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Indo Privé is een onafhankelijk niet politiek georiēnteerd blad, dient uitsluitend het wel en wee
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StichtingTileng

Saté festijn in Taman Indonesia!
13 & 14 juni 2015, Kallenkote
Riem de Wolff van de Blue Diamonds treedt op in dierenpark Taman Indonesia

Alweer voor de 7e maal organiseert Taman Indonesia een Pasar Saté op het
park. Verschillende kokkies vanuit heel Nederland komen naar het exotische
dierenpark om hun lekkerste saté te bakken. Dit zesde jaar wordt gevierd met
op beide dagen live muziek. Op zaterdag speelt de Hoogeveense 9 koppige
Krontjongband Toegoe Modern en op zondag de befaamde Riem de Wolff van
de Blue Diamonds.
Vanaf 12.00 wordt er live saté gebakken op de Pasar Saté. Diverse koks zullen op
hun manier hun eigen saté bereiden en aan het bezoek laten proeven. Zo is er Saté
Kambing (saté van geitenvlees), Saté Banjar, Saté Babi (varkensvlees), Sate Pentjol,
Saté Ayam (kippenvlees) en andere satés bereidt op verschillende manieren.
Diverse eetkraampjes verkopen op deze wijze hun eigen saté, danwel met
stokbrood, gado gado of lontong. Smullen dus! Tevens is er een live band die de
bezoekers laat swingen op echte traditionele krontjong muziek.

Mijn eerste plaatje
Begin jaren 70 speelde ik met de Indo-band MATAHARI van NONO en HARRY JAMES de VRIES in Zwitserland en
meende HARRY JAMES dat mijn stem zich uitstekend zou lenen om nummers van RAY CHARLES te gaan zingen,
aldus geschiedde. Mijn eerste plaat, GEORGIA ON MY MIND, kocht ik in Zürich en bracht het nummer aldaar avond
aan avond op de bühne al snel aangevuld met de nummers TAKE THESE CHAINS en CRYING TIME, ook beide van
RAY CHARLES. De compositie GEORGIA ON MY MIND van HOAGY CARMICHAEL stamt uit 1930 en is
ontelbare malen gecoverd door o.a. Louis Amstrong, Django Reinhardt, Lou Rawls, Van Morrison, Michel Bolton,
Tom Jones en vele, vele anderen.
Overigens vond ik de GEORGIA-versie van GEORGE GABRIËLS van THE TIMEBREAKERS ook geweldig. ( hij
had natuurlijk zijn voornaam mee...ha,ha )

Aan de INDO-muzikanten REGGY, LOULOU TIELMAN en
HARRY JAMES de VRIES, allen zijn ons helaas ontvallen, bewaar ik
de dierbaarste herinneringen.
Als gevolg van het zwervende muzikantenbestaan en vele
verhuizingen ben ik niet meer in het bezit van een platencollectie,
maar prijs mij gelukkig met veel mooie cd's die ik nog dagelijks
beluister. In mijn verdere muzikale ontwikkeling ben ik later sterk
beïnvloed door de COUNTRYMUZIEK, waar MERLE HAGGARD
voor mij als groot voorbeeld diende.

Mijn eerste plaatje2
Na mijn hersenbloeding is gitaarspelen helaas niet meer mogelijk maar ik waag mij nog regelmatig op de bühne om te zingen
want GEORGIA ON MY MIND en TAKE THESE CHAINS FROM MY HEART staan nog altijd op mijn repertoire.

Ikkie Fürstner
Ex bassist/zanger van; MATAHARI, THE TIELMAN BROTHERS, THE EASTERN ACES en THE SEVEN ACES

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

Ruud Sellier R.I.P

In de nacht van zondag 31 mei is Ruud Sellier onverwachts is overleden. Op de foto Ruud en Leida Sellier:
twee bijzondere mensen die zich de afgelopen jaren ten doel hebben gesteld de armste vergeten Indische
Nederlanders een menswaardig bestaan te geven.

MAX Maakt Mogelijk besloot dit echtpaar financieel te ondersteunen en maakte in 2012 een reportage in
Surabaya. Nooit eerder kwamen er zoveel reacties op een uitzending binnen als na deze reportage over de
vergeten Nederlanders in Surabaya.
De enorme betrokkenheid en de grote persoonlijke inzet van Ruud en Leida hebben ons de afgelopen jaren
geïnspireerd en zeer geraakt. Het bericht dat ons vandaag bereikte van het overlijden van Ruud, is
onvoorstelbaar en verdrietig. Wij wensen zijn naasten veel sterkte met dit grote verlies.

AsianDreams Band
30 jaar Asian Dreams.
Wat gaat de tijd snel..... 1 juni 1985
begonnen Humphrey, Harold, Roger en
Raymond met de eerste muzikale tonen in
speeltuingebouw de Snip te Beverwijk.
Iedere zondag trouw oefenen.
Een maand later kwam Ed de band
versterken, want Raymond moest de
dienstplicht vervullen. Nu 30 jaar later
hebben wij het voorrecht nog overal te
mogen optreden. Vele muziekvrienden
gemaakt en een hoop verhalen, foto,s
video,s , muziekopnamen etc etc.
À.s zaterdag gaan we ons jubileum groots
vieren in dancemasters Aad Schoorl te
Heemskerk.
Musicfriend Edu Schalk is onze ere gast en
zal voor jullie optreden, ook met de band.
Deze avond is voor iedereen, dus komt
allen om dit feest mee te maken. Het wordt
een spektakel, want er komen showtjes van
de band die nog nooit vertoont zijn. Verder
is er de catering van Jules en Gerda dus dat
wordt smullen.
Iedereen bedankt voor jullie vele
felicitaties.
Deze gaan we persoonlijk bedanken hoor.
Jullie zijn geweldig. Zonder onze familie,
vrienden, Music-friends en fans hebben we
nooit 30 jaar kunnen volhouden.
Muzikale groeten
The Asian Dreams

