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Het debuut 

van PUCK 
BOSSERT

Liefdevolle 
verhalen 
in tijden van corona

VivianBoon kleindochter Tjalie Robinson en Lilian  
Ducelle, nieuwe hoofdredacteur Moesson



Druk- en zetfouten voorbehouden

Opgevangen in 
andijvielucht
Onderzoeksjournaliste Griselda  

Molemans over de misstanden rond de 

Nederlandse opvang van ‘repatrianten’ 

uit Nederlands-Indië; hun schuld aan 

de overheid voor de kosten van de 

opvang en de grote lacunes in de zorg. 

Bij het boek is ook een gelijknamige 

documentaire uitgebracht (speelduur 

50 minuten). • Prijs boek: € 19,95 • 

Prijs docu: € 10,99

Te koop in de Moesson shop!

Batavia 1937-1941
Luchtvaartpionier Jan Thomas-

sen à Thuessink van der Hoop, 

bekend van de eerste vlucht 

naar Nederlands-Indië in 1924, 

legde tussen 1937 en 1941 een 

archief aan van foto’s van Bata-

via. Kenners Robert Voskuil en 

Rob van Diessen selecteerden 

250 foto’s die een fascinerende 

blik bieden op de nadagen van 

koloniaal Batavia.

Gebonden. • Prijs: € 49,90

€ 49,90

Bestellen? Maak het bedrag plus 2 euro verzendkosten over op NL77INGB 0000 006685 t.n.v. Moesson in Amersfoort en o.v.v. de titel van 

de cd of dvd. Vergeet niet uw naam en adres er apart bij te vermelden! U krijgt de dvd’s dan zo spoedig mogelijk thuisgestuurd. Bestellen via onze 

online shop kan natuurlijk ook:  www.moesson.nl

BOEKEN

Brieven uit 
Insulinde
De overgrootvader van Janine Prins 

vertrok in 1894 naar Indië, trouwde 

een Indische vrouw en was dol op 

zijn kinderen, blijkt uit alle brieven 

die hij met foto’s naar zijn familie 

in Holland stuurde: ‘Natuurlijk heb 

ik een goed hart voor sinjo’s omdat 

mijn eigen zoon sinjo is.’ Bijzonder 

mooi uitgegeven. 

• Prijs: € 24,50

De mannen 
van Maria
In de historische roman De 

mannen van Maria vertelt An-

neloes Timmerije het verhaal 

van Maria van Aelst, die in 

1625 in Batavia arriveerde, en 

in een bikkelhard tijdperk zag 

wat haar mogelijkheden wa-

ren, haar eigen weg koos en 

deed wat geen enkele vrouw 

voor haar had gedaan.

• Prijs: € 20,99

Tropenvader
Als jongetje in een Japans man-

nenkamp werd de vader van Erik 

misbruikt door kampgenoten. Daar 

kon hij zijn hele leven redelijk mee 

omgaan, door zich op zijn werk te 

storten. Maar eenmaal in Indonesië 

is zo’n ontsnappingsroute er niet 

meer. Een liefdevolle roman over een 

beschadigde vader. 

• Prijs: € 22,50

De Weduwen 
van Rawagede
In 2010 en 2015 reisde foto-

grafe Suzanne Liem naar In-

donesië om de weduwen van 

Rawagede te fotograferen. 

De indringende portretten 

geven een gezicht aan een 

groep die lang onzichtbaar is 

geweest. • Prijs: 39,99

€ 24,50

€ 39,99

€ 20,99 € 22,50

€ 19,95

€ 10,99

€ 59,99

Het KNIL, 1911-1942 
Over de uniformering van het KNIL 

in de jaren 1911-1942 in navolging van 

de grote omslag van de uniforme-

ring van de buitenlandse koloniale 

legers rond de eeuwwisseling. Tristan 

Broos beschrijft alle verschillende 

grijsgroene uniformen, hoofddeksels 

en uitrustingsstukken van het KNIL 

en de uniformering van de militaire 

luchtvaart. Met 1.065 afbeeldingen. 

• Prijs: € 59,99

Retour Amahai 
Persoonlijk en bloedstollend 

verslag van Alexander Willem 

Bor (1912-1981) die als krijgs-

gevangene de oorlog wist te 

overleven dankzij wilskracht 

en optimisme, en dankzij 

zijn kennis van het oerwoud. 

Liefdevol uitgegeven door zijn 

kleindochter. 

• Prijs: € 22,75

€ 22,75

Indo
Is het nodig om onszelf Indo 

te blijven noemen? In haar pas 

verschenen boek Indo wisselt 

Marion Bloem herinneringen 

en gebeurtenissen af, en geeft 

ze een verfrissende, heel 

persoonlijke blik op de huidige 

samenleving waarin ‘identiteit’ 

steeds meer een issue lijkt te 

worden.

• Prijs: € 24,99

€ 24,99

Selamat Makan
Decennia lang diende Wouter 

Rademakers bij de Koninklijke 

Marine, waarbij hij lange tijd in 

Indonesië gestationeerd was. 

In Selamat Makan beschrijft hij 

de ruim 800 ‘blauwe hap’ re-

cepten die hij in 35 jaar wist te 

verzamelen en uit te proberen. 

Tweede druk, gebonden. 

• Prijs: € 27,95 

€ 27,95 

Levenslang oorlog
Japans leger- en marinepersoneel 

maakte zich tijdens de Tweede 

Wereldoorlog massaal schuldig aan 

verkrachtingen en dwangprostitutie. 

Minstens een half miljoen vrouwen 

werd slachtoffer. Met het geld dat 

deze ‘troostmeisjes’ opbrachten, fi-

nancierde Japan zijn oorlogsvoering. 

Aldus onderzoeksjournaliste Griselda 

Molemans in haar nieuwe boek Le-

venslang oorlog. • Prijs: € 21,95

€ 21,95

Lichter dan ik
Java, 1850. De eigenzinnige, 

jonge Isah weet te ontsnappen 

aan de traditionele 

standenmaatschappij van de 

kraton in Djokja. Ze wordt njai 

van een Hollandse officier, 

maar beseft uiteindelijk dat ze 

haar afkomst niet kan en niet 

wil verloochenen.

• Prijs: € 21,99

€ 21,99 Winnares 
Boekhandels

prijs 2020
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Wat een eer om dit voorwoord te mogen schrijven. Een eer omdat ik als 

hoofdredacteur in de voetsporen treed van mijn geliefde en bijzondere 

grootouders: Tjalie Robinson en Lilian Ducelle. Wat bijzonder dat ik hun 

werk mag voortzetten in deze tijd waarin weer nieuwe generaties hun 

Indische wortels (her)ontdekken. 

Maar wat een eer ook dat Marjolein van Asdonck en Geert Onno 

Prins mij de juiste opvolger achten. Met zoveel liefde, passie en 

doorzettingsvermogen hebben zij de afgelopen vijfentwintig! jaar Moesson 

gemaakt; dat verdient niet slechts een compliment, maar ook een diepe 

buiging. 

Zij gaan Moesson verlaten en beginnen een nieuw hoofdstuk, waarin ze zich 

met evenveel passie zullen blijven wijden aan de Indische gemeenschap. Je 

kunt er alles over lezen verderop in dit nummer. 

Daarnaast veel feel good momenten in deze editie. En dat mag best, 

in deze lastige tijden waarin het corona virus ons leven beheerst. Jullie 

deelden liefdevolle verhalen over dat wat jullie meemaken in onze ‘nieuwe’ 

maatschappij. En Puck Bossert schreef een boek over haar bijzondere 

familiegeschiedenis. 

Ik verheug me er op om straks deze Moesson door te bladeren en op al die 

Moessons die nog komen gaan. Op naar een nieuw begin!

Vivian Boon | Hoofdredacteur

Voorwoord

Inhoud VOORWOORD

29.

40.

48.

12.

COVERFOTO: HERBERT VAN DER BEEK

NR 11. MEI 2020

20.

Word Moesson
abonnee én krijg de 

zilveren katjang 
hanger cadeau!*

Zie pagina 46
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MAKAN!
35  Eilandhoppen met Maureen Tan

RUBRIEKEN
19  Frans Leidelmeijer bespreekt de foto 

van een verloren kijkend jongetje

27  Mijn poesaka: de hanger van Sonja 

Verbaarschott

IEDERE MAAND
06 Inspireren & Blandja • 09 Oleh-oleh online 

• 10 Boekoe • 48 Beleven • 50 Ting Tings • 

51 Colofon

INTERVIEW
12  Marjolein van Asdonck, Geert Onno 

Prins en Vivian Boon over Moesson

20  Puck Bossert een verhaal over 

veerkracht en doorzettingsvermogen

ACTUEEL
29  Liefde in tijden van cor ona

40  Een kijkje achter de gesloten deuren 

van Taman Indonesia

KORT
08  Bijzondere foto’s uit de Tweede 

Wereldoorlog

COLUMNS
11  Ricky Risolles ‘kèn goed nèks doen’

47  Patricia Jacob zingt valser dan vals

09.
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Tweelingen      
Communicatie en taal zijn echt jouw ding. Je hebt 

veel te zeggen en soms ben je je niet eens bewust 

van je woorden, die zomaar uit je mond lijken te val-

len. Voor sommigen kan dit weleens teveel zijn, maar 

anderen genieten ervan omdat je altijd in bent voor 

een gezellig praatje. Hoe je communiceert, hangt 

af van waar Mercurius - de planeet die bij Tweelin-

gen hoort - staat. We zijn ons er allemaal in deze 

ingewikkelde tijd van bewust hoe belangrijk het is 

dat dingen helder en duidelijk overgebracht worden. 

Wat zijn de feiten en wat is fake news? Vanaf de 

laatste week van mei moeten we ons daarvoor extra 

hoeden. Luister naar je gevoel en laat je niet door 

angst dicteren, maar blijf kritisch en check de feiten. 

Vanaf halverwege deze maand is het belangrijk je 

bewust te zijn van wat je zegt: woorden kunnen een 

extra grote kracht en invloed hebben. Het is een tijd 

van grenzeloze mogelijkheden. Wees vriendelijk en 

je zult het honderdvoudig terugkrijgen! Voor alle 

geborenen tot 9 juni zal dit het hele jaar gelden. Met 

je hoofd in de lucht en je voeten op de grond kun je 

een heel eind komen!

• JINNY THIELSCH  

• ILLUSTRATIE: REMONA POORTMAN-DE ROOS

Jinny Thielsch is astrologe sinds haar jeugd. Daar-
naast is ze Feng Shui consultant en Tao Geomantic 
Master. Ze geeft consulten voor particulieren en 
bedrijven. Tel. 06 – 542 574 16. www.vitalspaces.net, 
jinny@vitalspaces.net.

(21 MEI T/M 20 JUNI)

INSPIREREN & BLANDJA | BOEKOE | BELEVEN

LOVERS IN MOTION
Onlangs bracht  

Monique Klemann 

haar derde solo-

album uit: Lovers In 

Motion. Het album 

bestaat uit negen 

nummers waarin 

de liefde bezongen 

wordt. Muzikaal ge-

zien is het album een 

mix van pop en soul, 

beïnvloed door jazz. 

Net als bij eerdere 

soloprojecten schreef Monique mee aan Lovers in Motion. Monique 

is natuurlijk bekend van haar in 1984 opgerichte band Loïs Lane, 

waarmee zij hit na hit scoorde. Dat Monique een veelzijdig artiest is, 

is te horen aan haar uiteenlopende oeuvre. Waar de muziek van Loïs 

Lane vooral onder het popgenre valt, heeft haar eerste soloalbum 

On Patrol (2007) een meer jazz-achtige sound en haar tweede solo-

album Coool (2016) een meer sensuele en groovy sound. 

Het album Lovers in Motion is nu te beluisteren via Spotify.

THE LETTER FOR THE KING
Het beroemde kinderboek De brief aan de koning (1962) is geschreven door Tonke 

Dragt, die geboren werd in Nederlands-Indië. Haar boek werd bekroond met de Prijs 

voor het Beste Kinderboek van het Jaar 1963 en ontving de Griffel der Griffels. Nu is de 

Engelse Netflix serie The Letter for the King te zien die gebaseerd is op het succesvolle 

boek. In deze serie spelen ook twee Nederlandse acteurs: Gijs Blom als Prins Viridian en 

Yorick van Wageningen als Koning Favian. In deze zesdelige serie volgen we de jonge 

Tiuri die door zijn stiefvader aangespoord wordt om ridder te worden. Zijn laatste proef 

om tot ridder geslagen te worden, krijgt een abrupt einde als hij plotseling de taak 

krijgt om een geheime brief naar de koning te brengen. De prachtige beelden die op-

genomen zijn in Nieuw-Zeeland, nemen je mee naar een andere wereld met magische 

elementen. Een spannende serie voor jong en oud.

Hebbes!
We kunnen drie lezers weer gelukkig 

maken met een nieuw boek. Levenslang 

oorlog van Griselda Molemans is gewon-

nen door: Deborah Hoestlandt, Robbert 

Flinkerbusch en Marlies van der List.

OPROEP! 

Vakantie 
in Indië 
Voor een artikel in ons zomernum-

mer zijn wij op zoek naar verhalen 

over hoe men vroeger de vakan-

tie doorbracht. Gingen jullie op 

bezoek bij familieleden in het land 

of op reis naar een ander deel van 

het land? Of bezochten jullie het 

strand of een andere badplaats? 

