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Mijn eerste plaatje

Over de vraag " WAT WAS JE EERSTE PLAATJE" hoefde ik niet lang na te denken. Natuurlijk het 

onvergetelijke TUTTI FRUTTI van LITTLE RICHARD,                                                                              

de wilde, extravagante Rhythm & Bluesshouter uit de begintijd van de Rock & Roll.  Hij staat voor eeuwig op 

mijn netvlies met zijn, vol met pommade gemodelleerd kapsel, zijn beukende vingers op de pianotoetsen en 

zijn brutaal, dreigende blik naar camera's en publiek. (ook de INDO bands van weleer gebruikte die blik op de 

Bühne) 

In mijn tienertijd woonde ik in Almelo waar ik met het vervaardigen van vliegers mijn eerste centjes 

bijverdiende waarmee ik vervolgens bij de Firma Meibergen genoemde plaat (78-toeren) aanschafte. Niet 

veel later kocht ik mijn tweede plaatje, TRUE FINE MAMA , eveneens van LITTLE RICHARD.  Eddy C. and 

Friends hebben het heden ten dage op hun repertoire staan...... prachtig!

Op enig moment heb ik i.v.m. plaatsgebrek mijn 2.000 grammofoonplaten aan een vriend gegeven met de 

afspraak dat ik mijn platen te allen tijde bij hem mag beluisteren. (Armand Filon) 



Armand
Door mijn jarenlange werkzaamheden bij de TV als decorateur kwam ik o.a. in contact met sterren zoals 

CONWAY TWITTY, MERLE HAGGARD, THE JORDANAIRES en MARTY ROBBINS die ik allen aan mijn 

favorietenlijstje heb toegevoegd. 

Ook heb ik mij op het componistenpad begeven en heb met behulp van bekende INDO Rockers menige 

eigen compositie opgenomen zoals o.a. Bunch of Roses. 

Samen met mijn vrouw EEF bezoek ik vele kumpulans, met altijd de camera in de aanslag om de bands en 

het publiek vast te leggen. De  filmpjes plaats ik vervolgens op internet. 

LET THE GOOD TIMES ROLL

Armand Filon

Armand & The Jordainers

Creaties van Armand

Merle Haggard



Edu Schalck

Hoi lieve mensen,

Allereerst moet ik jullie allen heel hartelijk danken voor 

de vele cadeau‟s en attentie‟s.Jeetje wat was ik er mee 

overstelpt,want ik had handen te kort,maar gelukkig was 

mijn steun en toeverlaat Evelynn die het van me 

overnam.Dit hadden jullie echt niet hoeven te doen,maar 

de kreet was: “Dat heb je verdient” en daarom zijn we 

ook hier met grote getale en dat heb ik gemerkt hoe druk 

het was.Jullie mogen best weten, het was een complete 

overompelling .De drukte had ik wel verwacht,maar niet 

deze drukte en er zijn mensen die er ook van 

geschrokken zijn en gelijk weer huiswaarts gingen.

Gelijk hebben jullie want je moet je niet opgedrongen 

voelen en even goede vrienden en diehards zijn er ook 

,want de warmte in de zaal namen ze voor lief.

Woorden schieten te kort voor om mijn gevoelens te 

kunnen uiten,want dit was voor mij ook het mooiste 

verjaardag die ik op mijn oude dag mocht 

meemaken door de aanwezigheid van mijn super kids 

Mona ( die zo ‟n mooie Hawaiaanse dans voor ons 

uitgevoerd heeft na zoveel jaar en dat weer doet terug 

denken aan The Sweet Flowers of Paradise )en 

Erroll.Het weerzien dat we elkaar in de armen mogen 

sluiten was emotioneel. 

Zij waren in gezelschap van hun moeder Jeanne 

Legand met haar zusters Meity Molenaar, Christien 

Legand met haar 2 kinderen Wendy en Robert.Dus bijna 

een complete familie.Dit was ook een grote verassing dat 

zij zouden komen en vele van de organisatie moesten al 

de tijd geheim houden.

