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NOVELTY  SONGS

Een definitie hiervan geeft een rijk gevarieerd patroon te zien vol parodieën, halve toneelstukjes, vraag- en 

antwoordspelletjes,  dubbelzinnigheden, vaak omlijst met bizarre geluidseffecten op deze opnamen. 

S H E B   W O O L E Y  bereikte er  met  THE PURPLE PEOPLE EATER in 1958 de nummer 1 positie mee in de USA.

T  H  E   O L Y M P I C S scoorden in 1958 een enorme hit met WESTERN MOVIES waarin een echtgenoot zich 

beklaagt over de verslaving van zijn vrouw aan TV-Westerns  en waarop gedurende het nummer volop 

schotenwisselingen te horen zijn.

B R O O K   B E N T O N  had in 1961 succes met zijn BOLL WEEVIL SONG, een dialoog tussen een geplaagde 

katoenboer en een hongerige kever die met zijn hele familie op diens akker is neergestreken en de boel aan het 

kaalvreten is.

T H E  C O A S T E R S waren in de vroege jaren 60 hofleveranciers van hits in dit genre met ware juweeltjes zoals, 

YAKETY YAK,  CHARLIE BROWN,  SEARCHIN',  ALONG CAME JONES e.v.a. , leuke verhaaltjes, grappige parlando 

basstem en altijd de swingend scheurende en stotterende sax van King Curtis, prominent aanwezig.

De z.g.  antwoord-songs vallen ook in deze categorie zoals MY GIRL van The Temptations,  als antwoord op MY GUY

van Mary Wells dat het succes van MY GUY  vele malen overtrof. 



NOVELTY  SONGS

Een wonderlijke carrièreswitch maakte de jazz-zangeres  DAMITE JO DeBLANC  die onder de naam DAMITE JO 

twee antwoord-songs de top 40 wist in te zingen.  In 1960  I'LL SAVE THE LAST DANCE FOR YOU als antwoord op 

SAVE THE LAST DANCE FOR ME van The Drifters en een jaar later met  I'LL BE THERE een antwoord op STAND BY 

ME van Ben E. King.

In de jaren 50 werkte zij samen met o.a. Ray Charles,  Lionel Hampton en Count Basie, in de jaren 60 heeft zij de 

genoemde platensuccessen, in de jaren 70 ontpopt zij zich als comédienne in de TV-shows van REDD FOXX om 

vervolgens in de jaren 80 haar carrière af te sluiten als gospelzangeres.   DAMITE JO DeBLANC overlijdt in 

Baltimore. ( 1930-1998)

Opgedoken uit mijn platenkast draai ik haar I'LL SAVE THE LAST DANCE FOR YOU en moet constateren dat ook 

na  55 jaar, de opname nog niets van zijn aanstekelijke sprankelrijkheid heeft verloren.                

Hans de Wekker                                                                     



Klein behuisde muzikant

Even oefenen....Hurricane Beat'''' negen tellen als ik mij niet vergis!

Hans de Wekker



Mijn eerste plaatje
In 1952 voeren wij met de "WILLEM RUYS" van Ned-Indië naar Nederland. Tijdens deze onvergetelijke overtocht 

schalde  er aan boord  vrolijke Amerikaanse muziek uit de luidspeakers  van o.a. TENNESSEE ERNIE FORD met 

SHOTGUN BOOGIE, welk nummer sindsdien in mijn muzikale geheugen is opgeslagen. 

In Nederland werd mijn 1ste platenaankoop KOM WEER NAAR HUIS van EDDY CHRISTIANI op 78-toeren, die 

met zijn GRETSCH gitaar met handel, een geheel eigen  gitaargeluid produceerde, iets wat op mij veel indruk 

maakte.  Met de ukelele speelde ik thuis met de plaat mee . Bij het begin van het Rock & Roll tijdperk liet de 

aanschaf van een elektrische gitaar, 'n HÖFNER, niet lang op zich wachten.