Heb je een verhaal of een foto die 

je wilt delen, stuur dan een mailtje 

naar redactie@moesson.com onder 

vermelding van ‘vakantie’.

Lezersbrief
Reactie op het interview met Marion Bloem in Moesson van april 

Wie bepaalt wat gepast is?

 

Ik ben Indo. Ik kan het niet helpen.

Ik kan me beschaamd en schuldig gaan voelen over wat mijn voor-

ouders in Indië fout hebben gedaan en ik kan me beschaamd en 

schuldig gaan voelen over wat mijn voorouders in Nederland fout 

hebben gedaan.

In de wereld, Europa, en ook in Nederland waren er misstanden: 

onderdrukking, discriminatie, slavernij, kinderarbeid, enz.

Lees er maar onder andere Herman Heijermans en Charles Dickens 

op na. Er is geen volk of natie zonder smet op zijn verleden.

Er is geen volk of natie beter dan de andere.

Het is nu eenmaal de aard van het beest dat zich mens noemt.

Als rechtgeaarde politiek correcte ‘Calvinist’ kan ik mezelf tot bloe-

dens toe kastijden maar het heeft geen zin want daarmee verander 

je de geschiedenis niet.

Je kunt de geschiedenis niet overdoen.

Je kunt over heimwee en nostalgische gevoelens met betrekking tot 

het verleden verontwaardigd roepen: ‘Het past niet in deze tijd.’

Het was niet deze tijd!

Donald Görtz
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Lieve lezers,
Moesson gaat deze zomer veranderen en verhuizen!

Moesson wordt dikker, duurzamer en verschijnt ook digitaal!

Vanaf juli verschijnt Moesson niet 12 keer per jaar, maar 11 keer; het juli/

augustusnummer wordt een dik zomernummer waar je heerlijk van kunt 

genieten. Alle andere maanden valt Moesson - net als nu - ieder eerste 

weekend van de maand op de mat. Ook die Moesson is dikker: maar 

liefst 68 pagina’s. Dus nog meer leesplezier!

Moesson wordt voortaan gedrukt op gerecycled papier dat op een kli-

maatvriendelijke manier wordt geproduceerd. En vanaf deze zomer kun 

je Moesson ook digitaal lezen. Als je wilt, krijg je een pdf in je mail, die je 

kan downloaden op je computer, tablet of telefoon. Waar je ook bent, je 

kunt lekker in Moesson bladeren. Ook voor abonnees in het buitenland 

een uitkomst!

Daarnaast wordt Moesson per 1 juli iets duurder, want om dezelfde 

kwaliteit te blijven bieden die je van ons gewend bent, moet de prijs wat 

omhoog. Het is voor het eerst sinds 2001 dat de prijs omhoog gaat.

Een los nummer van Moesson kost straks € 6,50 en het dikke zomer-

nummer € 7,95.

Er is keuze uit drie verschillende abonnementen:

1 Voor € 60,- per jaar, dus € 5,- per maand, krijg je 11 x Moesson

2 Voor € 72 per jaar, dus € 6,- per maand, krijg je 11 x Moesson én 11 x de 

digitale versie (pdf) van Moesson 

3 Voor € 48,- per jaar, dus € 4- per maand, krijg je 11 x per jaar de pdf 

van Moesson in je mailbox.

Twee keer per jaar verschijnt er ook een digitale Engelstalige Moesson, 

met daarin de mooiste artikelen uit Moesson van het afgelopen half jaar 

in het Engels vertaald. Los te koop in de Moesson-shop voor € 6,50.

Ik ben abonnee, wat moet ik doen?

Als je niets wilt veranderen: helemaal niets. De abonnementsprijs wordt 

automatisch gewijzigd op het moment dat jouw abonnement verlengd 

moet worden. Wil je overstappen naar een van de andere abonnements-

vormen? Neem dan contact met ons op, dan voeren we de wijzigingen 

door. Je kunt ons bellen op 036 – 820 06 25 of mailen naar administra-

tie@moesson.com

Tot slot: Moesson verhuist per 1 mei naar Almere. 

De nieuwe adresgegevens zijn:

Moesson / Robinson & Ducelle B.V.

Postbus 27006, 1302 GA Almere

Transistorstraat 53 C, 1322 CK Almere

036 – 820 06 25

redactie@moesson.com 
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online
Oleh-oleh
DOOR KIARA KENNEDY

Bali bag 
Dit mooie gehaakte tasje is 

handgemaakt op Bali. De hon-

derden kraaltjes geven het een 

echte Bali beach vibe.

• www.ilovebalishop.nl, € 34,95

Rawrrr
Met deze stoere step met roze 

panterprint, kunnen de kleintjes 

stijlvol de straat op. 

• www.mevrouwaardbei.nl, € 49,95

Dress to 
impress
Hul jezelf in deze tropische jurk 

met plantenprint en waan je 

even in een tropisch regenwoud.

• www.hm.com, € 49,99

Selamat 
makan!
Een beetje pedis is nooit verkeerd! In 

dit hete t-shirt sta jij in vuur en vlam net 

zoals je favoriete nasi goreng. 

• www.endlessweekend.nl, € 27,95

Boom
made
Met dit unieke concept 

van Boommade krijgen 

stammen en takken van 

omgevallen bomen een 

tweede leven. 

• www.boommade.nl, 

diverse prijzen

Offer
mandjes

Deze mandjes worden op Bali 

gebruikt bij religieuze ceremo-

nies en bevatten offers voor de 

goden. Bewaar er je favoriete 

spulletjes in!

• www.balibliss.nl, vanaf € 14,95

De Tweede 
Wereldoorlog 
in 100 foto’s

Hoe zijn jullie aan de foto’s gekomen uit Nederlands-Indië?

Elke provincie heeft mensen opgeroepen om foto’s in te stu-

ren. We zochten de 50 meest aansprekende foto’s. Daarvan 

zijn er 25 doorgestuurd naar een landelijke jury. Het kiezen 

van de foto’s van overzee werd op een wat andere manier 

gedaan. Het Indisch Herinneringscentrum en Stichting Pelita 

hebben werkgroepen in elkaar gezet om op zoek te gaan 

naar foto’s die de geschiedenis van Nederlands-Indië goed 

in beeld brachten. Uiteindelijk is er een selectie gemaakt van 

ruim 300 foto’s uit archieven, maar ook van particulieren. Uit 

deze foto’s zijn vervolgens 50 foto’s gekozen, met ruim 40 

foto’s uit Nederlands-Indië. Hierbij trad oud-minister Ben Bot 

op als een soort ambassadeur voor de Indische foto’s. 

Wat voor soort foto’s uit Nederlands-Indië zijn er gekozen?

De bedoeling is dat deze foto’s een representatief beeld 

geven van de verschillende thema’s die daar ook een rol 

hebben gespeeld. We hebben de foto’s uit Nederlands-Indië 

in vijf thema’s verdeeld. Een belangrijk thema is de vervol-

ging en internering en het leven van buitenkampers. Andere 

thema’s zijn de militaire strijd, de bevrijding, de bersiap en 

de dekolonisatieperiode. Bij de uiteindelijke selectie zijn 

de verschillende thema’s duidelijk te zien. Zo zijn er onder 

andere foto’s van Japanse propaganda, foto’s die door ge-

allieerden zijn gemaakt bij de bevrijding van de kampen en 

ook foto’s die een meer privékarakter hebben. 

Op de website www.in100fotos.nl zijn de foto’s te zien die 

uiteindelijk zijn gekozen. Daarnaast zal er in het weekend 

voor 4 en 5 mei een boek verschijnen met de 100 foto’s. Op 

4 mei zendt de NOS na de herdenking een tv programma 

uit over deze campagne, waarin ook speciaal aandacht zal 

worden besteed aan Nederlands-Indië.  •

Banjoebiroe, datum onbekend | In de bouwvallige centrale 

keuken van het kamp werken gemiddeld vijftig vrouwen 

en meisjes aan één stuk gedurende een week, waarna zij 

worden afgelost. Het werk vind plaats in twee ploegen: 25 

kooksters en 25 rondbrengsters, die het brouwsel in zware 

tonnen naar de barakken brachten.

In het weekend van 4 en 5 mei verschijnt een boek met 100 foto’s uit de Tweede 

Wereldoorlog. Het NIOD vroeg mensen tijdens een campagne bijzondere foto’s 

uit de oorlogstijd in te sturen. En niet alleen foto’s uit Nederland, ook foto’s 

uit  Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen hebben een plek 

gekregen in het boek. We belden even met het NIOD.
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ÈN DAN PLÒTS, JE SIT THUIS! Of je nu in 

Rotterdam òf Surabaya leef, de coronavirus trèf 

ons allemaal. Èn hoe je wen of keer, wij gaan 

de lellen van moeder natuur nog een tijdje 

moeten doorstaan. Hèt foel voor mij als froeger 

wanneer ik te lang te nakal was gewees en mijn 

mama mij met een flink pak slaag naar mijn ka-

mer stuurde. Huisarrest soals toen die keer dat 

de polisie aan onse deur stond, doordat ik een 

batu door de ruit van mijn oude basisschool had 

gegooid. Soms is een man van je woord sijn, 

de uitspraak van een tolol. Dus sama seperti 

froeger, heb ik óók nu weer huisarrest, althans 

só foel het een beetje. En ik sèg u jujur (òfwel 

eerluk), ik fin niet só erg.

Mengerti mij niet verkeerd. Laat ik vóóropstellen 

dat het ongekend vreselijk is wat er momenteel 

allemaal gebeurt. Dat er só veel mensen ziek 

worden en sterven,  bedrijven failliet gaan en 

lui zonder werk zitten. De onzekerheid van hoe 

sodalijk verder en om maar niet te spreken over 

de minder bedeelde landen soals Indonesia, die 

nòg minder mogelijkheden hebben als het aan-

kom op een aanpak tegen dit virus. Er staat ons 

helaas nog flink wat ellende te wachten. Alléén 

wat ik bedoel met dat ik het niet èrg fin, is het 

thuiszitten. Ofwel de enige manier hoe ik ken 

helpen de maatschappij is door thuis te blijven 

en… nèks doen.

Want als er één ding is wat ik goed kèn, dan is 

het wel nèks doen. Thuis hangen, TieVie kijken, 

makan en videobellen. Zaken waar ik best goed 

in ben! Al is het wel even wennen dat ik tijdens 

een telefoongesprek niet uitgebreid meer 

kèn upil draaien. Helemaal niet als gesprek 

yang zakelijk. Die kentut inhouden tijdens een 

telefoongesprek is óók al niet prettig, want mijn 

strak scheef weggetrokken mulut verraadt tòg 

stiekem de boel. Maar voor de rest, is het prima 

te doen. Kèn ik eindelijk een keer helpen door 

níet te gaan werken! Je wil geloven òf niet, tapi 

hier heb ik mijn hele leven voor getraind!

Ook hoefde ik niet mee te doen aan de hetze van 

al dat hamsteren, want ook dit sit al só lang in mijn 

genen, dat ik nog WC-eend en knakworstjes heb 

uit 2014. Van die pakjes bamisoep krijg ik sakit 

kepala, dus die heb ik niet liggen, tapi op sambal in 

combinasie met Unox erwtensoep en gefrituurde 

uitjes van Go-Tan ken ik prima leven hoor. Anders 

gewoon op nasi putih met ketjap manis en weer 

diesèlfde gefrituurde uitjes soals mijn zus Gaby 

froeger al deed. Daarnaas doordat toiletpapier 

habis, sijn er veel nieuwe afleveringen van de show 

‘Heel Holland Tjebokt’. 

Je moet tòg een beetje fit blijven in désè tijden. 

Dus setiap hari, elke dag, kijk ik trouw naar filmpjes 

met sportoefeningen en wil ik naast het kijken ook 

binnenkort maar gaan beginnen met mee te doen 

die oefeningen. Maar susa tòg. Ik lig so lekker in 

bed in de ochtend wanneer ik kijk. Ach ya. Se sèg-

gen: karakter is wie je bèn in het donker. Godsij-

dank bekijk ik die filmpjes alleen overdag.

Wie had ooit gepikir dat ik mij niet veilig zou 

foelen in de supermarket en dat pasar malams en 

vreemdgaan zaken zijn die niet meer só vansèlf-

sprekend sijn. Kasian mijn buitenvrouwen. Hoe dan 

ook, we moeten allemaal zaken opgeven voor het 

grote goed en ik wil mij daarvoor ten volle insèt-

ten. Dus om ellende te voorkomen, blijf lief voor 

elkaar en blijf binnen… En in tegenstelling tot de 

Indische geschiedenis, wis wel die van je browser!

Sampai jumpa lagi!

Ricky Risolles

COLUMN

  www.rickyrisolles.nl 

 facebook.com/RRisolles

Greep uit de kast
INSPIREREN & BLANDJA | BOEKOE | BELEVEN

VERKRIJGBAAR VIA WWW.MOESSON.NL
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Ricky Risolles
Groene hel
Een verkenningsvlucht boven de jungle van Nieuw-Guinea in 1944 

eindigt in een drama voor de bemanning. Ze moeten een nood-

landing maken in een enorm moeras. Een reddingsactie wordt op 

touw gezet en de enige manier om deze groene hel te bereiken is 

via de Kais rivier. Bas Kreuger is historicus en doet onderzoek naar 

luchtvaart in Nederlands-Indië. Hij wil de onbekende verhalen van 

de oorlog toegankelijk maken voor een groot publiek. Met oog 

voor detail en kleurrijke omschrijvingen vertelt Kreuger in Kais het 

waargebeurde verhaal van deze gewaagde redding.