Hiervoor wil ik ook langs deze weg Raldy en Ellen Laurens 

,Ben en Winnie van Houten en alle medewerkers van Tanpa 

Nama ook super bedanken wat zij voor me gedaan hebben om 

dit tot een geweldige happening te laten slagen en zeker ook 

alle muziekvrienden van Mutiara met de lieftallige Maureen 

Wattimena ,Rockin Teens & Friends van mijn jeugdvriend Arie 

Mosies,Caudia Pico,Eddy Makking,Manne Böck,Buddy 

Mitchel en Sylvia ( spontane Hawaiaanse dansen ) en ook 

iedereen die ik hiervoor zich ingezet hebben voor hun bijdrage.

In het begin zag ik er echt zo tegen op toen Raldy dit me vroeg 

,maar nu heb ik er echt geen spijt van,want dit is een dag om 

niet meer gauw te vergeten.

Lieve mensen nogmaals DANK DANK DANK.Gr. en liefs 

Evelynn & Edu



Chris Schramm overleden
Tja, afgelopen woensdag nog bij Chris Schramm geweest met Linda 

Leidelmeijer en gisteren is hij heen gegaan. Het gaat zo snel allemaal. 

Uit hoofde van mijn werk heb ik de afgelopen jaren, sinds Chris ziek werd, veel 

met hem te maken gehad. Wij werden hele goede maatjes. Een goede vriend en 

een gewaardeerd muzikant/zanger die samen heeft gespeeld met o.a. Dolf en 

Harry James de Vries, Harry Koster, Eddy Chatelin (zie foto) etc. 2 mooie CD‟s 

gemaakt geproduceerd door Edo Hartsteen. Chris heeft volgens mij (ik weet het 

niet zeker) ook een tijdje bij The Entertainers gespeeld met Edu Schalk en Ben 

Poetiray. Gezien zijn ziektebeeld is het goed zo en is hij nu verlost uit zijn 

lijden en heeft hij nu rust. R.I.P. kerel.

Robby Lubis

https://www.facebook.com/linda.leidelmeijer
https://www.facebook.com/linda.leidelmeijer
https://www.facebook.com/eddy.chatelin.5
https://www.facebook.com/edu.schalk.3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009095774026
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009095774026


Hans Bauer
Op 17 oktober 2014 is Hansl Bauer (1924) overleden in de leeftijd van 89 

jaar.

Hans Bauer wordt beschouwd als de uitvinder/ontwerper van de Echolette 

band-echo.

De apparaten werden uiteindelijk gefabriceerd door de firma Klemt, een 

kleine bandrecorder fabriek in Olching ten westen van München.

Het ontwerp van de Echolette NG-51 is daarna verkocht aan Dynacord die 

het vrijwel identieke apparaat in enorme hoeveelheden heeft 

geproduceerd.

Gr R.M. Bachus

De Indorockers van het eerste uur zullen zich deze 

wonderapparatuur ongetwijfeld nog herinneren. 



Exactitudes.

Ja.. 

Ja.. zelfs 

de houding 

is identiek

... 

Prachtige 

R&R Jacks

.



Lezersrubriek

CAMPUS DEN HAAG NIEUWSBRIEF

Na zestien jaar was het zo ver. Dinsdag 12 mei jl. namen Den Haag en Leiden op feestelijke wijze 

afscheid 

van de decaan professor Jouke de Vries. 

Onder leiding van De Vries groeide Campus Den Haag uit tot een volwaardige, zevende faculteit 

van de Leidse Universiteit.

‟s Avonds genoot al het personeel van de Campus en de familie van Jouke van een indonesisch 

buffet gevolgd door een feest 

waar de muziek werd verzorgd door de eerste pensionaris Frank Nodelijk van de faculteit samen 

met zijn band Crazy Friends. 

De Campus krijgt nu voor het eerst een nieuwe decaan en bestuurder. 

De Vries kan in ieder geval met trots terugkijken op wat hij heeft bereikt in Den Haag.



Hoge bomen in de wind

Het is een bekend fenomeen dat  zij,  die het aandurven het hoofd boven het maaiveld van 

de grauwe middelmat te steken, het gevaar lopen onmiddellijk onthoofd te worden, door “ 

helden”, die zich liever  afwachtend onder de bovengrens van het struikgewas  verstoppen.  

