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Lieve luitjes/bezoekers KOPI KECIL.
Tijdens de Nationale Herdenking op de Dam droeg Amara van der Elst een gedicht voor in een Spoken Word-voor-
dracht. "Spoken Word" is een voordrachtskunst waarbij een (meestal poëtisch) verhaal ritmisch wordt voorgedragen. 
Beter bekend als rappen. Met trots legt zij in dit gedicht haar Indo identiteit bloot en staat zij stil bij de pijn van de 
nabestaanden die hun dierbaren hebben verloren in de oorlog. Hier volgen enkele regels uit haar gedicht: 

er is gevochten en gevallen voor waar 
ik nu sta
ogen nog vochtig in dankbaar bestaan
bewust van verleden
wijzer in het heden
de pijn morgen nog steeds niet volledig 
verdwenen
er zijn wonden onder de huid die niet 
helen

nog honderden ongehoorde verhalen 
te delen
je hoort de echo in de stilte

niet wie harder schreeuwt
maar stiller denkt
niet wie harder schreeuwt
maar stil herdenkt

KABAR ANGIN. Heb je al gehoord?? 
Koempoelan Lieve leden van de Koempoelan. We moeten nog even geduld hebben maar 
als het goed blijft gaan, dan hopen wij jullie allemaal weer te ontmoeten op 21 september in de 
Boemerang. We houden contact en wensen jullie allen een hele fijne zomer toe. 
Namens bestuur van de Koempoelan, Esther.

Onthulling van het Indisch- Moluks Gedenkteken Eindhoven     
Heeft u het al in uw agenda genoteerd? 25 September 2021. Kijk ook op:
www.indisch-moluks-gedenkteken-eindhoven.nl 
Uw donatie en steun wordt ten zeerste gewaardeerd. IBAN NL88 INGB 0006 4390 42 
t.n.v. Stichting Indisch-Moluks Gedenkteken Eindhoven



Met Fred Pesuwarissa ben ik 28 april naar begraafplaats de Oude Toren gegaan. Van tevoren kregen wij een 
programma toegezonden met een protocol. Het was een mooie, zonnige dag. Fred en ik hadden gepaste kleding 
aan en ik had een tekst voorbereid mocht ik geïnterviewd worden. Daar aangekomen was er niemand te bekennen. 
De entourage was minimaal. Er stond een mevrouw met een microfoon die ons aankondigde. Ik dacht nog; voor wie 
kondigt zij ons aan? Ik keek nog eens goed rond of ik nergens een verborgen camera zag. Nee, niets van dit alles. Ik 
was verbaasd en teleurgesteld. Niet om de camera’s of journalisten die er niet waren (eerlijk gezegd was ik daarom 
wel een beetje opgelucht). Nee, ik was teleurgesteld omdat het helemaal niet voldeed aan de verwachtingen die ik 
ervan had. Het hele programma wat ik van tevoren had ontvangen, had verwachtingen geschept. Het voelde koud 
en ongemakkelijk aan. Iets wat zo belangrijk is mag wel meer aandacht krijgen, dacht ik. Daar stonden we dan met 
z’n tweeën. Fred legde het prachtige bloemstuk neer, drapeerde de linten zo dat de naam van Pelita zichtbaar was. 
Ik ging een paar passen achteruit. Op dat moment kon ik alles wat ik ervan dacht en vond van me af laten glijden. 
De gedachten aan de burgemeester die een dag van tevoren 1,7 miljoen had uitgegeven aan koningsdag en alle 
aandacht had gekregen, was in schril contrast tot wat ik daar op dat moment ervaarde.
Nee, dit alles deed er niet toe. Ik stond daar voor mijn geliefden, voor ons aller geliefden, ik stond daar voor hen en 
ik dacht aan hen. Ik maakte een buiging voor hen, voor mijn familie en voor onze families.        
Tresa van Sonsbeek
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Pelita                                                                           
Ervaring dodenherdenking 4 mei 2021
Er werd mij gevraagd om namens Pelita bloemen neer te leggen voor de oorlogsslachtof-
fers Nederlands-Indië en de Molukken. Ik vond dit een hele eer en heb meteen ja gezegd. 
I.v.m. de coronamaatregelen zou dit 28 april plaatsvinden. 