• Boekengilde, € 17,50

Spanning op Java
Op haar achtste wilde Bernice Berkleef al schrijfster worden. Ze 

schreef jeugdboeken, maar stortte zich een paar jaar geleden op de 

thriller. Bloedsteen gaat over Ella die op een ochtend van haar bed 

wordt gelicht door de politie. Ze wordt verhoord over haar oude 

vader die zijn leven lang de beelden uit zijn tijd in het jappenkamp 

niet uit zijn hoofd heeft kunnen zetten. Volgens de politie smokkelde 

hij goederen van Java naar Nederland. Wanneer haar vader overlijdt 

besluit Ella naar Java af te reizen. Daar vindt ze aanwijzingen voor een 

goed verborgen geheim van haar vader.

• Overamstel uitgevers, € 17,50

Lara & Lala
The Journey of Belonging is een zoektocht van de 

Indonesische Lala Bohang en de Indische Lara Nuberg 

naar datgene wat hen bindt. De twee dertigers schrij-

ven elkaar over hun familiegeschiedenis en richten zich 

daarbij vooral op de vrouwen, want, vinden zij, de rol 

van de vrouwen is te vaak onderbelicht. De subtitel is 

niet voor niks: ‘A herstory between time and space’. 

Iedereen wil ergens bij horen, schrijft Lara in het boek. 

Maar waar horen de schrijfsters bij? En wat voor sporen 

heeft de koloniale geschiedenis op hen achter gelaten? 

De twee vrouwen leggen kwetsbaarheden bloot en uiten 

hun wensen voor de toekomst. Engelstalig.

• Twentyfive Media, € 21,99

Indisch zwijgen
In 60 jaar tijd heeft Jeroen Brouwers (Batavia, 1940) 100 boeken gepubliceerd: 

romans, toneelstukken, verhalen, essays, brieven, scheldkritieken… Zo is hij een van 

de beste Nederlandstalige polemisten, getuige het knetterende vuurwerk tussen 

hem en Rudy Kousbroek rond Brouwers’ Indische klassieker Bezonken rood uit 1981. 

Bezonken rood was een ode aan zijn moeder, die hem en zijn zus de kampjaren 

door had gesleept, maar hem na de oorlog in Nederland tot zijn zestiende op een 

kostschool achterliet – wat hij haar nooit heeft kunnen vergeven. Ook in zijn nieuw-

ste roman, Cliënt E. Busken, moppert de hoofdpersoon, een patiënt in een psychi-

atrische kliniek, over zijn moeder en verder over alles, als een cabaretier zonder 

publiek, want hij zegt niets, maar ondertussen horen we hem wel denken. Hulde aan 

de oude meester die bij leven en welzijn op 30 april 80 jaar is geworden. (GOP)

• Atlascontact, € 21,99
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INTERVIEW

is een Afscheid
nieuw begin
Na 25 jaar van lief, leed en riboet bij Moesson, zwaaien hoofdredacteur 

Marjolein van Asdonck en uitgever Geert Onno Prins af. Vivian Boon, 

kleindochter van oprichter Tjalie Robinson en diens opvolger Lilian 

Ducelle, neemt het roer over. Een blik terug én vooruit.

Marjolein en Geert, jullie stoppen ermee. 

Hoe dan…?!

Marjolein: ‘Geert en ik runnen Moesson al heel 

lang samen. De afgelopen jaren merkten we 

dat werk en privé niet langer in balans waren: 

we hadden het 24/7 over werk. Door ingrijpen-

de gebeurtenissen in ons persoonlijke leven 

– kort na elkaar verloren we drie dierbaren – 

raakte die balans nog meer zoek.’

Geert: ‘Dat was het moment dat we hardop te-

gen elkaar zeiden: willen we nog wel zo door? 

Maar die vraag speelde al langer in ons hoofd.’

Marjolein: ‘Moesson maken is demanding . Het 

kan niet even erbij, tussendoor of maar half. 

Je moet het blad voor de volle 100% willen 

maken, anders laat maar. Door alle gebeurte-

nissen in ons privéleven hadden we heel erg 

de behoefte om even stil te kunnen staan.’

Geert: ‘Dat kon dus niet: het werk ging 

gewoon door. Dat begon bij ons allebei te 

wringen.’

Marjolein: ‘Nadat we de knoop eenmaal door-

gehakt hadden, was de volgende hoofdbreker: 

wie zou ons op kunnen volgen, wie zou Moes-

son vanuit dezelfde bevlogenheid, toewijding, 

idealisme en liefde als waarmee wij eraan 

werken voort kunnen zetten?’

Geert: ‘Er was geregeld interesse, maar  

telkens dachten we: eh… nee, dit gaat hem niet 

worden.’

Hoe kwam Vivian in beeld? 

Marjolein: ‘Daar vraag je wat. Ik weet het niet 

precies meer.’

Geert: ‘Raakten we niet op de begrafenis van 

haar tante Vivian, van wie jij het hoofdre-

dacteurschap in 2001 overnam, in gesprek? 

En in 2008, toen we als een van de eerste 

Nederlandse tijdschriften met onze jaargan-

gen online gingen, was Vivian aanwezig bij de 

lancering. Toen is al een belangrijke verbinding 

gelegd.’

Vivian: ‘We ontmoetten elkaar inderdaad op 

begrafenissen. Eerst van mijn oma Lilian Du-

celle, later van mijn tante en naamgenoot Vivi-

an Boon. Die ontmoetingen waren – ondanks 

de verdrietige aanleidingen – altijd heel harte-

lijk. Het wegvallen van mijn oma en tante zette 

me aan het denken. Ik dacht bij mezelf: wat 

jammer dat er nu bij dat prachtige blad met al-

les eromheen, opgezet door mijn grootouders, 

niemand van de familie Boon meer betrokken 

is. Dat gevoel groeide. Een jaar of drie geleden 

mailde ik Marjolein en Geert of ik eens langs 

mocht komen. Uit nieuwsgierigheid, maar ook 

vanuit de gedachte dat ik misschien iets voor 

Moesson zou kunnen betekenen. Zo is het 

DOOR BREGTJE KNAAP 

FOTOGRAFIE HERBERT VAN DER BEEK, SUZANNE VAN HATTUM, COLLECTIE FAMILIE BOON
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balletje langzaam gaan rollen. Begin vorig jaar 

was daar ineens dat telefoontje van Geert: we 

willen er misschien mee stoppen…’ 

 

Een kwart eeuw was Moesson jullie anak.  

Is het moeilijk om dat los te laten? 

Marjolein: ‘Zeker. Omdat ons blad toch altijd 

een beetje een zorgenkindje is geweest. Geen 

kind dat stevig op eigen benen staat en dat je 

klaar voor de toekomst met een gerust hart 

de wereld in kunt sturen. Zoiets laat je moeilijk 

los.’

Geert: ‘Marjolein en ik ontmoetten elkaar op 

de Moesson-redactie, en ruim twee decennia 

hebben we er een leven met elkaar gedeeld. 

We hebben alles altijd heel erg samen gedaan, 

al hield ik me – als Hollandse jongen – altijd 

liever wat meer op de achtergrond en liet ik 

me leiden door Marjolein. Zij was per slot van 

rekening Indisch, ik niet. Voor welke uitdagin-

gen we ook kwamen te staan, het lukte ons 

uiteindelijk altijd, juist vanwege die energie die 

we samen hebben en het blinde vertrouwen 

dat we in elkaar stellen. Daarom stoppen we 

nu er ook allebei mee – dat er één door zou 

gaan zonder de ander is ondenkbaar.’

Marjolein: ‘Na 25 jaar – één generatie – is het 

goed om plaats te maken voor vers bloed. We 

sluiten nu een groot en belangrijk hoofdstuk 

uit ons leven af. Best vreemd en eng, maar ook 

heel leuk. We houden nog steeds verschrik-

kelijk veel van elkaar en het boek is niet dicht: 

samen schrijven we een nieuw begin.’

Hoe kijken jullie terug? Wat waren hoogte- en 

dieptepunten?

Marjolein: ‘Wij hebben dikwijls stille zorgen 

gehad over het voortbestaan van Moesson. 

Dat we dachten: hoe gaan we dit redden, gaan 

we het überhaupt nog redden? Meer dan eens 

hebben we echt een heel lange adem moeten 

hebben en er keihard aan moeten trekken. 

Eigenlijk stonden we constant in survival-

mode. Maar daar hebben we – heel Indisch 

– nooit over gejankt of onze lezers mee lastig 

gevallen. Gewoon diep ademhalen, schouders 

eronder en het maar doen. Dat we hebben 

volgehouden, daar ben ik best trots op.’

Geert: ‘Een hoogtepunt was dat Marjolein in 

2012 een nominatie kreeg voor De Tegel [een 

belangrijke journalistieke prijs, red.]. Voor haar 

en mij echt een opsteker.’

Marjolein: ‘Ik heb me niet altijd even zeker 

gevoeld in mijn stijl van schrijven. Begrepen 

mensen wel wat ik ze wilde vertellen? Die 

nominatie gaf bevestiging.’

Geert: ‘Er zijn nog zoveel meer hoogte- en 

dieptepunten geweest. Keer op keer hebben 

we financiële uitdagingen het hoofd weten te 

bieden. Zoals de tijdschriftencrisis, toen print 

terugliep vanwege de opkomst van online: die 

hebben we weten te ondervangen door onze 

webshop te openen. Absolute YES!-momenten 

waren voor mij wanneer we na veel moeite 

een BI’er (Bekende Indo) binnen wisten te 

halen voor een interview. En de bijzondere 

verhalen die we hebben mogen optekenen, 

waarin mensen hun levensgeschiedenis met 

ons deelden. Wij wilden graag de grotere 

geschiedenis vertellen via de petite histoires 

van gewone mensen. Al die jaren heb ik me 

verbonden gevoeld, iedere dag, met gewone 

mensen die een buitengewone geschiedenis 

en cultuur in zich dragen. Daar ben ik heel 

dankbaar voor. Het was 25 jaar topsport. En al 

zijn we geen wereldkampioen geworden, we 

zijn wel Europees kampioen gebleven: geen 

ander medium voor minderheden in Europa 

bestaat al bijna 65 jaar zonder overheidssteun.’

Wat hoop je dat jullie legacy zal zijn?

Marjolein: ‘Mijn uitgangspunt is altijd geweest: 

laat Indische mensen hun eigen verhaal ver-

tellen en hun eigen geschiedenis schrijven. In 

lijn met de visie van Tjalie Robinson, die lezers 

in Onze Brug en Tong Tong vanaf het eerste 

uur opriep om hun persoonlijke verhalen, er-

varingen en overdenkingen op te schrijven en 

in te sturen voor publicatie. Lange tijd werd er 

door buitenstaanders vooral veel óver Indische 

mensen geschreven. Via Moesson wilden we 

Indische mensen een platform geven om van 

zich te laten horen en zich te laten zien. Via 

onze interviews en artikelen wilden we onze 

lezers laten zien dat Indo’s helemaal niet altijd 

aan de zijlijn staan, maar net zo goed heel 

succesvol zijn.’

Geert: ‘Door onderwerpen die binnen de 

Indische gemeenschap misschien moeilijk 

of gevoelig liggen juist aan te kaarten en 

daarbij geen enkel onderwerp uit de weg te 

gaan – denk aan kinderen van Japanse vaders, 

zogenoemde troostmeisjes, huiselijk geweld, 

oorlogstrauma’s, LGBT – hebben we die uit 

de taboesfeer willen halen. Ik hoop dat we zo 

dingen open hebben kunnen breken.’

Marjolein: ‘Moesson heeft altijd een verbin-

dende factor willen zijn binnen een diverse 

Indische gemeenschap. We hebben ernaar 

gestreefd om naar iedereen te luisteren en ie-

dereen een stem te geven. Onze lezers voelen 

een enorm sterke band met ons. Door de jaren 

heen ontvingen we talloze kaartjes en per-

soonlijke e-mails. Zo lief. Dat we via Moesson 

iets konden betekenen in de levens van onze 

lezers, dat we mensen elke maand een plek 

hebben kunnen geven waar ze zich gezien, 

gehoord, begrepen en (h)erkend voelden, 

raakt me. Daar hebben Geert en ik het voor 

gedaan. Elk nummer is met zo enorm veel 

liefde gemaakt. Je kunt Moesson onmogelijk 

runnen als je niet tot in de punten van je tenen 

van Indo’s houdt, haha.’

Hoe kijk jij naar de nalatenschap van je voor-

gangers, Vivian? 

Vivian: ‘Die nalatenschap is prachtig. Moesson 

is echt ons Indisch cultureel erfgoed. Daar 

hebben al mijn voorgangers heel hard voor ge-

werkt en daar heb ik heel veel respect voor. De 

betrokkenheid van en liefde voor de Indische 

gemeenschap en cultuur zijn vanaf dag één de 

basis van Onze Brug, Tong Tong en Moesson 

geweest. Wat Marjolein ook zegt: mijn groot-

vader Tjalie riep van het begin af aan mensen 

INTERVIEW

Marjolein: ‘We hebben 
ernaar gestreefd om 

naar iedereen te luisteren 
en iedereen een stem te 

geven’
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op hun verhaal te delen. Dat iedereen dat nog 

altijd doet, is de kracht van Moesson. Het is 

een blad dat vanuit het hart wordt gemaakt 

door iedereen die eraan meewerkt. Dat moet 

altijd zo blijven. Ik voel diezelfde liefde en 

verbinding. 

