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Embers en Ava reunie
Embers en Ava reunie is gepland op vrijdagavond 29 mei
bij sportvereniging Duno in
Den Haag
Siegfried

Royal Teens
The Royal Teens in het AVA gebouw 1961.
Met Benno van der Weeghe, Peter Bax, Jacky Bos, Robbie van Wattum, Jan Spoel R.I.P (niet op de foto zichtbaar) en
Andrei Serban.

Mijn eerste plaatje
Na de grote golf repatrianten die zich uit het voormalig Nederlands-Indië hier vestigde kwam ons gezin,
( pa,ma en 8 kinderen), vrij laat in Nederland aan. Pas in 1965 werden wij door een prachtig,
blauwgekleurd KLM-toestel, met de voor mij onvergetelijke naam Thomas Alva Edison, op Schiphol afgeleverd.

Via pensions in Zutphen en Noord-Brabant deden wij ons best, zo snel mogelijk ingeburgerd te raken. Op de radio
hoorden wij dagelijks I CAN'T GET NO SATISFACTION van The Rolling Stones dat al heel snel de nummer 1 positie
op de hitparade bereikte en zaten midden in de BEAT periode.
Het werd mijn allereerste platenaankoop, een plaat waarmee je bij de jeugd helemaal meetelde.

Mijn eerste plaatje2
Ik kwam er echter al snel achter dat mijn voorkeur veel meer lag bij de Rock & Roll van ELVIS, CHUCK BERRY en
JERRY LEE LEWIS. Op de klanken van de laatste danste ik met mijn moeder in de pensions de sterren van de hemel iets
waaraan ik hele mooie herinneringen bewaar.

In de jaren 70 begon ik met het organiseren van voetbal -, tennis-,badmintontoernooien en Indische dansavonden.
Tot op heden ben ik nog steeds actief zoals met het jaarlijks organiseren van THE JAKARTA- en AMERINDO PARTY
in De Bilt, THE SHAKE , RATTLE & ROCK PARTY in Breda, THE NEW YEARS PARTY in Wassenaar etc. etc.

Mijn eerste plaatje3
Muziek en dansen zijn mijn passies gebleven en beleef veel plezier aan de samenwerking met alle INDO-ROCKERS
die op mijn party's spelen. Helaas zijn velen ons al ontvallen maar blijf ik dankbaar dat ik b.v.
met muzikanten als JIM POWNALL en FREEK FRANKEN heb mogen werken.

Het is mijn voornemen samen met mijn vrouw SONJA nog een hele poos door te gaan met het organiseren van deze party's.
De plaat I CAN'T GET NO SATISFACTION zit nog altijd in mijn platencollectie en was 50 jaar geleden de opmaat voor
mijn blijvende liefde voor dans en muziek.
Rubens Agaatsz

2015

Crazy Rockers in het AZ stadion (1)

Zaterdag 25 april stonden de legendarische Crazy Rockers, in een afgeladen AFAS gebouw van het AZ stadion te Alkmaar
samen met de bekendste Nederpoppers van het eerste uur op het programma. Ze stonden daar als enige Indorock band,
ver buiten de grenzen van het veilige Indocircuit in het AZ stadion. Hun optreden was pure voor deze R&R stijl, zoals het
gespeeld hoort te worden: Dynamisch, onverschrokken en met een jeugdig elan van tijdloze oudere heren.. Geen wonder
dat deze jongens met een heuse Branie Award onderscheiden zijn voor hun verdiensten als Ambassadeurs van de
Indorock. De R&R stijl die de Crazy Rockers vertolken is pas in 1981 door verzamelaars in Indorock omgedoopt, maar in
Duitsland 1960-63 ontwikkeld. Als we de Crazy Rockers beluisteren is die muziek misschien nog wel in ontwikkeling.
Het was een bijzonder geslaagde avond, die herinneringen opriep uit de jaren 1963/64 in Scheveningen . De jaren waarin de
z.g. ‘’Indorock’’, met grof geweld werd overdonderd door, de met distortion overladen brullende gitaren, van de vertolkers
van de toen in opmars zijnde beatrage. Dat de beatmusici echter de Crazy Rockers nog steeds bewonderen, respecteren en
als hun grote voorbeelden zien, bleek uit de meer dan hartelijke begroeting door de oude beathelden.
In de ‘’Kees Kist lounge’’ kondigde Johan Derksen de band aan als’’ Legedarissche Crazy Rockers en laatste
vertegenwoordigers van de Indo Rock ‘’met ballen’’. En terecht.

Crazy Rockers in het AZ stadion (2)

Ze stonden, zoals gewoonlijk weer als vijf outlaws uit het Wilde Westen, met hun gitaren, uit de heup, vanaf het podium
pure Indorock, inderdaad..met ballen, op het publiek af te schieten. Dynamisch en zonder ingestudeerde afgewaaide
maniertjes. Het publiek was laaiend enthousiast en klapte hun handen stuk. Sommige dames hadden zelfs petticoats aan.
Dit versterkte het R&R sfeertje van de avond.
Op het andere podium brachten de grote jongens uit de ‘’Beat periode’’hun hits: Rudy Bennet (Motions), Frans
Krassenburg (Golden Earring.), Theo van Es (Shoes… NaNaNa), Johnny Kendal (Heralds) en de fenomenale giarist Jan de
Hond,(mister La compassa), begeleid door de Clarks.
Inderdaad … memories.. je gedachten dwaalden onwillekeurig gingen ver terug in de tijd… naar Scheveningen… Den
Haag…. zalen vol Hollandse meisjes en jongens… Voor herhaling vatbaar….
Rob Barendz

Lezers rubriek
Hallo Eddy ,
Bij het ruimen van mijn platenkast kwam ik deze 33-toerenplaat tegen.
Wellicht is het 'n idee om de lezers van INDO Prive of de luisteraars van jullie radioprogramma om
informatie te vragen over deze helaas ongedateerde oude plaat.
Misschien rolt er een mooi verhaal uit.... wie weet.

Goetjes, Hans
========================================================================

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

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
21Afscheid van Indonesië

….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
…Eddy C
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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

Indo PRIVÉ
tot ziens

Redactie medewerkers :
Drs. W. Brunings
Armand Filon
Indo Privé steunpunt : Edu Schalk
Directeur en supervisor: E. B. Chatelin

Heeft u nog interessante nieuwtjes die het waard zijn om gelezen te worden,
stuur ze dan naar onze redactie.
indoprive@gmail.com