Oproep Bibliotheek Den Bosch 
Heeft u een dierbaar (gebruiks)voorwerp met een verhaal, dat ooit is meegenomen uit Indonesië? De bibliotheek in 
Den Bosch zou ze graag tentoonstellen vanaf 15 augustus 2022. 
Neem voor verdere informatie contact op met mevr. Margreet van Doorn via antbrab@tele2.nl      

Wandelen met Lody                                                         
Sinds de coronacrises wandelen we in groepjes m.b.v. Nordic-walking stok-
ken op de woensdagmorgen bij de Philips fruittuinen. Loop met ons mee. 
Voor inlichtingen: m.visschers@on.nl.

tekening van Poirrié
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In de Spotlights                                                              
Een kortverhaal over mijn persoon; Lex de Fretes.
Op het moment van dit schrijven is het vandaag 17 Mei 2021. Wat een timing.
Precies 70 jaar geleden kwam het schip "Asturias" met aan boord ruim 800 KNIL militairen 
met hun gezinnen in Amsterdam aan. Met aan boord mijn ouders met 2 zussen waarvan 
1 onderweg was geboren en een zusje van mijn moeder. Totaal kwamen ongeveer12500 
Knillers met familie hier in Nederland aan.
Na enige omzwervingen kwamen mijn ouders in Vught terecht in het voormalige concen-
tratiekamp Lunetten waar wij tot 1965 verbleven en daarna naar Helmond verhuisden. 

Ik werd in 1952 in het kamp geboren en mijn broertje in 1960. 
Mijn puberjaren beleefde ik dus in ons "Helmondse", waar inmiddels ook een klein Molukse gemeenschap was ge-
vestigd en waar veel lief en leed werd gedeeld en beleefd. Naast de Molukse gemeenschap in Helmond is er ook een 
grote Molukse gemeenschap in Eindhoven e.o. In tegenstelling tot Helmond heeft Eindhoven geen Molukse wijk, de 
stad Eindhoven is eigenlijk een grote "wijk". Hierdoor wonen tientallen gezinnen verspreid door de stad, soms niet 
wetende van andere Molukse inwoners/gezinnen. Samen met andere vrijwilligers, verenigd in de St Bintang Maluku 
Eindhoven , probeer ik toch een verbinding te zoeken met de gemeenschap.
De tijd schrijdt voort en plotseling woon ik alweer ruim 20 jaar in Geldrop met mijn lief en dochter. Na een werkzaam 
leven van ruim 45 jaar o.a. als Daffer, is nu de tijd gekomen om nog meer leuke dingen te gaan doen. Echter helaas 
door Corona is dit niet altijd mogelijk. Ja, gelukkig blijft er genoeg ruimte om te wandelen, meer tijd met familie 
door te brengen en muziek met vrienden te maken. Zoals bijvoorbeeld met Hotel Batavia waar wij voor de Indische 
en Molukse senioren in de zorgcentra optredens verzorgen, samen met muziekvrienden lagu2 spelen en de oude 
liedjes in herinnering houden.  Met een drietal lieve vriendinnen spelen we samen ukelele.
Een levensverhaal eindigt nooit maar voor nu zeggen we amatoo op z’n Moluks en zeggen:
Ale rasa beta rasa (wat jij voelt, voel ik ook)   Amatoo.

Makan Makan                                                             
Vijf heerlijke groenteschotels om zelf te maken tijdens de zomermaanden. Welk van deze gerechten wilt u gaan 
proeven tijdens een KOPI KECIL bijeenkomst? We horen graag van u!!

Gado Gado

Asinan 

Pecel Kredok

 Ketoprak, 



Onze NIEUWSBRIEF staat ook op Facebook - Het Indisch Atelier.
U kunt het dan DELEN met uw geliefden en naasten. 

Sluitingsdatum kopij: UITERLIJK 2 juli 2021. Stuur uw reacties naar:

Inge Visschers:  tel: 06 30 77 94 66 - mail: ingridirmavisschers@gmail.com
Joyce Radesey: tel. 06 53 93 60 98 - mail: joyce.radesey@upcmail.nl