Het maken van een blad als Moesson is in deze 

tijd natuurlijk heel anders dan in de tijd van 

mijn opa, oma en alle hoofdredacteuren na 

hen. Tijden veranderen en wil Moesson actueel 

en relevant blijven, dan zullen we mee moeten 

veranderen. Het verleden en bestaande tradi-

ties blijven zeker onderdeel uitmaken van het 

blad, maar we moeten ook aansluiten bij de 

jongere generaties die Moesson  (gaan) lezen. 

Verhalen en ervaringen die voor de oudere 

Indische generaties heel vanzelfsprekend zijn, 

zijn dat voor jongere generaties misschien 

niet. Bovendien is de derde generatie weer 

op een andere manier bezig met hun Indische 

identiteit. Als nieuwe hoofdredacteur wil ik 

Moesson graag in een nieuw jasje steken: het 

blad wordt dikker en zal ook digitaal verschij-

nen. Daarnaast zullen we veel meer online 

gaan doen: de website wordt vernieuwd 

en ook op social media zullen we actiever 

worden.’

Jij treedt nu in de voetsporen van je grootmoe-

der Lilian Ducelle, de ‘Moeder aller Moessons’, 

zoals Marjolein haar ooit omschreef.

Vivian: ‘Het voelt voor mij heel mooi en goed 

om de nalatenschap van mijn grootouders 

voort te zetten. Mijn opa overleed helaas toen 

ik heel jong was. Mijn oma Lilly heeft heel veel 

voor mij betekend. Zij was mijn grote voor-

beeld. Ik groeide op aan de Prins Mauritslaan 

in Den Haag, in het pand waar Moesson jaren 

gehuisvest was. Daar zat de toko/boekhandel, 

de redactie en woonde ik met mijn ouders en 

grootouders. Mijn oma liet me kennis maken 

met de journalistiek; ze liet me illustraties te-

kenen bij haar verhalen en stimuleerde me om 

gedichtjes, boekrecensies en later verhalen te 

schrijven. Na de middelbare school overwoog 

ik om Indonesisch te studeren en dacht ik aan 

werken bij Moesson, maar het voelde niet als 

‘mijn tijd’. Ik ben mijn eigen weg gegaan en 

heb 25 jaar als redacteur en verslaggever in 

de journalistiek gewerkt bij mooie nieuwsor-

ganisaties als RTL Nieuws en de NOS. Dat ik 

nu in de voetsporen van mijn oma stap, vind 

ik heel eervol. Emotioneel gezien was het voor 

mij dus een no brainer toen Geert en Marjolein 

mij vroegen hen op te volgen. Zakelijk gezien 

heb ik er natuurlijk wel goed over nagedacht; 

ga ik mijn leuke, vaste baan opzeggen voor dit 

avontuur? Een spannende stap, maar één die 

ik vol vertrouwen zet.’

Geert en Marjolein, hoe gaat jullie leven 

post-Moesson eruitzien?

Marjolein: ‘Ik kan me er nog niks bij voorstel-

len, weet je dat. We zijn nu nog zo druk met 

dit nummer naar de drukker krijgen en lopen-

de zaken afhandelen dat er nul tijd is geweest 

om het te laten bezinken, laat staan om terug 

te blikken.’

Geert: ‘Voor mij geldt hetzelfde. Het voelt heel 

onwerkelijk. En ja, de emoties zitten ons nu 

hoog. Dus spreek ons liever over een half jaar 

nog eens.’

Marjolein: ‘Ons hart ligt bij de Indische wereld 

– die laten we niet los. Wel gaan we er op 

een andere manier invulling aan geven. Meer 

dan twintig jaar Moesson heeft ons een schat 

aan kennis en ervaring opgeleverd. Die gaan 

we inzetten voor nieuwe projecten. Ik mag bij 

Walburg Pers een Indisch/Indonesisch fonds 

gaan opzetten en hoop veel waardevolle boe-

ken uit te kunnen gaan geven. Daarnaast blijf 

ik schrijven. Ik werk al een tijd aan een Indische 

essaybundel. Die hoop ik nu, met ietsje meer 

afstand tot de Indische gemeenschap, vanuit 

een helicopterview af te kunnen ronden.’

Geert: ‘Ik verheug me er vooral op eindelijk de 

tijd en rust te hebben om onderzoek te doen 

en te schrijven. Ik werk aan een biografie van 

H.J. Friedericy. Net als ik een Hollandse jongen 

bij wie de Indische wereld in het bloed is gaan 

zitten.’ 

Any final words? 

Geert: ‘Ik ben ongelofelijk blij en trots dat Vivian 

het nu van ons overneemt. Een mooiere opvol-

ging hadden we ons niet kunnen wensen.’

Marjolein: ‘Na 25 jaar schatbewaarder te zijn 

geweest, geven we Moesson nu aan de familie 

Boon terug. Daarmee is de cirkel rond.’

Vivian: ‘Mijn wens is dat Moesson nog heel lang 

blijft voortbestaan en bestaansrecht zal blijven 

houden. Ja, er rust nu een behoorlijke verant-

woordelijkheid op mijn schouders. Maar weet je, 

ik durf het aan en heb er enorm veel zin in!’ •

Vivian: ‘Het voelt voor 
mij heel mooi en goed 
om de nalatenschap van 
mijn grootouders voort 
te zetten.’
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Frans Leidelmeijer bespreekt 

iedere maand kunst die is ontstaan uit 

Europese en Indische kruisbestuiving.

Deze ingelijste foto kreeg ik eens cadeau 

van een Hollandse vriend die hem in een 

uitdragerij vond. Aan de achterzijde staat: 

Lijstenfabriek Atjeh Koeta Radja. Het interieur 

op de foto stond dus in een huis in de 

hoofdstad van de provincie Aceh die toen nog 

Koeta Radja heette, wat konings- of hofstad 

betekent. Nu heet het Banda Aceh. Banda is 

afgeleid van het Perzische woord bandar, wat 

haven betekent.

Op de foto zien we een ernstig kijkend Indo-

Europees jongetje,  keurig gekleed en gekapt, 

wiens getinte huid door de tropenzon nog 

bruiner is geworden. Hij zit er wat verloren bij 

op de zitbank met ombouw met bijpassende 

fauteuils en salontafel. Het meubilair is 

gemaakt in de stijl van de Nederlandse art 

nouveau, de Nieuwe Kunst, die in Amsterdam 

rond 1900 mede door de architecten De 

Bazel en Berlage tot ontplooiing kwam. 

Meubelfabrieken als de firma H.F. Jansen 

& Zonen in Amsterdam maakten dit soort 

Uit de kunst

Een oude foto en de dingen die voorbijgaan

meubels ook. Het kan zijn dat de meubels uit 

Nederland afkomstig zijn, maar ze kunnen 

evengoed in Indië gemaakt zijn.

Aan de wand boven de bank is een kamben 

cepuk, een  heupdoek van het eilandje Nusa 

Penida bij Bali, gedrapeerd waartegen vijf 

Acehse metalen schilden hangen. Op de 

ombouw verder onder andere koperen 

Javaanse dekselvazen, een olielamp en een 

sirih stel. Aan het interieur is te zien dat de 

familie tot een gegoede klasse behoort. De 

foto zal gemaakt zijn tussen 1904 en 1910, 

want vanaf 1904 waren Koetja Radja en enkele 

andere kustplaatsen door generaal Van Heutsz 

onderworpen aan het Nederlandse gezag. •

Met dank aan Arnold Wentholt, expert tribale kunst.

Jinny Thielsch 

Feng Shui, Astrologie
& I Tjing 

Consulten, lessen en lezingen
www.vitalspaces.net

0654257416
jinny@vitalspaces.net

Vital Spaces

   Antiquariaat

‘De Hanze’
Ruim 7000 Indische boeken uit 
voorraad leverbaar. Vraag gratis 
catalogus aan. Geef ons uw 
zoeklijst in behandeling. Ook 
boeken te koop gevraagd.

Postbus 1090, 3840 BB Harderwijk
tel. 0341 – 55 07 07
e-mail: timrom@hetnet.nl
Bezoek op afspraak mogelijk.

Yvonne Groeneveld

Het Werftheater, Oudegracht 60 (aan de werf) Utrecht. 
Entree: €13,- / 55+ en CJP € 12,-

Reserveren: telefoon 030 231 54 40 of
e-mail: reserveren@werftheater.nl

WWW.WERFTHEATER.NL  |  VOORSTELLING

ZONDAG 13 SEPT.
Aanvang: 14.30 uur. Kassa open: 13.45 uur 

Bij Eugenie
in de keuken

“Bij Eugenie in de keuken” is de titel van een reeks theatervoor-
stellingen, waarbij tante Eus het publiek meeneemt in gebeurte-
nissen op en rond haar keuken. In deze Culinaire Beleving, krijgt
u niet alleen te maken met keukenrecepten, maar neemt zij u ook
mee in haar keukenverhalen, haar liedjes, haar anekdotes en haar
keukenroddels. Daarin wordt zij bijgestaan door haar kokkie/
kebon Jeffrey van Overeem.

In deze voorstelling ontvangt tante Eus de volgende gasten:
Vilan van de Loo (schrijfster en coach). Dennis Meyer (auteur,
theaterdocent en initiatiefnemer van 10CHILDREN). Tijdens deze
voorstelling verzorgt Sri de hapjes. Kortom “Bij Eugenie in de
keuken” is het meer dan alleen culinair genieten.

Foto: Charlie Feld

antarin ondersteunt uw eigen reis
Bijzondere routes, workshops, kleine guesthouses, 

treinreizen, autohuur 
0615386813 / www.antarin.net  

Al meer dan 25 jaar Indonesië-specialist 
Kom vrijblijvend langs op ons kantoor in Amersfoort!

Bloemlezing columns en cartoons

POIRRIÉ’S  
PERIKELEN

€20
(excl. € 2,- 

verzendkosten).

Bestellen? 
Ga naar www.moesson.nl/shop of 
maak 22 euro over op IBAN-nummer: 
NL77INGB 0000 006685 ten name van 
Moesson en onder vermelding van  Jack 
Poirrié. Vergeet niet uw adres gegevens 
apart te vermelden! 

Regie: Hetty Naaijkens-Retel Helmrich Speelduur: 112 minuten
€ 19,95 (excl. verzenden)

Bestellen? Maak het bedrag plus 2 euro verzendkosten over op 
NL77INGB 0000 006685 t.n.v. Moesson in Amersfoort en o.v.v. dvd 
Klanken van Oorsprong. Vergeet niet uw naam en adres er apart bij te 
vermelden! U krijgt de dvd’s dan zo spoedig mogelijk thuisgestuurd. 

KLANKEN VAN 
OORSPRONG 

Online bestellen kan natuurlijk ook: www.moesson.nl

(o.a.: persoonlijke leningen • senioren kredieten)

Het vertrouwde adres 
voor al uw financieringen

0416 - 27 95 98 / 06 - 54 27 78 57

www.degofin.nl

Hartelijke groeten, Dave Goossens

Atijd al Indonesisch 
willen leren? 

Ervaren taaltrainer (PhD in Indonesische 
Talen en Culturen) geeft online cursussen 
bahasa Indonesia speciaal voor Moesson-

lezers. Individueel en op maat, prijs op 
aanvraag. Of probeer onze voordelige 

groepslessen (min. 6 personen) 
vanaf €7.50 per les van 40 minuten. 

Verschillende startdata en -tijden in mei 
en juni. Alle lessen zijn online. Eerste les 
gratis! Een leuke manier om met andere 
Moesson-lezers in contact te komen en 

iets positiefs te doen tijdens de lockdown 
en daarna. Voor meer informatie en om u 
op te geven: e-mail clare@iambalibound.

com of WhatsApp +44 75 21 76 33 65. 
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veerkracht’
OVER 

EN
DOORZETTINGS VERMOGEN 

‘EEN VERHAAL 

Toen Puck Bossert een puber was, wilde zij al het levensverhaal van 
haar oma Kim A Thiang opschrijven. Nu, terwijl zij een zeer succesvolle 
carrière heeft als interim HR-directeur, heeft ze eindelijk de pen 
opgepakt. Eind mei verschijnt, in eigen beheer, haar debuutroman  
Een mens kan zichzelf troosten.

DOOR LARA NUBERG FOTOGRAFIE FIRAS FOTOGRAFIE EN COLLECTIE PUCK BOSSERT

‘Als het regent haal ik je op bij het treinstation,’ 

mailt Puck Bossert me een dag voor onze 

afspraak. Dat is lief, denk ik terwijl ik haar 

woorden lees. En waarom precies weet ik niet, 

maar ik vind het ook iets Indisch om zoiets 

voor te stellen. Mijn moeder zou een soortge-

lijk bericht kunnen sturen, mijn oma - als ze 

nog geleefd had - ook. En als reactie zou ik 

altijd zeggen: ‘Dat hoeft niet, doe geen moeite. 

Ik kan best tegen wat regen.’ 

De volgende dag is het gelukkig droog - dat 

scheelt toch een discussie over wel of niet 

ophalen - en loop ik door de oude villawijk van 

Bussum. Zodra ik aanbel doet ze direct open; 

een spontane, zelfverzekerde vrouw lacht me 

toe. ‘Wat fijn dat je er bent!’ roept ze. In de 

keuken staan al thee en gevulde koeken klaar. 

We gaan zitten aan de eettafel waar eerst een 

laptop, stapeltjes aantekeningen en documen-

ten aan de kant moeten worden geschoven. 

