
Indo Privé al honderd keer verschenen

Heeft Ned-Indië diep in haar genen

Gelezen tot ver over onze grenzen

Doorgaan is wat de lezers wensen!

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

van de Indische gemeenschap en zijn sympathisanten. 

De redactie neemt geen enkele verantwoording voor de ingezonden stukken maar zal zo nodig de 

reacties naar de verantwoordelijke personen toe sturen.

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar of webmaster artikelen 

en/of publicaties van deze website te dupliceren, of te verspreiden 

100 editie: okt 2016



Voorwoord
Toen ik op 30 juli 2008 mijn eerste editie van Indo privé lanceerde had ik nooit gedacht dat wij de 

honderdste editie zouden overleven. Iedereen voorspelde ons hoogstens een maand of drie en dan 

was het wel genoeg geweest. Maar toen ik al die positieve reacties binnen kreeg van onze 

enthousiaste lezers in binnen en buitenland, wist ik dat Indo Privé nog een lang leven voor zich had, 

en zie hier

het resultaat. 

Alweer de honderdste editie. Een mijlpaal voor ons blad.

Natuurlijk moet ik al mijn mede redacteuren bedanken, met name;

Drs. W.R. Brunings, voor hem liever gewoon Woody.

Armand Filon onze kunstenaar en songwriter.

Hans de Wekker ( vooral de laatste tijd ondanks gezondheidproblemen heel actief)

En natuurlijk ook Edu Schalck voor het verspreiden en doorsturen van Indo Privé.

Plus alle mensen  en vrienden die hebben meegewerkt . 

Daarom hebben wij besloten om op 25 sept. 2016 een feest te houden ter ere van de honderdste 

editie van Indo Privé. Met medewerking van de Indorock formaties 

The EASTERN ACES en EDDY C & THE CRAZY FRIENDS. 

Natuurlijk wil ik hierbij tevens alle lezers en lezeressen bedanken voor jullie support en hoop dat wij 

nog zeker de volgende honderd edities kunnen voltooien. Graag verneem ik ook als jullie nieuwe 

suggesties hebben omtrent de inhoud van het blad?

Wij staan open voor alle positieve reacties en verblijven met vriendelijke groeten<

Redactie INDO PRIVE,

Ondergetekende,

Eddy Chatelin.



Pavero

Ode aan een antiheld

Pimmetje, of zoals hij zichzelf het liefst noemde ‘’Pavero,’’ is niet meer….Pim Veeren is in een wereldje van 

achterklap,opportunisme en jaloezie een van de meest betrouwbare Indorockers geweest. Bij de Crazy 

Rockers was hij het ultieme bindmiddel tussen de verschillende culturen in de band. Daar hadden diverse, 

over integratie en multiculturalisme uit hun nek lullende  politici, een voorbeeld aan kunnen nemen. 

De piepjonge Pim was de man die de Crazy Rockers in Februari 1961 samen met Herrn Pelosie van de 

Bernhardseck in den Haag kwam ophalen. Hij was toen nog bassist bij Rene and his Aligators in Weindorf 

Frankfurt a/M, maar na het tekenen van een dubieus contract met Sydney Rampersad, reisde hij reeds in 

Maart met de Crazy Rockers naar Trier en daarna is hij de band, ondanks, pogingen van andere Indobands, 

hem los te weken, de Crazy Rockers altijd trouw gebleven, ook lang na de reünie van 1981 in de 

Houtrusthallen in Den haag.

Die edele karaktertrek was in die roerige tijd ver te zoeken bij de doorsnee Indorocker, met hun lange tenen 

en duiventil mentaliteit.   

Met zeven man, ingepropt in een zwarte Opel Kapitän, navigeerde Pavero ons het ongewisse Duitse avontuur 

tegemoet. Met  de allure van een  doorgewinterde ‘’bon vivant’’  waarschuwde hij ons, net verlost van 

dienstplicht en schoolbanken, vaderlijk voor de deutsche ‘’Wirtschafts Mädel’’ van twijfelachtig allooi. 

Achteraf bleek, dat hij zelf zich verre van  dit type hield.

Pim was de man die ons er altijd op wees, dat de steden waarin wij speelden meer te bieden hadden dan 

rokerige, naar vaal bier stinkende kroegen. Soms moesten we ( nog een fikse kater  verwerkend) verplicht 

mee op zijn wandelingen om de Porta Negra, Chinesische Garten, de oevers van de Rijn, De Lorelei of andere 

bezienswaardigheden van de steden te bezichtigen. Hij was toen al in architectuur geïnteresseerd. Voor mij 

waren die bezienswaardigheden zo vroeg op de dag nog in nevelen gehuld.