In de meeste culturen is men er trots op, als er een van hen zich door  hard werken, 

creativiteit, sport of studie zich aan de grauwe middelmaat  weet te ontworstelen.  Raar 

maar waar, er zijn ook culturen, waarin het blijkbaar gebruikelijk is  succesvolle lieden 

van eigen soort onmiddellijk publiekelijk  te “onthoofden”.

Het is zelfs zo, dat je  jouw succes soms  alleen kunt afmeten aan de mate van verwoede 

pogingen vanuit het struikgewas om jou als een volleerd „‟IS-er‟‟ (gemaskerd en wel 

natuurlijk)  jouw succesvolle hoofd van de succesvolle romp te scheiden.  Maar is het niet 

zo,  dat de gene die het zwaard heft tegen  zijn medemens,  zelfs door het zwaard geveld 

zal worden?  

Het schijnt, dat de reden waarom lieden, die met het “zwaard der afgunst”  zwaaiend 

door het leven gaan, zich vaak genegeerd of miskend voelen. Ze dragen een„‟Calimero 

complex‟‟met zich mee. (Zij zijn groot en ik ben klein)     

Natuurlijk.. we  hebben sinds de verlichting met z‟n allen recht op gelijke behandeling, 

maar mensen zijn niet gelijk.  Paradoxaal genoeg worden we echter in ons meritocratisch 

systeem nog steeds  beoordeeld op individuele prestaties . 

Maar omdat  de ene mens  beter presteert dan de andere,  ontstaan ondanks alle 

gelijkheidsfilosofieën, grote verschillen in beloning en dus ook in welvaart en succes.  Het 

is dan begrijpelijk, dat   sommige “minder succesesvollen” onder ons,  afgunstig reageren 

op het succes van anderen…    

Ze  hebben, vaak ten onrechte, het gevoel… te hebben gefaald. De mate van hun 

(on)tevredenheid wordt bepaald door hun eigen leven te vergelijken met dat van anderen. 

Ze proberen vooral meer te lijken dan ze zijn en schoppen uit vertwijfeling op allerlei 

manieren tegen hun succesvolle medemens aan.  



Hoge bomen in de wind

Maar: “Hoge bomen vangen veel wind”, zegt het spreekwoord. Je zou er aan toe 

kunnen voegen: “Het struikgewas heeft er veel minder last van en koestert zich 

graag met hun bewoners  in de luwte van de woudreus.”  Afwachtend  hoe de 

wind gaat waaien. Je weet maar nooit…….

W.R. Brunings

Trouwens namens de redactie:

Bedankt voor de vele positieve reacties op het „‟eenheidsworsten artikel”

Score op de kumpulan van Armand Filon, waar het onderwerp natuurlijk weer ter 

sprake kwam… 100% mee eens . 

Over de negatieve reacties echter nog even dit.

Vermakelijk blijven  we  die ”muziekprofessor” vinden, die het presteert om zich 

in een zin wel drie keer tegen te spreken. Hij probeert al 18 (achttien!!) 

hoofdstukken te bewijzen, dat Indorock niet bestaat. Hij moet blijven, anders valt 

er niet veel meer te lachen. Lieve man.

Anders is het met die  “gefrustreerde plofkip met het uiterlijk van Walter Ulbricht 

in zijn nadagen” uit Zuid Duitsland. Het is en blijft een Calimero-tje optima forma.



Lezersrubriek

Harmonie + power = dynamiek = R&R
Vergeet nooit wat jullie onderscheid van de rest.. Jullie zijn twee ras artiesten in hart en nieren. Jullie 

zijn twee beroepsmuzikanten, die op 15 en 18 jarige leeftijd door hoogwaardige podiumpresentaties 

zich wisten te onderscheiden van de gewone muzikant, jullie zijn twee entertainers!

Door jullie technische begaafdheid zijn jullie al 57 jaar uitstekend in staat zijn om het hart en de ziel 

van de rock-'n-roll aan het Nederlandse, en voorheen Europese publiek te laten horen.