Tegen de wand staat een enorme kast vol 

boeken. ‘Ik lees veel,’ zegt Puck als ze me naar 

de boeken ziet kijken. ‘Maar een boek heb ik 

nog niet eerder geschreven. Ik heb ter voor-

bereiding wel twaalf boeken gekocht over hoe 

je een boek moet schrijven.’ Ze lacht. Ik vraag 

haar waarom nú het moment is gekomen om 

het verhaal van haar oma op papier te zetten. 

‘Ik wilde dat al heel lang,’ antwoordt ze. ‘Mijn 

INTERVIEW
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moeder had altijd veel Indische vriendinnen, 

die allemaal een grote familie hadden. Mijn 

moeder had dat niet. Zij had alleen haar 

ouders, twee broers en een zus; geen tantes, 

geen ooms, zelfs geen grootouders. Met 

goedkeuring van mijn oma is mijn moeder in 

de jaren zeventig via het Rode Kruis een zoek-

tocht gestart naar familieleden op Bangka. 

Na een paar maanden kwam er bericht. Niet 

alleen mijn overgrootouders waren in levende 

lijve gevonden, ook twee halfzussen en een 

halfbroer van mijn moeder waar ze nooit 

eerder van gehoord had. Op die manier kwam 

een groot geheim uit: mijn oma bleek drie 

kinderen te hebben uit twee eerdere huwelij-

ken.’ Ze neemt even pauze om een slokje thee 

te nemen en vervolgt dan haar verhaal. 

‘Als puber maakte ik deze ontwikkelingen in 

de familie bewust mee. Mijn moeder’s halfzus 

kwam zelfs vanuit Singapore op bezoek. On-

dertussen las ik veel van de Indische literatuur 

die mijn moeder in haar kast had staan. Ik zei 

toen al: ik moet dit verhaal ooit opschrijven. 

Ik wilde dat eerst doen tijdens een sabbatical 

aan het Tobameer, maar die hele sabbatical 

kwam er niet van. Ik trouwde, kreeg kinderen, 

ik maakte carrière en hield het idee voor het 

boek altijd in mijn achterhoofd. Vorig jaar 

overleed mijn moeder en toen dacht ik: nu 

moet ik dit gaan doen. Wanneer heb je er an-

ders tijd voor? Het hielp ook dat ik bij het op-

ruimen van mijn moeders spullen een heleboel 

documenten tegenkwam, zoals die brieven van 

het Rode Kruis. Mijn moeder bewaarde alles. 

Dat bevestigde mij in mijn zoektocht.’

‘Hoe heb je die zoektocht verder aangepakt?’ 

‘Omdat ik altijd al wist dat ik op een dag dit 

verhaal op zou schrijven, heb ik in de afgelo-

pen jaren veel research gedaan. In de jaren ’90 

heb ik mijn oma veel geïnterviewd. Dan reed 

ik op zondag in mijn oude eend naar Baarn. 

Maar ook mijn moeder, mijn ooms, tante en 

vrienden van de familie heb ik veel vragen 

gesteld. Nu bezoek ik veel van die mensen 

opnieuw. Zoals vrienden van mijn moeder, 

waar ik laatst was om hen meer te vragen over 

die oorlogsjaren. Toen ik binnenkwam zei de 

man van het stel dat hij iets heel toevalligs had 

meegemaakt. Vlak voordat ik er was, had hij 

fotoalbums uit een kast gehaald en daar viel 

één foto uit. Een foto van mijn moeder met 

haar ouders en broers, vlak nadat haar vader 

uit het kamp was teruggekomen. Nou, dat kan 

toch geen toeval zijn?’

Ik vraag Puck hoe het voor haar is om haar 

familiegeschiedenis nu op te schrijven. Vind ze 

het een moeilijk proces?

‘Ja, het is af en toe wel moeilijk, maar ik heb 

ook een schrijverscursus gevolgd bij Querido 

en daar heb ik geleerd dat schrijven eigenlijk 

uit drie aspecten bestaat: het is een creatief 

proces, technisch én emotioneel. Dat emo-

tionele komt af en toe naar boven, maar 

dat zie ik ook als iets positiefs, als een soort 

verwerkingsproces.’ Dan lacht ze. ‘Carry Slee 

zegt bijvoorbeeld dat je af en toe om je eigen 

scenes moet kunnen huilen; dat dat een teken 

is dat je jezelf goed hebt ingeleefd. Nou, daar 

voldoe ik wel aan.’

‘Is dit een boek dat echt over je oma gaat, of 

eigenlijk ook over jezelf?’ 

‘Nee, het boek gaat wel echt over mijn oma; 

over een sterke vrouw en de invloed daarvan 

op mijn moeder. Mijn moeder was een femi-

niste avant la lettre en dat geldt eigenlijk ook 

voor mijn oma. Mijn moeder vond het bijvoor-

beeld heel belangrijk dat ik zou gaan studeren, 

juist omdat ze dat zelf niet heeft kunnen doen. 

En mijn oma mocht als kind niet eens naar de 

lagere school! De laatste jaren van haar leven 

woonde mijn oma in een tehuis en had weinig 

geld. Toch spaarde ze om mij duizend gulden 

te kunnen geven toen ik afstudeerde. Daaruit 

concludeer ik wel dat zij een opleiding, juíst 

voor mij als vrouw, heel belangrijk vond.’ 

‘En waarom vind je het belangrijk om het ver-

haal van jouw oma en moeder op te schrijven 

voor lezers in Nederland? Waarom geen ver-

haal of een overzichtje dat leuk is om te delen 

binnen de familie?’ 

‘Het blijft natuurlijk niet alleen bij die voorkin-

deren, maar ook het verhaal eromheen is on-

gelofelijk bijzonder. Ik zie het ook echt als een 

voorbeeld; het is een verhaal over doorzet-

tingsvermogen en veerkracht. Over een vrouw 

die ondanks tegenslagen in het leven niet bij 

de pakken neer is gaan zitten en altijd voor 

zichzelf heeft kunnen zorgen. Je hebt nu - hoe 

zeg ik dat netjes - weleens van die verwende 

vrouwen die helemaal geen behoefte hebben 

aan economische zelfstandigheid. Uit het leven 

van mijn oma blijkt dat je af en toe gewoon de 

schouders eronder moet zetten.’ Ze laat me 

een foto zien van oma Kim op jonge leeftijd, 

getrouwd met haar Hollandse grootvader. Ze 

vertelt dat haar oma na de Japanse bezet-

tingstijd voor het inkomen moest zorgen, 

omdat haar opa te verzwakt was. 

‘Maar dit is ook een verhaal om te laten zien 

dat Nederlanders helemaal niet zo tolerant zijn 

als ze altijd pretenderen,’ vervolgt ze. ‘Toen 

mijn oma net in Nederland kwam wonen, ston-

den de buren met hun neus tegen de ramen 

om te kijken of ze een glimp van die Chinese 

vrouw konden opvangen. En ik erger me bij-

voorbeeld ook groen en geel dat nu pas - na al 

INTERVIEW

‘IK HEB GELEERD 
DAT SCHRIJVEN 

EIGENLIJK UIT DRIE 
ASPECTEN BESTAAT: 
HET IS EEN CREATIEF 
PROCES, TECHNISCH 

ÉN EMOTIONEEL’
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die jaren - de joodse slachtoffers die door de 

NS werden vervoerd naar de kampen eindelijk 

gecompenseerd worden.’ Ze staat op om 

thee bij te schenken. ‘Ik volg ook de Indische 

Kwestie op de voet,’ zegt ze terwijl ze naar de 

keuken loopt. ‘Dat is ook zo’n slepende zaak. 

Wist je dat die Indië-herdenking eigenlijk ook 

pas iets is van de laatste jaren? De Indische 

mensen konden hier gewoon hun verhaal niet 

kwijt. Ze kregen altijd maar te horen dat ze 

het tijdens de oorlog tenminste lekker warm 

hadden en er bananen in de tuin groeiden. 

Het is tijd hun verhalen nog breder bekend te 

maken.’

Als ze weer zit vraag ik Puck waarom ze heeft 

besloten het boek in eigen beheer uit te geven. 

Ze lacht.  

‘Nou, ik las dus in al die boeken over hoe je 

een boek moet schrijven ook over de uit-

geverswereld. En hoe je aan een boek van 

twaalf euro als schrijver vaak maar één euro 

overhoudt. Sindsdien roep ik: “Het zou niet 

conform de Chinese handelsgeest van mijn 

grootmoeder zijn als ik ga zitten wachten op 

een uitgever!” Ik ben het allemaal zelf gaan 

regelen en heb een vormgever en eindredac-

teur betrokken.’ 

‘Waar kunnen de mensen het boek straks 

kopen?’

‘Via mijn website, maar ook op de Tong Tong 

Fair. Dat is trouwens wel een grappig verhaal. 

Ik had dus bedacht dat ik het boek zelf wilde 

uitgeven en dat ik het dan zou verkopen in een 

standje op de Tong Tong Fair. Ik had dat net 

geregeld, toen ik een aantal tassen van mijn 

moeder uitruimde met allerlei boeken. Daar 

dwarrelde toen dit kaartje uit.’ Ze staat op 

om een klein bonnetje te pakken en laat het 

aan me zien. Het is een toegangsbewijs van 

de Pasar Malam Besar, 2005. ‘Toen dit uit die 

stapel boeken op de grond viel, zei ik hardop: 

“Ik weet dat je om me heen bent, mam.” 

We drinken onze thee op en praten nog 

verder. Over reizen naar Indonesië, over haar 

zonen, over haar echtgenoot, over het uiterlijk 

van haar twee broers - de een licht, de ander 

donker -, over vrouwen in het bedrijfsleven, 

over zakelijke afspraken maken. Dan kijken 

we op de klok en realiseren ons dat het tijd is 

om afscheid te nemen. ‘Ik breng je naar het 

station,’ zegt ze vastberaden. Ik protesteer nog 

even, maar besef dan dat dat zinloos is. •

• Het boek is te bestellen bij puckbossert.nl

info@puckbossert.nl

Lara Nuberg schrijft het blog  

gewooneenindisch-meisje.nl

Een mens kan zichzelf troosten

Kim A Thjang wordt in 1921 op het eiland 
Bangka in Nederlands-Indië op haar vijftien-
de uitgehuwelijkt. Ze krijgt twee kinderen, 
maar wordt zo zwaar mishandeld dat ze 
moet vluchten met achterlating van haar kin-
deren. Na omzwervingen schiet haar vader 
haar van het erf. 
Later trouwt ze een Hollander. Van hem 
moet ze zwijgen over haar voorkinderen. 
Hoe gaat het haar lukken nog meer tegen-
slag te overleven? En wat gebeurt er als vijf 
decennia later de voorkinderen zich melden?
Dit is het verhaal van een sterke vrouw die 
haar tijd ver vooruit was. In de jaren twintig, 
veertig en vijftig zorgde ze al voor haar eigen 
inkomen. Met haar doorzettingsvermogen 
en veerkracht is zij een bron van inspiratie.

‘Een indrukwekkende familiegeschiedenis: ik kreeg diepe bewondering 
voor de veerkrachtige Kim in deze ode van een kleindochter aan haar  

markante grootmoeder.’ Olga Majeau, Een schitterend isolement

Puck Bossert (Bussum, 1959) 
Deze debuutroman beschrijft het bijzondere leven 
van haar Chinees-Indische oma. Vanaf haar puber-
teit, toen het geheim van haar oma duidelijk werd, 
heeft zij dit boek willen schrijven. Pas nadat haar 
moeder (Inge) in 2019 overleed, pakte ze de pen op.

W W W. P U C K B O S S E R T . N L

KO RT I N G S B O N  S P E C I A L E  KO RT I N G  VO O R  D E  L E Z E RS

Vul de kortingscode in op de bestelpagina: www.puckbossert.nl
Geldig t/m 30 september 2020

€ 5,-
KO RT I N G

VA N :  € 2 1 ,9 5   VO O R:  €16,95

ISBN 978 90 9033013 6

Kortings- 
code:

24261160

R O M A N INTERVIEW
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Mijn Poesaka

HEB JE EEN VOORWERP DAT JE KOESTERT OMDAT HET VERTELT OVER JE EIGEN INDISCHE FAMILIEGESCHIEDENIS? 
En wil je ook in deze rubriek staan? Mail dan naar redactie@moesson.com of bel Moesson: 033 – 4 611 611.

‘Als ik hem draag, 
voel ik de nabijheid 

van mijn Omi en voel ik 
mij krachtig’
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Iedere maand vertelt een Moesson-lezer over zijn of haar familie-
poesaka. Dit keer de hanger van Sonja Verbaarschott.

Het liefst draag ik deze hanger alleen bij bijzondere 
gelegenheden of als ik wat steun kan gebruiken. Een groot feest of een sollicitatie; die hanger móet 

om. Het mooie is dat de hanger bij iedereen wel iets oproept: de één let op de vogel, de ander ziet de 

blaadjes of de verfijnde structuur. Als ik hem draag, voel ik de nabijheid van mijn Omi en voel ik mij 

krachtig. Ze overleed twintig jaar geleden, vlak voor mijn trouwdag. Ik kreeg deze hanger van mijn 

moeder op mijn veertigste verjaardag. Zij had hem van Omi gekregen toen zíj veertig werd. Dat ik de 

hanger ooit zou krijgen, had ik niet durven dromen. Hoe mijn Omi aan de hanger is gekomen, is niet 

helemaal duidelijk. Of dat via haar moeder was of haar broer. In ieder geval is ze er al die jaren heel 

zuinig op geweest en daar ben ik heel blij om. •

 www.vanka-kawat.nl

Salam Terakhir 
Uitvaartbegeleiding
Rob van der Sar
06 – 1500 6305 
(24 uur per dag bereikbaar)
www.salamterakhir.nl

Voor een afscheid in de juiste toon 
en de juiste sfeer. De laatste groet als 
een waardevolle herinnering. 

