
Event ´ISTORI ISTORI MALUKU` 
(Event is ook te volgen via livestream) 

 

Op zaterdag 26 maart a.s. organiseert redactie malukuhuizen.nl de 7e editie van 

het event ´Istori Istorin Maluku`. 

Doelstelling van het event is om de Molukse geschiedenis in leven te houden en door 

te geven zo dat het nooit vergeten mag worden. Dit doen we door ons cultuur(adat 

isti adat) d.m.v. boekpresentaties, gedichten, verhalen, muziek en theater een 

podium te geven. 

We ontvangen geen subsidie. Het event wordt mogelijk gemaakt door de donaties 

van de Vrienden van malukuhuizen.nl en diverse ondernemers en de inzet van een 

enthousiast redactieteam. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Het event wordt van 14:00 tot 17:00 uur gehouden in de Oosterlichtkerk aan de 

Huizenmaatweg 298 in Huizen. 

Entree € 5,00 - Kaarten zijn te koop aan de zaal of door overmaking op 

bankrekeningnummer: NL56 INGB 0009 3590 27 t.n.v. redactie Maluku Huizen 

o.v.v. Istori Istori Maluku. 

LIVESTREAM is te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/664-

Oosterlichtkerk-in-Huizen/events. 

Om de kosten van het event te drukken vragen wij voor het volgen van de 

livestream een vrijwillige bijdrage. 

Dit kunt overmaken op bankrekeningnummer: NL56 INGB 0009 3590 27 t.n.v. 

redactie Maluku Huizen o.v.v. Livestream 

Info: redactie@malukuhuizen.nl 

https://malukuhuizen.nl/ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De volgende personen staan op het programma: 

Ed Leatemia komt een presentatie geven van 

zijn boek Role Models. Het boek is in 2021 

uitgegeven. In het boek deelt de Rotterdamse 

fotograaf in woord en beeld de indrukwekkende 

verhalen van zeventig Molukkers in Nederland 

die ieder op hun eigen manier successen 

behaald hebben Het boek is tijdens het event te koop en wordt gesigneerd. 

https://www.edleatemia.nl/ 
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Djodjie CA Rinsampessy (1960, ‘Schattenberg’, Westerbork, Drenthe) 

Studeerde Maatschappelijk Werk aan de 

‘de Nijenburgh, Hogeschool Midden 

Nederland te Culemborg’. Sinds de jaren 

tachtig geeft hij poëzievoordrachten op 

diverse podia. In 1995 begon hij de 

samenwerking aan met toetsenist Tom 

Rahajaan die hem muzikaal nu bijna zevenentwintig jaar begeleidt. Rinsampessy 

debuteerde in 1996 met de dichtbundel ‘Begitu Sadja/Zomaar’. In 2005/2014 kwam 

hij met de bundel ‘Zonder Spelregels’. Zijn nieuwste bundel ‘Elke dag Holland, Manis 

é (2020) kwam net voor de eerste Coronaperiode in 2020 uit. Momenteel is hij druk 

bezig een beschrijving te geven van vijf generaties Molukkers in Assen. Dit doet hij 

samen met Guido Abuys van het herinneringscentrum Westerbork. Het boek komt in 

september 2022 uit. https://www.rinsampessy.com/ 

Alex Lekatompessy zal een monoloog houden over kamp 

Almére. De titel van de monoloog is ´Afscheid van kamp Almére`. 

De monoloog gaat over de geschiedenis van een KNIL soldaat die 

terug kijkt op zijn jaren in kamp Almére.  

Alex is acteur en speelt in verschillende voorstellingen van 

theatergezelschap Delta Dua. https://www.deltadua.com/ 

Wim Lohy(gitaar/zang) en Gerrit de Boer(viool 

en dobro/akoestische steel guitar) zorgt voor de 

muziek en zullen enkele Molukse nummers 

spelen. 

Wim Lohy is een Nederlandse zanger, gitarist en 

componist. Hij studeerde aan het Sweelinck 

Conservatorium te Amsterdam. 

https://theaterencyclopedie.nl/wiki/Wim Lohy  
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