Niet alleen als bassist, maar ook als mens werd Pimmetje hooglijk gerespecteerd. Ook door de dames, van 

twijfelachtig allooi, die hem  als ‘’Gentleman der Indonesiër’’ typeerden. 

Pavero had de uitstraling van een vent waar je op kon bouwen. Met het haar altijd, zoals hij het zelf noemde, 

‘’bestudeerd nonchalant’’ à la  Alain Delon, gestileerd, had hij dan ook inderdaad de uitstraling van een 

gentleman. Zijn ultieme show…stoer wijdbeens zijn viool bas met de linkerhand  omhoog houdend, met de 

vingers van de rechter hand de maat knippend en à la Delon de zaal inkijkend, ” Ach…der Piem”  zuchtende 

dames in vervoering brengend.  
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Pavero
Pavero was ook de man die ons zo nu en dan redde uit de hongersnood, als de band weer eens in een  economische 

crisis verkeerde, omdat de gage in rook was opgegaan aan nieuwe gitaren, smokings of versterkers.

„‟Der Gentleman Rocker‟‟ had altijd wel een lieve bewonderaarster, bij wie wij op zijn voorspraak mochten 

aanschuiven voor „‟ein gutbürgerliches Nachtessen .” 

Bij de Crazy Rockers  wist hij als een volleerd politicus op diplomatieke wijze de veelvuldig dreigende conflicten 

de kop in te drukken. Aan hem is het dan ook te danken, dat de Crazy Rockers op den duur in rustiger vaarwater 

terecht kwamen. Tijdens zijn allerlaatste pasar bezoek, vertelde hij hoe trots hij was op ”zijn Crazy Rockers.” 

„‟Vernieuwend maar met onmiskenbaar Indorockroots‟‟. Zo treffend kon alleen Pavero een situatie verwoorden.

Hij is altijd met hart en ziel lid gebleven van „‟het instituut Crazy Rockers‟‟. Hij zag de bandleden, als zijn familie -

hoewel soms tot groot verdriet en ergernis zijnerzijds- zoals hij zijn propositie probeerde af te zwakken. Groter 

compliment kon je ons van de Crazy Rockers niet maken Pavero. Hij was ook een „‟family man‟‟.

Bij het “Theater van de humor ”  The Residents- zoals hij het noemde- stond hij verbaal zijn mannetje tussen goed 

gebekte en gehaaide  buayas als Henny Heutink en Woutje Jansen. Hij paste ertussen, want Pavero had een uniek 

gevoel voor zwartgallige Haagsche humor. Hij kon b.v. vernietigend, maar zonder stemverheffing uithalen naar 

quasi Indorockers („‟Ik word er zooo depressief van‟‟) en facebook geroddel.(„‟Gestamel van eencellige 

weekdieren”) 

Hij heeft door alle kortstondige glamour van de Indorock heen de toekomst in weten te kijken en is tijdens zijn 

periode bij „‟de Groovies‟‟ van Roelf Backus , Bas Riet en Eric Jareis, rechten gaan studeren… met succes. Bij het 

ministerie van Onderwijs bekleedde  hij  jarenlang een topfunctie. Liep er niet mee te koop, maar bleef er 

bescheiden bij.

Pim was een voorbeeldige vader en vriend voor zijn kinderen Rogier en Natalie daarnaast een tolerante echtgenoot 

voor Rosemarie.

Het verlies van Rose vorig jaar heeft hem heel erg aangegrepen. Hij heeft altijd voor zijn gezin klaar gestaan zoals 

hij ook voor iedereen klaarstond, zonder een wederdienst te vragen, zonder morren en nooit met de bedoeling een 

netwerk op te bouwen.. Hij haatte die z.g. netwerkers die  waren voor hem niets anders dan “Bruinwerkers.” Wat 

zal ik die lange maatschappijkritische telefoon gesprekken vol bijtende spot missen.

Ik zal mij altijd de legendarische oergezellige repetities in de keuken op de Wijnberg 25 te Zoetermeer blijven 

herinneren. Ze ontaardden bijna altijd in culinaire hoogstandjes van Harry en Pim, voorafgegaan door subtiele 

wijnproeverijen, op de achtergrond opgevrolijkt door flarden van de te bestuderen nieuwe songs.  Aan het einde van 

de dag en na het diner stond de nieuwe compositie er nog steeds niet. Op de crematie  was te zien hoezeer Pim bij 

leven gewaardeerd werd. Ook ver buiten de grenzen. Harry Berg en Robby Latuperissa hadden zelfs graag vanuit 

Zwitserland resp. Duitsland erbij geweest, maar moesten helaas wegens gezondheidsredenen afzeggen.   



Pavero

Eddy en ik zijn blij, dat we samen 

met Pim nog hebben kunnen 

genieten van een etentje bij Fat Kee. 