Geef je over aan wat er is,
laat los wat er was en heb vertrouwen in wat komt.

Intens verdrietig om zijn overlijden, maar dankbaar voor de liefde 
en het geluk wat hij ons heeft gegeven, hebben wij in liefde 
losgelaten mijn lieve man, onze fantastische papa, geweldige opa 
en super oude-opa

Rudolf Paul Bart Fanoy
Ru

Batavia, 5 april 1929   Venhuizen, 28 februari 2020

Loes Fanoy-Hemsing

Vivienne

Charles en Gitta

Monique en Paul

Pauline en Theo

Roger en Brenda

Klein- en achterkleinkinderen

Het laatste afscheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Putter 20, 1606 CM Venhuizen
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IN TIJDEN VAN CORONA

Liefde
AL WEKEN LEVEN WE IN EEN NIEUWE REALITEIT; een nieuwe 

wereld waarin een virus ons allemaal bedreigt. Zij die kunnen en mogen, werken zich 

een slag in de rondte om onze samenleving draaiende te houden. Zij die dit niet kunnen, 

zoals bijvoorbeeld horecaondernemers, artiesten en winkeliers, doen hun best om 

zichzelf en hun bedrijf staande te houden en zoeken creatieve oplossingen.

Dagelijks worden we geconfronteerd met nieuwe cijfers over de aantallen doden, 

nieuwe besmettingen en mensen op de Intensive Care. En ook al lijken de cijfers een 

hele voorzichtige positieve ontwikkeling te tonen, we zullen voorlopig moeten leren 

omgaan met een nieuw normaal, waarbij samen komen in grote groepen om te genieten 

van muziek, te dansen en elkaar om de hals te vliegen en te knuffelen niet meer de 

normaalste zaak van de wereld zijn.

Juist in deze rare tijden kunnen we allemaal wel een beetje extra liefde gebruiken. En 

liefde geven lijkt ingewikkeld als je elkaar niet op mag zoeken en knuffelen. Afstand 

houden is ineens het gebaar van liefde. Gelukkig kunnen we op zoveel meer manieren 

laten zien dat we er voor elkaar zijn en doen we dat ook massaal. Liefde zit in een 

kaartje, videobellen, bloemen, muziek en soms ook in financiële steun. In deze dagen vol 

moeilijk nieuws, delen we graag wat liefdevolle verhalen voor de broodnodige feel good.

ACTUEEL

Geniet jij ook altijd van
de reisverhalen van Moesson-
fotograaf Wibowo Wibisono? 
Voor 2020 stelden we een 
Indonesiëkalender 
samen met zijn 
mooiste foto’s. 

Bestel de Indonesiëkalender 2020 door € 7,50 (plus 2 euro verzendkosten) over te maken op NL77 INGB 0000 0066 85  
t.n.v. Moesson in Amersfoort, onder vermelding van ‘kalender’. Vergeet je adresgegevens niet apart te vermelden!  
Online bestellen kèn ook, via: www.moessonshop.nl

Bestellen?

Je kunt hem 
ook lekker 

makkelijk in onze 
shop bestellen: 

www.moessonshop.nl

Hij ister                nog! 

NU VOOR 
€7,50 
(plus 2 euro verzendkosten)

Privéreizen op maat, 
al 35 jaar uw reisspecialist!

info@ramatours.nl
020-6734773

Geleenstraat 3
1078 lb Amsterdam

ramatours.nl

Idolaat van Indonesië

28 | MOESSON MEI | 29



‘You are my sunshine, my only sunshine, you make me 

happy when skies are grey!’

Rollend met haar ene been en luidkeels zingend beweegt 

ze zich naar het raam waar haar zoon Martin en hondje 

Cindy op haar staan te wachten. Dagelijks ziet zij hen via 

beeldbellen en geregeld in het echt voor het raam.

Tante Jeanne is niet iemand die zich laat weerhouden 

door iets. Na jarenlang gekwakkel met haar been, zei 

ze: ‘Doe maar weg, ik dans wel verder op één been!’ En 

haar lenige Indische handen deinen mee terwijl ze zingt. 

En nee, ook dit virus krijgt haar veerkracht niet klein. De 

knuffels mist ze ontzettend maar ze is helder genoeg om 

te beseffen dat we zuinig moeten zijn op onze gezond-

heid. En op elkaar.

Waar we in het begin van al deze ellende nog geksche-

rend de woorden ‘Ramona’ van het nummer van de Blue 

Diamonds vervingen door ‘Corona’, begint de ernst van 

de situatie nu hard door te dringen. Wie had ooit gedacht 

dat vandaag de dag de ultieme geste van liefde, afstand 

zou zijn? Ik niet, wij allen niet.

Maar juist in deze periode van afstand, voelen we de 

liefde meer dan ooit. 

Het verpleeghuis staat vol bloemen en vazen komen we 

tekort. De muren zijn beplakt met prachtige kaarten en 

tekeningen. Families begroeten hun geliefden vanachter 

een raam, maar wij weten, nog eventjes en dan wordt 

onze liefde weer tastbaar.

‘Cause, you never know dear, how much I love you, please 

don’t take my sunshine away’

Jessica Anthonio

Veerkracht

Het coronavirus heeft ons in zijn greep. Om verspreiding te 

voorkomen is ons dagelijks leven ingrijpend veranderd. Social 

distancing is het devies. Oftewel: 1,5 meter afstand! Ondanks 

de fysieke afstand hebben we ons in Nederland zelden zo 

verbonden gevoeld. We staan voor elkaar klaar en helpen 

anderen waar mogelijk. 

Die sociale verbondenheid is precies ook de kracht van onze 

Indische cultuur en van onze organisatie; Residentie Buiten-

zorg. Eenzaamheid bestaat bij ons niet. We zijn één grote 

familie. Met warmte, gastvrijheid en respect als kernwaarden. 

Het coronavirus laat ons het belang van sociale verbonden-

heid zien. Wij moeten als zorgorganisatie nu ingrijpende 

maatregelen nemen. Onze dagverzorging is dicht en het 

verpleeghuis op slot. Even niet samen dat typische senang 

gevoel delen en even geen bezoek van familie. Dat heeft 

impact op onze ouderen. 

Tegelijk ontstaan er spontaan hartverwarmende initiatieven. 

Een serenade op de stoep, tulpen van een tuincentrum, 

eieren van een hotel, pannenkoeken van twee onbekende 

jongens, gratis patat van een patatboer en paaseitjes van dé 

voetbalclub. Het zijn in deze tijd kleine gebaren met grote 

betekenis voor onze ouderen. En voor onze zorgmedewer-

kers die in de frontlinie staan van de strijd tegen het virus. 

Daarom zeg ik: petje af voor onze zorghelden!

Alfons Schiphuis

Petje af!

ACTUEEL
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Om de kwetsbare Almeerders een hart onder de riem 

te steken ontstond bij mij het idee van een muzikale 

tour, soort pop-up podium op de straat. Ik werk als 

cultuurverbinder bij De Schoor, een organisatie die zich 

inzet op onder meer het sociaal-culture vlak; jongeren- 

en maatschappelijk werk. 

Vrijdag 3 april vond de try-out van de muzikale tour 

door Almere in de Literatuurwijk plaats. De reacties 

waren zo positief dat we hebben besloten het project 

voort te zetten. In samenwerking met de wijkwerkers, 

opbouwerkers en ouderen-werkers, zijn de speel-

plekken in kaart gebracht. Alle medewerkers zijn zo 

enthousiast aan de slag gegaan dat we al heel wat 

plekken hebben om te spelen. Ook artiesten en muzi-

kanten melden zich spontaan aan. 

De Almeerse artiest Rik Limonard heeft de muzikale 

tour afgetrapt door op te treden voor twee senioren-

complexen en een verzorgingstehuis. We hebben in 

Sign en Meer, een plaatselijke ondernemer, een sponsor 

gevonden. Zij hebben mijn auto voorzien van tekst.

Het is mooi om te zien dat de mensen waar we het 

voor doen, voelen dat er aandacht voor ze is. Ze kun-

nen even ontspannen en op afstand samen zijn. Men-

sen hangen uit het raam, zitten op het balkon of kijken 

vanuit de tuin op gepaste afstand naar het optreden. 

De reacties zijn veelal positief: ‘Wat fijn dat jullie ons 

een verzetje hebben gegeven.’ Een mooie bijkomstig-

heid is dat de artiesten, die nu zonder werk zitten, zich 

aan het publiek kunnen presenteren en bezig kunnen 

zijn met hetgeen ze het liefst doen: muziek maken.  

Erwin Budding #cultuurverbindt

Omdat mijn roots voor de helft in Indonesië 

liggen, dacht ik er gelijk aan om te gaan zingen 

bij Residentie Buitenzorg. Ik ben opgegroeid met 

lagu-lagu en veel countrymuziek en daarom wilde 

ik graag dit soort liedjes zingen voor de bewo-

ners.

Ik heb regelmatig opgetreden voor de Indische 

gemeenschap en als zanger en muzikant is dat 

heel bijzonder, want er heerst altijd een gevoel 

van warmte en respect. Zingen voor de bewoners 

van Residentie Buitenzorg was vooral mooi om-

dat ze letterlijk opgesloten zitten, omdat niemand 

bij hen mag komen. Dus de bewoners zaten 

achter het glas en wij stonden buiten.

Wat waren wij aan het genieten van het feit dat 

zij ook zo aan het genieten waren! De oudere 

liedjes zongen ze allemaal mee. Ik had vaak een 

brok in mijn keel en dat is moeilijk zingen, maar 

het lukte me aardig. Mensen op straat deden erg 

leuk mee en daar ontstond ook een warm gevoel 

naar de bewoners en naar ons.

Met de organisatie van Residentie Buitenzorg heb 

ik afgesproken om vanaf september bij elkaar te 

komen. Ik ga dan bij meerdere verpleeghuizen 

zingen, maar zeker als eerste bij Residentie Bui-

tenzorg. Ook in ‘normale’ tijden is het belangrijk 

om er voor de bewoners te zijn.

Ik heb in 33 jaar muziek honderden optredens 

gehad, maar deze 45 minuten waren goud waard!

Marc Roelaarts

Verzetje

Goud
ACTUEEL
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DOOR MAUREEN TAN 

FOTOGRAFIE SVEN BENJAMINS

AUTEURSFOTO INGRID HOFSTRA

In haar nieuwe kookboek De 

bijbel van de Indonesische keuken 

neemt Maureen Tan je mee langs 

de eilanden van Indonesië en hun 

lekkerste gerechten.
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kookbijbel
van Maureen Tan

De

€ 12,99

Massaexecuties 
op Sulawesi
Hoe Nederland wegkwam met 
moord in Indonesië
Manon van den Brekel
• Van € 19,95 voor € 9,99

Druk- en zetfouten voorbehouden

Bestellen? Maak het bedrag plus 2 euro verzendkosten over op NL77 INGB 0000 0066 85 t.n.v. Moesson in Amersfoort en o.v.v. de titel 

van de cd of dvd. Vergeet niet uw naam en adres er apart bij te vermelden! U krijgt de dvd’s dan zo spoedig mogelijk thuisgestuurd. Bestellen via 

onze online shop kan natuurlijk ook: www.moesson.nl

Afgeprijsd! Nu in de Moesson shop

Geschie-
denis van 
Indonesië 
Leo Dalhuisen 
•  Van € 39,50 
 voor € 24,99

Ontsporing 
van geweld 
Het Nederlands-
Indonesisch conflict
J.A.A. van Doorn
•  Van € 29,50 
 voor € 14,99

De VOC
Een multinational 
onder zeil, 
1602-1799
Jan J.B. Kuipers
•  Van € 29,95 

voor € 19,95

Duivelse dilemma’s 
na de schipbreuk 
van de Batavia 
Jaco Koehler 
• Van € 24,95 voor € 12,50€ 12,50

€ 24,99

De laatste eeuw 
van Indië 

Studie waarin een poging wordt 
gedaan het wezen van Indië te 

doorgronden
J.A.A. van Doorn

• Van € 32,50 voor € 12,50

€ 12,50

€ 19,95 € 14,99

€ 9,99

Een groots en 
meeslepend leven

Dominique Berretty –
 Indisch persmagnaat

Gerard Termorshuizen en 
Coen van ‘t Veer

• Van € 19,95 voor € 12,50

€ 12,50

In de schaduw 
van de Javazee

Brieven van viceadmiraal 
Pieter Koenraad naar bevrijd 

Nederland
Theo Doorman

• Van € 22,95 voor € 12,50

€ 12,50

De tegenaanval
Anton Bussemaker (1900-1941) 

Onderzeebootcommandant
Henk Bussemaker

• Van € 24,95 voor € 12,99
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Perkedel lombok

Sambal udang 
      bawang batak

Klop het ei goed los en verdeel het paneermeel over een plat bord. Wentel de lomboks 
achtereenvolgens door het ei en het paneermeel.Verhit een flinke scheut olie in een 
koekenpan met dikke bodem en bak de gevulde lomboks in porties rondom goudbruin 
en gaar.