In 1961 schafte ik mij als beginnend beroepsmuzikant een GIBSON aan welke niet veel later door mij werd 

ingeruild voor een  FENDER JAZZMASTER.  De muziek bracht mij en de EASTERN ACES in vele landen zelfs 

tot in Tunesië.  In Frankrijk beleefden wij hoogtepuntjes zoals het gezamenlijke optreden met CHUCK BERRY in 

Maison de la Mutualité en met P.J.PROBY in het fameuze OLYMPIA theater in Parijs en maakten daar ook enkele 

platenopnamen.   

Mijn meest favoriete plaat is  DON'T LET ME BE MISUNDERSTOOD van de door mij zeer bewonderde zangeres 

en pianiste NINA SIMONE, een nummer dat door de tijd heen voor mij niets aan kracht heeft ingeboet. 



Mijn eerste plaatje
Triest dat wij vorig jaar afscheid moesten nemen van TONY VAN EDE VAN PALS sinds 1964 vaste kracht van 

onze band.  Na zijn overlijden besloten wij TONY niet te vervangen en gaan vanaf die dag als 4-mans formatie 

verder.

Tussen mijn 6 kinderen, 12 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen zitten enkele muzikale talenten die kennelijk iets 

van opa's muzikale genen en ook die van mijn vrouw ASTRID,  die uit een zeer muzikale familie stamt, hebben 

meegekregen.   

Mijn gezin en de muziek  geven ons leven glans!

Frans van den Brand Horninge  ( The Eastern Aces)



Lezersrubriek

(Oud worden in deze tijd)

Mijne heren, goeden middag, 

Graag wil ik de "gepensioneerde Boy" een compliment maken voor zijn 

humoristische gedicht over ons computer-geleid leven. 

Ik heb het met een brede glimlach gelezen, en wil er dit commentaar op geven:

"Tja, oud worden is niet gemakkelijk (ik ben 83++, maar het gaat nog prima). 

Tezelfder tijd is het toch een voldoening dat we eraan kúnnen meedoen? 

-Al is het dan niet met de snelheid van de jongeren, 

-maar die is meestal niet belangrijk. 

-Vind ik tenminste.

Groeten, Federico Bär

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

Beste mensen,

In het verleden las ik incidenteel Indo privé, maar meestal denk ik er niet aan. 

Sprak zondag Woody Brunings en die adviseerde om mij op de mailinglist te laten 

plaatsen.

Hierbij doe ik het verzoek als het mogelijk is.

Met vriendelijke groet,

Lex Burgersdijk

Redactie IP:Is reeds gebeurt



Lezersrubriek

Beste W.Brunings ,

Vandaag is het precies 4 jaar geleden dat Andy Tielman overleed.

Op 10 november is AndyTielman op 75-jarige leeftijd overleden.

Eind jaren vijftig had hij met de Tielman Brothers als een van de eerste bands die succes 

hadden met rock and roll-muziek. 

Omdat Andy Tielman het middelpunt van de groep was werd hij een van de eerste 

gitaarhelden. Naast de bekandheid in Nederland trad de band ook voor in Duitsland op. 

In 2005 werd Andy Tielman tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau geslagen.

Andy is na een lang ziekteproces overleden.

Om de herinnering aan Andy levend te houden, bieden wij u de mogelijkheid de 

gedenkpaats te bezoeken. Hier ziet u hoe Andy afgelopen jaar is herdacht door familie, 

vrienden en kennissen. Als u wilt, kunt u een nieuw bericht of nieuwe herinnering 

plaatsen. De nabestaanden zullen dat op prijs stellen. 

Condoleanceregister.nl



Beste muziekvrienden
Hierbij het trieste bericht dat wij wederom een muzikant minder tellen in dit bestaan.

Frans Sahupala is op 12 november 2015 van ons heengegaan.

Frans had opgetreden vanaf 1957:

Bij zijn 1ste band in Nederland, 'The Rollers' uit Zaandam, waarvan de enige originele medespeler uit die tijd: Bart 

Carels (Zaandam) nog in leven is.

De andere bandleden: Jimmy & Eddy v.d. Hoeven, Boy Jansen, Henri Peter en Cees Sanders zijn reeds jaren geleden 

overleden. Andere bandleden na Frans, zijn veel later erbij gekomen.

