die ik nu ervaar 

Mijn levensles van haar wees niet boos op het verleden 

leer er van in het heden 

Je bent wie je bent' 

en als iemand je nog niet kent 

Mijn ouders zijn Indische mensen 

en voor als je het nog niet weet je kan je geen betere mensen wensen 

Ondanks hun ervaring zijn ze lief zorgzaam en attent 

wat ben ik als mens toch verwent 

Ik zal haar cultuur met zorg doorgeven 

dat is mijn doel in het leven 

Zij heeft gevochten voor mijn bestaan 

Trots ben ik dat ik als indo door het leven mag gaan 

Dank je wel mama en al de andere die dat voor ons over hebben gehad

Linda Uyleman



Lief Indie

Beelden uit mijn Indie-jaren, Uit het land van tropenzon

Heel wat schoons mocht ik ervaren, Tot de oorlog wreed begon

Moest mijn Indie dra verlaten, Ging op weg ver over zee

Maar ik hou jou in de gaten, Lief schoon moederland, tabe

Koffie toebroek, klapa moeda, Lemper, tjendol en sate

Sambal gorengs, spekkoek, mangga, Babi pangang en pete

Al die fijne lekkere dingen, Hebben wij hier in gevoerd

'Terang Boelan' kan 'n ieder zingen, En raak dan vaak innerlijk geroerd

Ook de goeling en botol tjebok, Zijn bij ons nog steeds in huis

Op oudjaar: een ajam kodok, Met een Indische bowl incluis

Indische familiefeesten, Ook wel koempoelans genoemd

Met verhalen over geesten, Goena-goena is beroemd

Veel verhalen over geesten, 'Stille kracht' door velen vaak vernoemd

Kan nu ook hier fijn vertoeven, In mijn vaderland, weleer

Over Indie heerlijk snoeven, Ben zo altijd in de weer

Over jou zal 'k steeds verhalen, Zing ik mijn moederland

Zing de liedjes vele malen, Want met jou heb ik een band

Al dat heerlijks vaak herhalen, Blijf jouw kind, lief Indie, moederland

Ingezonden door

Ronny Nilant



Remember me zoals ik ben

R.I.P. Ron Flohr 18 maart



Op 1 april zou DOLF de Vries 81 jaar geworden zijn.

De herinnering blijft........

Hans de Wekker 



25e “ Shake, Rattle and Rock” 

Nu dan de 25e “Shake, Rattle & Rock” op Zondag 5 April 2015 !

Wederom met vele TOP Muzikanten ! o.a. Hans Bax, Benny Poetiray, Eddy Chatelin, Hans Consten, Tony Lentze, 

Ronny Neyndorff, Rick Berger, Arie Mosies, Piet Danse, Daan Hoyer, Wim Doornik, Theo Souisay, Harry Versluis, 

Roy Poncin en Michiel ten Hage.

Deze muzikanten zijn ex leden van o.a. The Tielman Brothers, Tha Javalins, The Hot Jumpers, The Black Dynamites, 

The Timebreakers, The Hell Cats, Ricky & The Rhythm Strings, The Poetiray Brothers en nog active muzikanten van 

The Rockin‟ Teens, The Eastern Aces en The Crazy Rockers.

Special Guest: Mr. Johnny Valentino (Wally Preyll), The Thunderbirds Rock „n Roll - Boogie Woogie

Ook deze keer beloofd het een ware happening te worden voor de echte liefhebbers van de 

Indo Rock,  Rock and Roll,  Jive & Boogie Woogie !

Let‟s Shake, Rock and Roll !  Zaal Vianden, Viandenlaan 5,  4835 EG Breda : 18.00 - 01.00 uur







LAST YEAR'S KINGS DAY PICTURES

We will also be playing on April 26, 2015 at the Santa Monica pier, 

and on may 24, 2015 at the Holland Festival . BE THERE. C,U.

J. Smith



Nog nooit gepubliceerd uniek document uit 1950 (pg2)

2015



Embers en Ava reunie

Embers en Ava reunie is gepland op vrijdagavond 29 mei 

bij sportvereniging Duno in 

Den Haag

Siegfried

https://www.facebook.com/pages/Den-Haag/109557262403297


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

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
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
http://www.youtube.com/watch?v=JvCpf9CR-oA


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

mailto:info@sarinah.nl
mailto:info@sarinah.nl
mailto:info@flamproductions.nl
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Heeft u nog interessante nieuwtjes die het waard zijn om gelezen te worden,
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indoprive@gmail.com