Fruit in de achterbleven olie de sjalot en de knoflook . Voeg de rawits en de tomaat 
toe en bak kort aan. Voeg de tamarindepulp met het weekwater, het zout en de 
palmsuiker toe en roer tot de suiker is opgelost. Voeg tot slot de garnalen en de lente-
ui toe en warm goed door.

36 | MOESSON MEI | 37



CULINAIR|MAKAN!

Daging sapi lada hitam
Verhit wat olie in een wok op middelhoog vuur en fruit er de sjalot, knoflook, 
gember, lomboks en paprika ongeveer 3 minuten in. Zet het vuur hoog en 
roerbak het vlees in de boemboe in enkele minuten goudbruin en gaar. Voeg de 
prei, zout en peper en de suiker toe roer nog even goed door.

Daging sapi lada hitam
Biefstuk in zwarte pepersaus

Kalimantan | 4 personen |  

30 minuten + 30 minuten wachttijd

Het Indonesische antwoord op biefstuk, jus en 

witte boterhammen. Je eet deze biefstuk in 

zwartepepersaus van origine met gestoomde 

melkbroodjes (roti mantau), maar met witte 

bolletjes of ander witbrood is het ook heerlijk.

Sambal udang 
bawang batak
Pittige garnalen met lente-ui

Sumatra | 4 personen | 30 minuten

De bawang batak is een lokale, dikke bieslook-

soort die meer wegheeft van onze lente-ui dan 

van de bieslook die hier in Nederland verkrijg-

baar is. Maar mocht je bieslook in huis hebben, 

dan kun je die gerust gebruiken.

BENODIGDHEDEN

olie, om in te bakken • 1 kg grote garnalen, 

schoongemaakt met de staartjes er nog aan • 

3 sjalotten, in dunne plakjes • 3 tenen knoflook, 

in dunne plakjes • 9 groene rawits, in fijne rin-

gen • 2 tomaten, in partjes • 1 el tamarindepulp, 

geweekt in 2 el heet water • ½ tl zout • ½ tl 

palmsuiker • 250 g lente-ui, in stukken van 5 

cm (eventueel te vervangen door bieslook) • 

schuimspaan

BEREIDING

Verhit wat olie in een wok op middelhoog vuur 

en bak er in porties de garnalen in. Neem de 

garnalen met een schuimspaan uit de pan en 

zet opzij. Fruit in de achterbleven olie de sjalot 

en de knoflook. Voeg de rawits en de tomaat 

toe en bak kort aan. Voeg de tamarindepulp 

met het weekwater, het zout en de palmsuiker 

toe en roer tot de suiker is opgelost. Voeg tot 

slot de garnalen en de lente-ui toe en warm 

goed door.

Perkedel lombok
Rode pepers gevuld met rundergehakt

Oost-Java en Madura | 4 personen | 30 minuten

BENODIGDHEDEN

16 grote, stevige lomboks • 150 g kruimige 

aardappels, geschild en in stukken • ½ tl + ex-

tra zout • 150 g rundergehakt • ½ tl gemalen 

zwarte peper • ½ tl korianderpoeder • ½ tl 

nootmuskaat • 1 el bladselderij, fijngesneden • 

1 ei, geklutst • 150 g paneermeel • olie, om in te 

bakken • schuimspaan • vijzel

BEREIDING

Maak van boven tot onder een inkeping in 

de lomboks en laat de steeltjes hierbij intact. 

Verwijder voorzichtig de zaadlijsten.

Breng een pan met ruim water aan de kook. 

Neem de pan van het vuur en blancheer de 

lomboks 30 seconden. Neem de lomboks met 

een schuimspaan uit het kookvocht en laat ze 

goed uitlekken. Breng het water opnieuw en 

met wat zout aan de kook en kook de aardap-

pels in ongeveer 20 minuten gaar. Giet af, laat 

even droogstomen en wrijf ze in de vijzel fijn.

Meng de aardappel met het gehakt, ½ theele-

pel zout, de zwarte peper, het korianderpoeder, 

de nootmuskaat en de bladselderij. Vul de 

lomboks met de vulling.

Klop het ei goed los en verdeel het paneermeel 

over een plat bord. Wentel de lomboks achter-

eenvolgens door het ei en het paneermeel.

Verhit een flinke scheut olie in een koekenpan 

met dikke bodem en bak de gevulde lomboks 

in porties rondom goudbruin en gaar.

V A N  S A T É  K A M B I N G  T O T  G A D O  G A D O  
E N  V A N  S O T O  A Y A M  T O T  R E N D A N G
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Maureen Tan
Een bijbel, dat klinkt als een heel dik boek.

‘Haha’, lacht Maureen hartelijk. ‘Ja, er staan 

zo’n tweehonderd recepten in. In tien hoofd-

stukken komen álle eilanden of eilandengroe-

pen voorbij en dat is heel bijzonder. Ik heb 

de meest specifieke gerechten gekozen en 

beschreven. Mensen zullen vast wel iets missen 

en denken: wat jammer dat je dat niet hebt. 

Maar ja, compleet kan je natuurlijk nooit zijn.’ 

Wat was je vertrekpunt voor het boek?

‘De recepten van mijn moeder. Door een 

hersenbloeding raakte mijn moeder later in 

haar leven deels verlamd. Zij heeft toen op een 

typemachine met één vinger al haar recepten 

uitgewerkt. Toen ik ze las, zag ik dat ze niet 

alleen uit Surabaya kwamen, waar zij vandaan 

kwam, maar uit heel Indonesië. Ik zag de 

verschillen tussen de regio’s in het gebruik van 

kruiden en specerijen, in de bereidingswijze. 

Dat gaf mijn interesse een enorme boost.’ 

Zijn die verschillen erg groot, of gaat het om 

nuances?

‘De Indonesische keuken is beroemd om 

de rendang, de saté ayam, de nasi goreng. 

Maar er zijn zoveel meer gerechten en zoveel 

invloeden. Chinese invloeden natuurlijk, maar 

ook Europese. Indonesië heeft bijvoorbeeld 

ook een ceviche: vis gegaard in citrus. Dat is 

heel bijzonder, want waar komt dat vandaan? 

Dan ga je terug naar de tijd van de Spaanse 

of Portugese overheersers. Dat is toch heel 

interessant.’

Was koken altijd belangrijk in jouw familie?

‘Oh ja, koken was echt een onderdeel van het 

gezinsleven. Zeker in het weekend. Mijn ouders 

werkten allebei, dus in het weekend werden de 

boemboes klaargemaakt. Mijn twee zussen en 

ik moesten dan aan de slag. Ik ben de jongste, 

dus kreeg klusjes zoals de taugé schoonmaken, 

uitjes en sjalotten snijden. Niet altijd leuk, maar 

zo was het gewoon. Mijn dochter is nu dertig, 

maar toen zij opgroeide was ik er niet zo mee 

bezig. Zij heeft wel vaste gerechten die ze nu 

maakt, zoals soto ayam, maar zoals ik koken 

heb geleerd, heeft zij dat niet. Dat vind ik nu 

ook wel jammer als ik eraan terug denk.’ •

BENODIGDHEDEN

500 g biefstuk, in plakken van ½ x 3 cm • ½ el 

sesamolie • 1 el oestersaus • 2 el ketjap manis 

• 1 el ketjap asin • 1 el gemalen zwarte peper • 

olie, om in te bakken • 1 grote sjalot, in dunne 

plakjes • 3 tenen knoflook, in dunne plakjes • 

5 cm gember, julienne gesneden • 3 rode ge-

droogde lomboks, fijngemalen in de vijzel • 1 

rode paprika, in smalle reepjes • 1 dunne prei, in 

fijne ringen • zout en peper • ½ tl suiker

BEREIDING

Meng in een ruime kom de biefstuk met de 

sesamolie, oestersaus, ketjap manis, ketjap asin 

en de zwarte peper. Dek af met en marineer 

minimaal 30 minuten in de koelkast.

Verhit wat olie in een wok op middelhoog vuur 

en fruit er de sjalot, knoflook, gember, lomboks 

en paprika ongeveer 3 minuten in.

Zet het vuur hoog en roerbak het vlees in de 

boemboe in enkele minuten goudbruin en gaar. 

Voeg de prei, zout en peper en de suiker toe 

roer nog even goed door.

Lezersactie! 
We mogen drie exemplaren weg geven van 

Maureen Tan’s Bijbel van de Indonesische keuken. 

Kan jij ook niet wachten om deze recepten uit te 

proberen? Mail dan naar redactie@moesson.com 

onder vermelding van ‘lezersactie Maureen Tan’. 

Vergeet je adresgegevens niet!

De bijbel van de Indonesische keuken | Maureen 

Tan | Carrera culinair | 9789048853816 | € 31,99
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voor Taman Indonesia
Onzekere tijden

ANWB-leden verkozen Taman Indonesia tot het leukste uitje van 

Overijssel in 2020. En juist als het park op z’n mooist is, in de lente, is het 

dicht. Vanwege het coronavirus. Moesson stuurde fotograaf Herbert van 

der Beek op pad, zodat we al het moois toch kunnen zien.

FOTOGRAFIE HERBERT VAN DER BEEK

Verliefde balispreeuwen
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‘WE ZIJN IN EEN PITTIGE 
TIJD TERECHT GEKOMEN’, 

vertelt Marlisa Wareman. Samen met haar broer Diederik 

runt zij Taman Indonesia; een bescheiden dierenpark in 

Kallenkote in Overijssel. Het park kan maximaal duizend 

bezoekers per dag ontvangen. ‘Er zijn geen inkomsten 

meer en dat brengt veel onzekerheden met zich mee. 

Wij zijn een familiebedrijf en dus met de familie afhan-

kelijk van de inkomsten van het dierenpark. Tot nu toe 

vangen we overal bot als het gaat om financiële steun. 

Het doet wel even pijn ja, als je ziet dat je niet tussen de 

lijst van bedrijven staat waar de extra noodmaatregelen 

van de overheid voor gelden.’

De dagelijkse zorg voor de dieren gaat gewoon door. 

Omdat veel personeelsleden nu thuis zitten, is Diederik 

Wareman zeven dagen per week aanwezig in het park 

om de dieren te verzorgen. Met veel aandacht verzorgt 

hij de kleine dieren: de Bengaalse tijgerkat, de binturong, 

de blauwtongskink en de vele kleurrijke vogels. 

‘Het kost veel geld om de dieren te onderhouden’, ver-

telt Marlisa verder. ‘Daarom zijn we een actie gestart via 

onze website. Mensen kunnen ons steunen door een dier 

te adopteren. Voor 33 euro kan je alle dieren in het park 

één dag voorzien van vers voedsel. Het is hartverwar-

mend om te zien hoeveel mensen dat al doen. Er komen 

ook mensen uit de buurt langs met restjes groente en 

fruit. En van de week stonden er zelfs mensen aan de 

poort met een envelopje.’

Hoe langer de crisis aanhoudt, hoe spannender het wordt voor het 

dierenpark. ‘We maken dit seizoen niet meer goed. Ook als iedereen 

straks weer op pad mag, kunnen we de schade niet meer inhalen. In 

de tussentijd doen we wat we kunnen. We zetten bijvoorbeeld leuke 

filmpjes op YouTube zodat mensen toch wat kunnen zien.’ (VB) •

www.taman-indonesia.nl

Marlisa Wareman en haar gezin

Diederik Wareman en zijn gezin
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De Bengaalse tijgerkat sluipt door haar verblijf

Rijstvogel De prachtige kleuren van de pauw

Diederik verzorgt de blauwtongskink en de agaam
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Patricia Jacob is culinair journalist en blogger. 

Op www.amsterdambitestodiefor.com 

beschrijft zij de beste pittige, hartige en zoete 

hapjes van haar woonplaats Amsterdam. 

Lijden doe je in stilte vindt mijn moeder. Als 

verpleegster in Indië kon ze er dan ook niet bij 

dat sommige vrouwen het uitkrijsten bij hun be-

valling. Bij pijn of verdriet pakt mijn moeder het 

subtieler aan. Ze schudt haar hoofd of stapt over 

op een ander onderwerp. Als iets haar zó raakt 

dat ze tranen in haar ogen krijgt, draait ze haar 

hoofd weg. Dat doet ze bijvoorbeeld bij  

‘Sajang é’ van Massada. 

Als ze muziek hoort waar ze vrolijke herinnerin-

gen aan heeft, uit ze dat op een bijna konink-

lijke manier. Tien jaar geleden ontdekte ik dat 

‘Massachusetts’ van de Bee Gees speciaal voor 

haar was. Het nummer was populair toen ze mijn 

vader leerde kennen. Als ze het nummer hoort, 

beginnen haar ogen te fonkelen en glimlacht ze. 

Stilte is dan geboden; mevrouw wil genieten.

Ik houd van die glimlach en wilde die graag 

weer op haar gezicht zien. Omdat ik haar door 

de coronacrisis niet kan bezoeken in haar tehuis, 

besloot ik met kinderen van haar huisgenoten 

een raamconcert te geven. We hadden slingers 

meegenomen, lampionnetjes en zakken felge-

kleurde palembang. Roze, geel, groen. Blijer kan 

het niet qua kroepoek.  

Vanachter de brede ramen in de keuken keken 

PALEMBANG

Patricia Jacob
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de negentigers naar onze voorstelling op de 

veranda. We begonnen met een soort dans op 

‘Give me five minutes more’ van Tex Beneke. Mijn 

moeder keek blij op en legde haar krant weg. 