Salam manis / lieve groet.
DE KRIPOET GIRLS / BOYS.
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herken ik mezelf volledig in haar. Echter mijn voorkeur ligt meer in het maken van hartige gerechten en hapjes. 
Risolles, lemper, ikan pedis, tempé goreng pedis, sambal peté, etc., daar draai ik mijn hand niet voor om en vinden 
gretig aftrek bij de Indische liefhebbers.
Ik wil mij steeds blijven ontwikkelen en volg nog steeds diverse kookworkshops. Het Kookboek Soul food is vooral 
geliefd bij de jongere generaties Indo's'. Het zijn recepten met een twist. Ik ben in dit nieuwe denken over de tra-
ditionele Indische en Indonesische keuken geïnteresseerd.  Inmiddels ben ik in het bezit van een grote verzameling 
Nederlandse, Duitse, Engelse en Franse kookboeken van vele bekende namen zoals Jimmy Oliver, Escoffier, Oma 
Keasberry, Bep Vuyk, etc. En mijn verzameling breidt zich nog steeds uit. Mocht u in het bezit zijn van kookboeken 
en wilt u ervan af. Ik voeg ze graag toe aan mijn verzameling. 
Dora van Zantvoort, (d.zantvoort@upcmail.nl)

Wat is uw passie of hobby? 
Mijn verzameling kookboeken 
Als klein meisje was ik altijd al gefascineerd door het koken. De geuren en voor mij 
onbekende ingrediënten die mijn Indische moeder gebruikte, nam ik volledig in mij 
op. Mijn moeder kon heel goed koken, maar had vooral een voorliefde voor het bak-
ken. Zij was een zoete kauw en genoot van haar zelfgemaakte kue kue (taarten). Ik 
was vaak in de keuken te vinden als mijn moeder in haar pannen zat te roeren. Ik 
wilde alles zien, proeven, ruiken maar ook proberen om het na te maken. Mijn Indi-
sche moeder was dus mijn Kook Guru. In mijn grote liefde en passie voor het koken

Dokumentaire over Molukkers in Nederland      
Als redactie horen we graag uw reacties over deze documentaire die in Mei en 
Juni op de TV, NPO 2, is verschenen. Heeft u bijzondere ervaringen en verhalen 
hierover te vertellen? Neem dan contact met ons op.

Vakantiestop redactie  
                                       
In de maand juli verschijnt er geen nieuwsbrief. 
Maar.......we zijn er weer in augustus. tekening van Poirrié
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en culturen, van vele verhalen, een verscheidenheid die niet in één zin te vatten is. Bovendien is het ene Indische 
familieverhaal het andere niet. Elke familie heeft hierin een uniek verhaal. En dus ook een ander oordeel over de 
loop van de geschiedenis. Het klopt dat de basis van het Indisch zijn, het gemengd zijn is. Maar wat dat voor iemand 
betekent, staat allesbehalve vast. Bij mij persoonlijk heeft het Indisch zijn een wisselende ontwikkeling meegemaakt. 
Als kind voelde ik me ‘anders’ dan mijn vriendinnetjes en klasgenoten, als jong volwassene neigde ik erg naar de 
(witte) westerse kant omdat volgens mijn ouders je dan succesvoller de wereld in kon.. goede opleiding en ABN 
spreken was een groot goed. Nu ik ouder ben en kleinkinderen heb ben ik blij, trots en gelukkig dat ik ze iets mee 
kan geven van mijn East-meets-West achtergrond. We moeten koesteren dat iedereen zijn eigen Indische identiteit op 
zijn of haar manier mag omarmen. En laten we vooral niet vergeten om naar elkaar te luisteren, want in het verhaal 
van een ander kun je wellicht ook iets terugvinden van jezelf.
Esther Bavinck- Wolterbeek

Satu Bangsa Satu Negara                                        
Het idee voor deze 'vriendenclub' oftewel community is ont-
staan doordat wij in 2015 met carnaval shirtjes hebben laten 
drukken met de naam "Satu Bangsa". Hierop kregen wij zo-
veel positieve reacties en vragen dat we dit idee verder heb-
ben uitgewerkt. Satu Bangsa Satu Negara betekent vrij 
vertaald: 1 Volk, 1 Land.