Jullie wisten je te onderscheiden, en hebben een rock 'n roll leven geleid waarneming mens jaloers op 

is! Al 57 jaar weten jullie, jullie naam hoog te houden en de Indisch indorock cultuur eer aan te doen.

Ik vind het spijtig om te zien dat mensen zo negatief/jaloers zijn, terwijl deze twee heren in feiten niet 

anders dan respect verdienen!!

Het is zo typerend dat er altijd mensen zijn die invloedrijke muziekanten, die het verschil wisten te 

maken, in hun laatste levensfases in een negatief daglicht zetten. Kijk bijvoorbeeld naar de belangrijke 

muzikale invloeden zoals Micheal Jackson en in de Indische gemeenschap Andy Tielman, beide jaren 

lang geëerd en bewonderde muzikanten, en beide in de laatste fases van hun levens met de grond 

gelijk gemaakt door de menigte... Om vervolgens, na hun dood pas weer gerespecteerd en geëerd te 

worden, voor de invloedrijke muzikanten die zij waren!! Ik vind dit zo jammer, dat muzikanten met 

zoveel haat en jaloezie te maken hebben en dit geuit word door negatieve woorden! Deze twee 

muzikale invloeden hadden, ondanks hun fouten.. Nooit zo publiekelijk aan de schandpaal gezet 

mogen worden. Zij hadden niks anders dan jullie continue respect verdient!

Ik hoop dat de mensheid leert van hun eerder gemaakte fouten! En respect heeft voor deze twee 

levende ras artiesten, die al 57 jaar door hun muzikale performance vreugde weet te brengen tot menig 

mensen!!

Hou van jullie beide ️

Ashley



Crazy Poster

Hoi Ed, Harm Peter Smilde de schrijver van het ''kritische'' boek over Indorock met een giga 

poster van de Crazy Rockers, deze word straks gebruikt als promotiemateriaal voor de Porsche 

club.



Indisch Feest in Holland Casino Rotterdam

Beleef op 6 augustus a.s. een Indisch feest met aantrekkelijke optredens en heerlijke hapjes! Vanaf 17.00 uur serveren 

wij in ons restaurant de Indische dagschotel Nasi Rames. Gedurende de avond trakteren wij u op Indische hapjes zoals 

mini-bapoa en spekkoek. Bij onze cocktailbar bestelt u vanavond de Kelapa Muda cocktail of een glaasje Tjendol.

De Haagse Rock ‟n Roll groep The Crazy Rockers staat vanaf 20.30 uur op ons podium. Deze band werd al opgericht in 

1959 en is tegenwoordig iets minder „crazy‟ dan in hun beginjaren, maar zij weten nog steeds het vuur van hun muziek 

over te brengen! Om 21.00 uur en 22.30 uur hebben wij een speciaal optreden van de Balinese dansgroep DwiBhumi. 

Vervolgens kunt u rond 23.00 uur genieten van het optreden van zangeres Justine Pelmelay. Zing mee met haar liedjes 

met Indische roots en haar songfestivalhit “Blijf zoals je bent”.

Geniet daarnaast van de spanning van het spel en de heerlijke hapjes waar wij u de hele avond op trakteren. Favorites 

Card-houders ontvangen vanavond dubbele punten bij de speelautomaten. Bovendien maakt u bij alle speelautomaten 

kans op een mooie 10-daagse reis naar Bali!

Wij begroeten u graag als onze gast op donderdag 6 augustus aanstaande!



Lezersrubriek

Wanda de Fretes

Geniepark Maarn 1963





Lezersrubriek



50 Euro en niet meer



50 Euro en niet meer



TEAM ROCK AROUND THE SIXTIES
ELKE ZONDAGMIDDAG VAN 13U  TOT  16U

Vincent, Arnold, Eddy C, Hans  en    Ron

Radiofewww.feelgoodrijswijk.nl



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

21Afscheid van Indonesië …Eddy C

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
https://www.youtube.com/watch?v=JhcQoPU2i3E&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=JhcQoPU2i3E&feature=share


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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