Ooit had ze me verteld dat dit jazznummer vaak 

werd gedraaid op dansfeestjes in Indië. Aan haar 

ondeugende blik te zien, had ze daar wel heel 

spannende herinneringen aan. Daarna zongen 

we er met z’n allen op los. ‘Terang Boelan’, ‘Sari-

na’, ‘Ajoen Ajoen’. Maar op de een of de andere 

manier was ik pas echt niet meer te houden toen 

ik de tekst van ‘Geef mij maar nasi goreng’ voor 

mijn neus kreeg. Ik schreeuwde elk woord uit en 

jutte de rest van het team op. Wilde haren, rode 

kop. Ik zong valser dan vals en zag er niet uit. 

Toch knikte mijn moeder goedkeurend en leek 

ze wel trots op me te zijn. Als ik had geweten 

dat zij me uitbundig ook oké vond, had ik me 

minder vaak ingehouden. Misschien was ik dan 

nu wel een stuk spannender geweest.  • 

' Ik houd van die glimlach en wilde die graag weer op haar gezicht zien. Omdat ik 
haar door de coronacrisis niet kan bezoeken in haar tehuis, besloot ik met kinderen 
van haar huisgenoten een raamconcert te geven.'

 tel : 033 – 4 611 611 - info@moesson.com - www.moesson.nl

12 x 
moesson 

voor € 47,65 

*Alleen voor postadressen in 
Nederland, zolang de voorraad 
strekt en als u het afgelopen jaar 
geen abonnee bent geweest.

Ja, 
ik word 

abonnee!

UNIEKE
ZILVEREN 

PINDA
HANGER

ter waarde van € 19,95* 

cadeau! 
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Thuisbioscoop
Op www.idfa.nl kun je meer dan 300 films 

gratis online bekijken. Daarnaast kun je hon-

derden andere documentaires en films tegen 

een kleine vergoeding zien. Bijvoorbeeld 

17000 Islands over het propagandistische 

pretpark Taman Mini. Of The look of silence 

waarin regisseur Oppenheimer zijn onderzoek 

vervolgt naar de Indonesische moordpartijen 

in de jaren 1965 en ‘66. Via www.picl.nl kun 

je kijken naar de films die nu in de bioscoop 

hadden moeten draaien, zoals Ze noemen me 

baboe van Sandra Beerends.

• Zie voor meer informatie www.idfa.nl

ONLINE EXPO

Wereld verhalen
Bezoek online de collectie van een van de musea die 

aangesloten is bij het Nationaal Museum van Wereldcultu-

ren. De collectie bestaat uit maar liefst 450.000 objecten. 

Zo kun je ook de expo BALI- Behind the scenes bij het 

Tropenmuseum online bezoeken. Daarnaast kun je in het 

nieuwe project Wereldverhalen meer lezen over de bij-

zondere verhalen achter de objecten uit de collecties van 

de musea. Verwacht hier onder andere een verhaal over 

tempelfeesten op Bali. 

• Zie voor meer informatie www.tropenmusuem.nl

Foto: Tropenmuseum

TONG TONG 

Fair
Eind deze maand 

zou de 62e editie 

van de Tong Tong 

Fair plaatsvinden; 

het grootste Indi-

sche evenement 

van ons land. We 

hadden al zo’n 

zin in alle lekkere 

hapjes en alle 

mooie optredens. 

Helaas moest ook 

de Tong Tong Fair 

in verband met 

de coronacrisis 

op zoek naar 

een nieuwe datum. De organisatie is nu druk 

bezig met het onderzoeken of de 62e editie 

verplaatst kan worden naar aankomende 

september.

• Hou voor actuele informatie www.tongtongfair.nl 

in de gaten. 

HANS VAN DER MEER VAN PASAR MALAM 

ISTIMEWA 

We verheugden ons natuurlijk allemaal op het 

nieuwe pasar seizoen, toen het slechte nieuws 

kwam: alle evenementen werden tot 1 juni 

verboden in verband met de coronacrisis. Wij 

spraken met Hans van der Meer van Istimewa 

Events hoe zij reageerden op dit nieuws.

Jullie zullen wel geschrokken zijn toen het 

nieuws kwam dat alle evenementen niet door 

konden gaan.

Toen de eerste maatregelen bekend werden 

gemaakt op donderdag 12 maart waren 

wij net klaar met de opbouw van de pasar 

malam in Zwolle van dat weekend. Daarna 

kwamen de nieuwe maatregelen dat alle 

evenementen tot 1 juni afgelast moesten 

worden. Dit betekende helaas dat wij ook de 

pasar malams in Rotterdam Ahoy, Gorinchem 

en Expo Assen moesten annuleren. Dus ja dat 

was zeker even schrikken!

Hoe hebben jullie dit aangepakt?

Wij hebben zo snel mogelijk met alle locaties 

gebeld en na flink wat puzzelen met de 

agenda’s is het ons toch nog gelukt om een 

nieuwe jaaragenda samen te stellen. Zo 

komen de pasar malam in IJselhallen Zwolle, 

Rotterdam Ahoy en Expo Assen dit jaar nog 

terug. Daar zijn we erg blij mee. Voor de 

pasar malam in Gorinchem zijn we nog op 

zoek naar een nieuwe datum.

Zijn jullie niet bang dat er alsnog weer 

geschoven moet worden?

Ja daar zijn we zeker bang voor, maar ja 

als we gaan afwachten kan het zo zijn dat 

wij opnieuw in de knoop raken wat betreft 

de vergunningen. Het was voor ons dus 

belangrijk om zo snel mogelijk met nieuwe 

data te komen, zodat we daar weer naartoe 

kunnen werken.

Waar kijken jullie het meest naar uit als de 

boel straks weer draait?

We kijken vooral uit naar het hebben van 

zekerheid en dat alles weer onder controle is 

wat betreft het openbare leven in Nederland. 

En wij kijken er natuurlijk naar uit om weer 

pasar malams te kunnen houden, om een 

leuke dag te kunnen organiseren voor onze 

bezoekers. Dus als die zekerheid er is, hopen 

wij dit onze bezoekers snel weer te kunnen 

bieden! 

Nieuwe data Pasar Malam Istimewa

IJsselhallen Zwolle: 12 t/m 14 juni

Ahoy Rotterdam: 28 t/m 30 augustus

Expo Assen: 13 t/m 15 november

Zeelandhallen Goes: 20 t/m 22 november 

Alle andere pasar malams van Istimewa gaan 

vooralsnog door op de geplande data. Zie: 

www.istimewa-events.nl

DAG VAN HET KASTEEL

met Theatergroep MataHary
Op Tweede Pinksterdag vindt de 13e editie plaats van Dag van het Kasteel. Dit jaar is het 

thema Bezet en Bevrijd: kastelen en buitenplaatsen in 1940-‘45’. Ontdek tijdens deze dag 

het oorlogsverleden van 9 historische locaties. Zo werd Kasteel Bruinhorst in 1955 ingericht 

om Molukkers onder te brengen. Hier vonden 19 gezinnen onderdak. Theatergroep MataHary 

presenteert hier de voorstelling Sampai berjumpa lagi. De theatergroep wordt gevormd door 

Rene Akihary, zijn dochter Eleonora Akhiary en zijn broer Richard Akihary. Deze voorstelling 

is niet alleen bijzonder omdat het verhaal zich afspeelt in en om kasteel Bruinhorst, maar ook 

omdat verteller en gitarist René Akihary er zelf is opgegroeid.  

• Voor meer info en tickets: www.dagvanhetkasteel.nl
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EVEN BELLEN MET…

Prijsvraag 
INDISCH 
HERINNERINGS-
CENTRUM
Het Indisch Herinneringscentrum organiseert 

t/m 1 juni een prijsvraag over het webportaal 

www.indieinoorlog.nl. De prijsvraag bestaat 

uit 9 vragen en elke week kun je het antwoord 

opsturen naar kenniscentrum@indischherin-

neringscentrum.nl. Als je het antwoord goed 

hebt, krijg je een letter. De 9 letters samen 

vormen een woord. Je kunt op elk moment 

instappen. Stuur na 9 weken het woord op 

naar het Kenniscentrum en maak kans op het 

kookboek Indorock van Vanja van der Leeden.
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TE HUUR

TE HUUR: zeer comfortabel 

appartement in Bali. Gelegen in 

rustige en beschermde omgeving 

in het centrum van Sanur. Heerlijk 

zwembad en vlak bij strand, 

restaurants en winkels. www.

appartementsanur.nl,  

tel. 06 – 11 52 98 44.

Te huur PENSION JASMIJN in 

rustig Bona Indah, Jakarta. 2-pers. 

kmrs. à € 35,- / 25,- p.d.p.k. incl. 

ontbijt. Uitgebr. info (Ned):  

Ibu Jasmijn Widodo, tel.:  

0062 - 81 87 31 150. E-mail:  

mawarelyasmin@yahoo.com.

De vrijstaande Villa Senang (2-8 

pers.) v.a. € 680,- p.w. in het 

authentieke noorden van Bali, 

direct aan zee en strand met ruim 

zwembad, eigen staf die voor u 

kookt, schoonmaakt en wast. De 

luxe en ruime villa wordt omringd 

door grote tropische tuin, heeft 

meerdere slaap- en badkamers 

en is voorzien van uitgebreide 

Indië bibliotheek. Het huis ligt net 

buiten een vissersdorp en op 10 

minuten rijafstand van toeris-

tencentrum Lovina. Al 12 jr een 

gasttevredenheid van 9.5. Ook 

geschikt voor ‘Indië familie roots 

vakanties’. www.villasenang.nl 

Te huur, fijn appartement op Bali 

met twee ruime slaapkamers met 

ieder een badkamer. Van alle ge-

makken voorzien. Rustig gelegen 

midden in het gezellige Sanur 

vlakbij het strand.  

www.HetTropenhuis.nl of tel.  

06 5328 3984

Antarin ondersteunt uw eigen 

reis. Bijzondere routes, work-

shops, kleine guesthouses, trein-

reizen, autohuur. Informatie: 06 - 

15 38 68 13 of www.antarin.net. Al 

meer dan 25 jaar Indonesië-spe-

cialist. Kom vrijblijvend langs op 

ons kantoor in Amersfoort!

Meyer Uitvaartzorg is er om samen met de nabestaanden 
het afscheid van hun dierbare op een liefdevolle en persoonlijke 
manier vorm te geven. 

‘In nauw overleg met de nabestaanden werk ik naar een uitvaart toe 
die een weerspiegeling is van het leven van de overledene. Ik begeleid 
voor, tijdens en na de uitvaart. Ik geef advies over keuzes waarmee 
nabestaanden nu geconfronteerd worden of waarmee zij in de toekomst 
te maken zullen krijgen. Vanuit mijn betrokkenheid en oprechte aandacht 
voor hun wensen zorg ik ervoor dat de uitvaart een persoonlijk tintje krijgt. 
Want het belangrijkste is dat het een uitvaart wordt die bij de overledene 
en de nabestaanden past. Dat draagt positief bij aan de verwerking van 
het verlies. En vaak krijgt de uitvaart ook een Indisch tintje, want daarmee 
ben ik opgegroeid.’ 

’Ik ga heel ver mee in de eigen wensen van mensen’ 
Désirée Meisenbourg, uitvaartverzorgster Meyer Uitvaartzorg
Tel. 06 13 57 82 51

 www.vanka-kawat.nl
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Once you go black, you never go back

VO
ED
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  H I P P O C R AT E S 

AMAN
PRANA

SERENE  LEVENSKRACHT

Zwarte knofl ook van Amanprana biedt je de 
kracht van fermentatie, en de typische voordelen 
van knofl ook zonder de geur.
We kennen de talrijke gezondheidsvoordelen van rauwe of gebakken knofl ook. 
Maar ken je de talrijke voordelen van zwarte knofl ook? Zwarte knofl ook heeft 
een veelvoud van sterke voordelen voor je gezondheid dan normale knofl ook. 
Daarenboven is zwarte knofl ook lichter verteerbaar en... geen look geur. Wow.

Zwarte knofl ook van Amanprana fermenteerde 65 dagen bij een temperatuur 
van 65°C, luchtvochtigheid van 85% en droogtijd van 48 uur. Kracht en 
weldaad vermenigvuldigen zich tijdens dit proces. 

Amanprana biedt 3 versies zwarte knofl ook aan: poeder, pasta en gepelde 
teentjes. Daarnaast bieden we ook gebakken knofl ook aan.

Zwarte gedroogde citroen van Amanprana geeft 
authenticiteit aan talrijke gerechten.
Volgens eigen recept droogt Amanprana citroenen. Gedroogde zwarte citroen 
wordt veelvuldig gebruikt in de Midden-Oosterse keuken. Chef en auteur 
Ottolenghi is grote fan van deze intens frisse en zoete smaak. 

Zwarte gedroogde citroen geeft karakter aan stoofschotels, soepen, marinades  
en tajines. Verkrijgbaar in schijfjes en in poedervorm.

Gezondheidsaspecten en 
talrijke recepten 
vind je online. 

Info, recepten 
en inschrijving 
op de nieuwsbrief: 
www.amanprana.eu

Uw biologische webwinkel

Exclusieve bio voeding
Natuurlijke lichaamsverzorging

Houten snijplanken...

WWW.AMANVIDA.EU

Ontdek � ze sublieme m� ken van gepassi� e� de st� tups
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