Cultuur en Identiteit

Nakomelingen van de eerste generatie             
‘Wat betekent het dat wij Indisch zijn?’ Deze vraag heeft iedereen van 
mijn generatie wel eens gesteld aan ouders of grootouders. Het antwoord 
was een lesje geschiedenis. Jarenlang was die geschiedenis mijn uitleg als 
anderen vroegen wat ik was. Indisch, Indonesië en Nederland vermengd 
tot een volk met een eigen cultuur. Het beste uit twee werelden, maar wat 
betekent het nu echt? Het Indisch zijn is een smeltkroes van achtergronden
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En met name die saamhorigheid willen we vertegenwoordigen. Het is een vriendenclub door en voor iedereen met 
een Indische/ Molukse of Javaanse achtergrond. Verder willen we met onze community ‘onze cultuur’ in stand blijven 
houden, met name voor de 3e en 4e generatie waar ikzelf ook toe behoor. Per slot van rekening zullen wij de fakkel 
moeten doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Dit doen wij door eens, soms tweemaal per jaar een pesta 
te organiseren met live-muziek en uiteraard heerlijke makanans. Eigenlijk zoals die Indische avondjes van vroeger.
Laten we trots zijn op onze afkomst en onze voorouders, grootouders en ouders eren door deze saamhorigheid uit te 
dragen als vriendenclub. Maar vooral om hetgeen zij hebben moeten doorstaan met alle offers van dien, en ervoor 
gezorgd hebben dat wij zijn waar we nu staan in het leven. “Jangan lupa”. 
Het gaat per slot van rekening ook om jouw stukje Indisch erfgoed. 
We zijn een vriendenclub met de Indische/Molukse /Javaanse roots als achtergrond.
Michael Meelhuysen

De 1ste, 2de en 3de generatie Molukkers

Stefanie Hehalatu, 
de dochter van Max, deelt met ons het mooie gedicht "Ode aan mijn ouders” van haar vader Max Hehalatu. 

Mijn ouders
Een ode aan mijn ouders voor mijn bestaan
Maar het moet nog maar blijken of ik het beter heb gedaan 
 
De grote overtocht toen vol verwarring, onzekerheid en ontberingen, ontworteld, uit het land van herkomst, Maluku
 
Maar hun onuitputtelijke geloof houdt stand door de leiding van God onze Heer, die hen begeleidt in dit verre en 
koude land waar zij wachten op een bevrijdende terugkeer naar hun geliefde negorijen met witte stranden en strak-
blauwe zee.
Mijn ouders, zij leven lange jaren in den vreemde en kennen taal noch cultuur.
Hun kinderen, zij groeien op al die jaren met hen mee over zoveel barrières van onbegrip,
die als een splijtende scheidslijn liggen tussen twee zoekende generaties.
 
Maar wat overeind blijft,
is de oprechte dankbaarheid en de warme liefde voor mijn ouders
en hun zegeningen, die ik van hen heb ontvangen en nu aan mijn kinderen overdraag.

Opa en Oma Hehalatu

Opa F. Hehalatu - KNIL

 Fairsea
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Na het eten gaan we djalan djalan (wandelen) met degenen die dat willen. Anderen vermaken zich op een andere 
manier. Niets moet en veel kan en mag is ons motto. Er wordt Rummikub gespeeld of pentolen (dominospel met 
kaarten). Bij de laatste ronde van het dominospel klapperen mijn oren door de vreemde uitroepen die door de 
ruimte vliegen. De viering van de verjaardagen en de feestdagen zijn een waar feest voor allen. Met zang, dans en 
muziek en uiteraard met lekkere makanan en hapjes. Ik vind het erg leuk om de mensen plezier te bezorgen. Wat is 
er toch mooier dan hun dankbaarheid te mogen ontvangen?? Ik hoop dit vrijwilligerswerk nog lang te mogen doen 
en dat alles weer snel normaal wordt, als vanouds. Maar soedah, afwachten maar ja, het is zoals het is! 
Tot slot. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar lieve luitjes en weet dat hetgeen je in je hart bewaart, het nooit meer 
kwijtraakt. 
Meeke Staupe

Kripoetsongs
Mijn dierbare jeugdherinneringen.          
1. Glenn Miller - In The Mood
In de jaren " 50 woonden mijn ouders en ik in het “Kamp Woonoord Wyldemerck” in Friesland. 
Ik weet nog goed dat mijn ouders hier altijd op feestjes de Jive op dansten. Zij vielen zo op 
dat zij zelfs gevraagd werden om in de kantine van het kamp dansles te geven. Zij dansten niet 
alleen op Glenns “ In the Mood” maar ook op andere muziek van hem.
2. Skeeter Davis - Am I that easy to forget 
Dit lied was een heel sad (verdrietig) liedje waar ik geen goede herinnering aan heb.  Maar 
gelukkig nu niet meer. Naar haar muziek luister ik nu nog steeds graag. Het brengt mij terug 
naar mijn jeugd. Vroeger hadden wij een pick-up en hier draaiden wij dan de Singels en LP 
platen op. Wij konden zelfs 10 singels op elkaar zetten en het afdraaien.
3.  Elvis Presley - I can't help falling in love
Als jong meisje was hij mijn favoriete zanger. Alles wat ik in tijdschriften over Elvis tegenkwam, 
knipte ik uit en plakte ik in mijn " ElvisPlakboek".  Helaas door een klein brandje heb ik die niet 
meer.  Maar het liedje “I can't help falling in love", blijft mij altijd bij. Deze singel kreeg ik toen 
ik 18 jaar werd op mijn verjaardag van mijn man Rachim, toentertijd mijn vriend.
Fatimah Saebu