Hij heeft zichtbaar genoten, maar 

noemde toch het etentje  „‟Het 

Laatste Avondmaal‟‟. Toen ik hem 

hierop vroeg of hij zich die avond 

dan een beetje Jezus voelde en ons 

als zijn  discipelen zag? Was zijn 

gortdroge antwoord met zijn 

typische veelzeggende glimlach,:” 

Juist Wood jullie hebben het alleen 

nooit  willen inzien.” 

Pim…. we zullen je missen. It turns 

us inside out.

Woody Brunings, namens Indo 

Privé

Pim



SAXSOLO'S in de popmuziek.
Gezellig kletsend onder het genot van een heerlijk gekoelde Sancerre op een Parijs terras trof de volgende 

vraag mij als een mokerslag;  NOEM 6 ONVERGETELIJKE SAXSOLO'S IN DE POPMUZIEK. 

Al  in het begin van de jaren '50 werd ik geraakt door de prachtige melodielijnen en fluwelen tonen van de 

saxofonisten JOHNNY HODGES en COLEMAN HAWKINS. Nog opwindender werd het met  de ruige en schorre 

tonen van EARL BOSTIC en LOUIS JORDAN.

Rond 1956 meldden zich de eerste Rockers vaak gesteund door een cordon aan saxofonisten zoals bij 

Little Richard, Fats Domino en Lloyd Price met opvallend veel  getalenteerde solisten die komend uit de 

jazzscene, met zo weinig mogelijk tonen een zo effectief mogelijk eigen geluid lieten horen.                        

De presentatie was vaak hetzelfde. Met de solo een pasje naar voren, daarna weer terug, ideaal voor de 

geboren side-man. Bij Little Richard sprong de sax solist zelfs bovenop de piano.                                               

Blanke saxofonisten maakten zich deze stijl al snel eigen zoals, RUDI POMPILLI (Bill Haley), JIM HORN 

(DUANE EDDY) en JOHN PARIS ( Johnny and the Hurricanes).                                                                     

Enkelen geboren sides-men bereikten zelfs de sterstatus zoals MACEO PARKER ( James Brown), KING 

CURTIS (The Coasters) en de studiomuzikant DAVID SANBORN.



SAXSOLO'S in de popmuziek.
Twee flessen Sancerre verder schreef ik op het Parijse terras onderstaand rijtje van 

mijn favoriete saxsolo's op een bierviltje.

EARL BOSTIC              Flamingo                                                                                            

SAM BUTERA             Buena Sera                              van  Louis Prima                                              

KING CURTIS             Yakety Yak                             van The Coasters                                              

DAVID SANBORN            Knocking on heavens door      van Randy Crawford                                                    

TIM CAPPELLO       Tonight                                     van Tina Turner                                               

BOOTS RANDOLPH    Reconsider Baby                   van Elvis Presley  

Daarna liepen wij vanuit het terras op Place de Clichy naar de op 200 meter verder 

gelegen begraafplaats Montmartre en bezochten daar het graf van ADOLPHE SAX 

de ontwerper en bouwer van dit wonderschone instrument.   

Hans de Wekker                                              

Tim 

Capello



Eddy C & The Crazy Friends





TEAM ROCK AROUND THE SIXTIES
ELKE WOENSDAGAVOND VAN 19U  TOT  21U

Vincent, Arnold, Eddy C en Hans

Radiofewww.feelgoodrijswijk.nl

Luistern via TV kan: 43 

Ziggo

Of 

Kan: 340 KPN

Of Computer

feelgoodrijswijk.nl

Bellen voor verzoekjes

070-2060800

Wij zijn niet meer op de 

radio te beluisteren

Wilt U ons live horen

en zien kom dan naar

Paviljoen Ter Werve

Rijswijk



Radio Feelgood Rijswijk
Vanaf woensdag 3 augustus 2016 wordt ons programma 

“RockAround the Sixties” op de woensdagavond uitgezonden 

van 19.00 tot 21.00 uur op Feel Good Radio (Rtv RIJSWIJK)

Het programma “Arnold’s mix” wordt eveneens op de woensdag 

uitgezonden van 

21.00 uur tot 22.00 uur.

Via de kabel zijn deze programma’s NIET meer via de radio 

bereikbaar.

Hier nog wat meer gegevens voor ( RTV RIJSWIJK)

TELFORT – XS4ALL en KPN via kanaal 340 

ZIGGO via tv kanaal 43

VODAFONE via kanaal 742 

en de REST op kanaal 2142



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 Krijg mijn kop maar niet op TV ….Eddy C

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
https://www.youtube.com/watch?v=7sByG0kdC34
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


Indo PRIVÉ

tot ziens

Redactie medewerkers :

Drs. W. Brunings

Armand Filon

Indo Privé steunpunt : Edu Schalk

Free lance medewerker: Hans de Wekker

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