'The Real Rollers' in de 60-er jaren v.l.n.r.:

Ed Vermeulen, Frans Sahupala (RIP), Bart Carels en Puck de Bock (RIP).

Frans speelde na 'The Rollers' o.a. bij 'The Real Rollers', 'The Seven Aces', 'The Royal Aces', 'The Tielman Brothers' en 

nog een paar andere muziekformaties, waarvan ik de namen niet weet. Hij was een uitstekende muzikant (toetsenist, 

saxophone, bas-, begeleiding- en sologitarist) en had zowel in binnen- en buitenland jarenlang opgetreden.

Circa 30 jaren geleden vertrok Frans voorgoed naar Indonesië, hertrouwde er en kwam uiteindelijk als weduwnaar in 

2015 terug naar Nederland. Helaas heeft hij niet lang van de (achter-klein)kinderen tevens zijn verblijf in Nederland 

kunnen genieten en stierf op 12 november j.l.



Petitie
Beste & lieve mensen, Corseaux (CH), 25 oktober 2015

Zoals beloofd, ben ik jullie nog de uitleg schuldig mbt. “de Petitie” - Tractatenbesluit van Wassenaar 1966. Ik hoop 

dat jullie al begrepen hebben dat het ons “RECHT” is. 

Dus geen aalmoes of gebruik makend van de Nederlandse Belasting Betaler. Maar de Indonesische Regering heeft 

zich aan zijn woord gehouden en heeft het geld wat voor ONS bestemd is overgemaakt (eind datum was 2004, met een 

waarde volgens de deskundigen van NU € 2.4 miljard). 

Het is NU aan de Nederlandse Regering om deze zaak op een fatsoenlijk manier af te handelen en de ERKENNING en 

het GELD aan ONS uit te keren.

Het SYSTEEM te wachten totdat er niemand meer in leven is kennen wij van het voorbeeld van RAWANGEDE. Daar 

waar Nederlandse militairen meer dan 100 mannen hebben vermoord, is gewacht tot dat er maar 9 weduwen over zijn 

(die al een leeftijd hadden bereikt van boven de 75 jaar), om vervolgens deze de verontschuldigingen aan te bieden via 

notabene een Ambassadeur. 

Vervolgens is er MAAR 9x een bedrag uitgekeerd zonder de begeleiding van deze 9 weduwen ter plekke (Indonesië). 

De gevolgen kunt U raden voor deze weduwen.

Daarom NU onze petitie, wij laten het ons toch niet gebeuren dat dit een DOOFPOT verhaal wordt van een tot nu toe 

falende Nederlandse Regering mbt. deze zaak TvW66.

In een democratisch bestel heb je stemmen nodig om de Volksvetegenwoordigers (de Politieke Partijen van de Tweede 

Kamer) in beweging te krijgen. 

Je kan dat doen met grof geweld en ongemanierde woorden om ze wakker te schudden. Echter mijn inziens moet dit 

ook lukken met het beschaafde taalgebruik, immers dat zijn wij “de Nederlandse Indische Gemeenschap” (NIG) 

(beschaafd).

Deze Petitie TvW66 hoeft niet alleen te worden ondertekend door de Indische Gemeenschap. 

Voor de duidelijkheid : Iedere Nederlander boven de 18 jaar die het eens is met de tekst van de Petitie kan zijn 

handtekening zetten. En meedoen aan deze actie om de Tweede Kamer in beweging te krijgen voor het “RECHT”. 

Dus Nederland RECHT  je rug en geef ons Nederlandse Indische Gemeenschap een deel van ons RECHT.!

Wij Nederlanders zijn toch trots op de Welvaartstaat en de Mensenrechten en wijzen graag naar andere landen 

mbt. hun corruptieve handelen. Laat Nederland hopen dat wij die boemerang niet terugkrijgen in onze rug.

Ik hoop U met deze voorbeelden en uitleg een juiste weergave te hebben gegeven mbt. deze “Petitie TvW66”.

Een gezegend Zondag toegewenst.

Met warme groeten,

Rolo E. Lapré



Oude Rockers



Oude Rockers



Oude Rockers





Zo kan het ook Sinterklaas in de Becak



Zo kan het ook Sinterklaas in de Becak



Edu Bond
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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
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