Mijn vrijwilligers werk
Graag stel ik me aan u voor. Mijn naam is Meeke Staupe. 
Ik ben geboren in Kediri (Java) en woon sinds 1958 in Nederland. Daar mijn 
vrijwilligerswerk in Dommelhoef momenteel stilligt, doe ik vrijwilligerswerk bij 
Buitenzorg voor Welzijn, een plek voor Indische mensen en voor Nederlandse 
mensen met een Indische achtergrond. Mogelijk heeft u via uw omgeving al van 
Buitenzorg voor Welzijn gehoord. Het is een plek waar je je meteen senang voelt 
als je er binnenstapt. Wekelijks verricht ik hier werkzaamheden als gastvrouw, 
te denken aan het schenken van koffie/thee bij binnenkomst. Ik geef hier ook 
"ochtendgymnastiek ‘. De meesten pruttelen eerst wat tegen. ‘Ach soedah al, laat 
maar of ik sakit hier of sakit daar en slecht geslapen ‘. Uiteindelijk krijg ik ze 
toch in beweging. Na de gym even istirahat (rusten). Maar is het tijd om te gaan 
eten, adoeh seg, dan is iedereen opeens fris en niet meer tjape (moe). 
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Kokkie Sarah's klepon
Als klein meisje was ik vaak bij onze kokkie in de keuken en 
vooral als ze de toetjes aan het maken was. Ze was zo'n lieverd 
omdat ze me nooit wegstuurde.
Als ze bubur ketan hitam maakte kreeg ik de eerste portie. Vlug 
eten in de dapur om later een tweede portie met de anderen 
te krijgen. Maar het lekkerste vond ik klepon. Zo ingewikkeld 
en toch lukte het haar weer om een kom vol groene balletjes 
gerold in verse kokos op tafel te zetten. Dan zei ze altijd: awas 
panas!! Want inderdaad de gula jawa in de balletjes was heet.  
Omdat ik zo dol was op klepon wilde ik ze zelf maken. De 
eerste keer zag ik helemaal groen van de pandan. Natuurlijk 
werd ik door mijn broers uitgelachen. 
Maar na een paar keer oefenen met kokkie Sarah naast me 
werd het een succes. We aten het zo vaak dat iedereen me toen 
"non klepon" noemde. Mijn jeugdsentiment, soedah al!
Edmée Altman ( NON KLEPON) 

Een reinigingsritueel met een Selamatan        
Wanneer men verhuist naar een andere woning, ook als het nieuw is, is de gewoonte om het huis eerst te 
reinigen. Dit ritueel wordt door een deskundige persoon uitgevoerd die daar verstand van heeft. Zeker 
als er in het huis mensen hebben gewoond, wordt het huis eerst met wierook, gebed en een brandende 
kaars gereinigd. Vervolgens wordt er een selamatan gegeven. Wat bestaat uit een rijsttafel (witte of 
gele rijst) met 7 gerechten. Het getal 7 is een magisch getal wat geluk en gezondheid brengt. 
Voordat men met de maaltijd begint, wordt er eerst een bordje (sajen) apart gezet om onze voorouders 
te eren.
Henny Rijnders

Indo's in Indonesië, 
een video-café online bijeenkomst. 
Dorien Theuns (visueel antropoloog) organiseert op 

6 juni om 14.00 uur en woensdag 23 juni om 19.00 
samen met Indisch Herinneringscentrum een video-café online bijeenkomst. 

Aan de hand van een kort filmpje over de Indo’s in Indonesië gaat men in gesprek en stellen 
ook vragen aan de mensen die in het filmpje zitten over hun leven in Indonesië.

Aanmelden via : www.indischherinneringscentrum.nl 
U kunt dan via ‘Indo’s in Indonesië/video-cafés zich aanmelden.