INDISCH LIEFDESLIEDJE
Wij samen in een vissersprauw, Jij kust mijn slaap, ik rust op jou
Ga niet heen, mijn mooi lief kind!, Zo ver van hem, die jou bemint.
Blijf toch hier en word mijn vrouw..
Dat kan niet lief, ik moet echt gaan, Een kus, een zucht, een zilte traan..
Met papa, mama overzee, Ik neem jouw liefde met mij mee
In Holland wacht ons nieuw bestaan.
Ons levenslot betekent scheiden, Voor altijd samen apart lijden.
Jij hoort bij ‘hier’, ik moet naar ‘daar’, Maar ‘t hart blijft bij de evenaar.
Nog even zijn wij samen ‘beiden’.
Ooit zullen wij elkaar weer zien, Wanneer of waar, wie weet, misschien..
Maar liefde leeft diep in ons hart, Hoe hard het leven ons ook tart.
Vaarwel, mijn prins van zeventien.
Jaren gingen er voorbij..Ik zonder jou, jij zonder mij,
Tot ik de vissersprauw opzocht, Vlak voor mijn laatste ademtocht.
Ik wachtte stil op het getij..
Jij was reeds jaren heengegaan, Mijn tocht over de oceaan
Had jouw hart wreed gebroken, Een liefde nimmer vol ontloken
Is brood gebakken zonder graan.
Ik heb mij daar toen neergelegd, Heb zachtjes tegen jou gezegd:
‘Ik ben weer terug mijn zoete lief, Vergeef mij, toe nou, alsjeblief
Ik kon niet anders, ’t was een gevecht’.
Ik dacht aan wat ooit was geweest, En gaf ten einde raad de geest.
Daar stonden wij toen, zij aan zij..Voor altijd zijn we samen ‘wij’
In licht en liefde, onbevreesd.
***
Tekst : Anneke van de Casteele
Ingezonden door
Ronny Nilant

Het meisje met het zwarte haar
Soms denk ik wel: was ik maar niet (Tot mijn immens groot verdriet)
Als Indo in dit land geboren…Want niemand wil een Indo horen
’t is ons verhaal dat niemand ziet,
Ik heb zoveel gemixte roots.. Men bakte ons een grote poets.
Ooit ga je er beslist naar zoeken, Geen hulp van de geschiedenisboeken;
Toekomst belooft ook niet veel goeds.
De jeugd wil Indonesisch zijn, Ze vinden sateh eten fijn.
De merah putih op hun jas,Garuda ook, dat is toch kras.
Het doet hun opa zoveel pijn,
Geboortegrond moest opgegeven, Dáár kon men echt niet verder leven.
Oorlog, angst en revolutie, Toen kwam de Indo-distributie.
In Holland zijn wij toen gebleven.
De jeugd is soms een beetje dom, Kijkt niet genoeg op Google. com
Komt straks wel als zij groter zijn, Dan verdwijnt de schone schijn
En barst bij hen dan óók die bom.
Wat ik van thuis heb meegekregen, Zal voor mij het zwaarste wegen.
‘Ondanks wat een ander zegt, ‘Je bent mijn kind en heus niet slecht,
Dát valt de Belanda dan vies tegen!’
Wees trots op wie en wat je bent!, Dat is mij altijd ingeprent.
‘Jij met je mooie zwarte haar
Ma petite fille aux cheveux noirs, Zolang jij maar jezelf goed kent!’
***
Tekst
 : Anneke van de Casteele
Ingezonden door
Ronny Nilant

Lezers rubriek

Ashley and Daddy C

Regelmatig support ik op Facebook opkomende DJ's / House of Urban evenementen! Graag zou ik nu jullie support
willen betreffende iets anders, betreffende een genre waar de meeste van mijn Facebook vriendjes/vriendinnetjes nog
nooit van gehoord hebben, INDOROCK! Maar toch ondanks jullie interesses hier niet liggen zou ik graag alsnog jullie
support willen!
Mijn vader, Eddy Chatelin is binnen de Indisch Moluks gemeenschap genomineerd voor beste zanger van 2015!!
Mijn vader was 15 jaar toen hij als jongste bandlid van de destijds nog onbekende band THE CRAZY ROCKERS de
sologitaar bespeelde. Op 17jarige leeftijd ruilde hij definitief de schoolbank in voor de gitaar.Door hun
podiumpresentaties maar vooral technische begaafdheid waren zij uitstekend in staat om het hart en de ziel van de rock'n-roll aan het Nederlandse en tussen 1967 en 1980 het Europese publiek te laten horen.
Mijn vader is bijna 72 jaar, en treed binnen de Indische gemeenschap nog steeds wekelijks op, en staat komend weekend
wederom op het bekendste Indische evenement, Tong tong fair! Dit is toch prachtig?! Al bijna 57 JAAR doet hij waar
hij van houd! Wist hij van zijn hobby zijn beroep te maken! Hij heeft gedaan waar elke opkomende en huidige artiest
van droomt.. Je hele leven lang muziek maken, je gezin kunnen onderhouden door het maken van muziek!
Ik gun mijn vader deze award van harte! En hoop dat wij ook op de stem van de huidige generatie mogen rekenen, want
eerlijk het is toch een prestatie?! 57 jaar!
JE KAN JE STEM UITBRENGEN VIA: Time-outevents@kpnmail.nl CATEGORIE ZANGER - EDDY CHATELIN
Vriendelijke groeten, ASHLEY. G. VANE

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

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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