
Bijeenkomst dé INOG Leusden op 4 juni a.s. met Demi van Hutten  

Zaterdag 4 juni bent u weer van harte welkom bij de INOG bijeenkomst in Maxima’s Leusden. Dan is 

Demi van Hutten te gast, derde generatie Indisch en publicist. 

Hieronder stelt ze zich voor en vertelt ze in het kort waar haar presentatie over gaat. 

“Mijn naam is Demi van Hutten en in 2019 ben ik begonnen aan een stage bij het Pindah - magazine. 

Ik kreeg de vraag of ik de jongere Indische generatie wat meer bij het blad wilde betrekken. Als derde 

generatie heb ik zelf ook altijd veel vragen gehad over onze geschiedenis en dit leek mij een perfecte 

kans om antwoorden te krijgen. 

Ik ben toentertijd een online rubriek begonnen waarin ik derde generatie Indische en Molukse 

jongeren interviewde over hun roots en hun cultuur. Dit is uiteindelijk uitgerold tot een boek: De 

Derde Generatie; de kinderen en kleinkinderen van. Na het succes van dit boek is afgelopen januari 

ook mijn tweede boek uitgekomen: De Tweede Generatie; de kinderen van. Dit boek gaat over de 

generatie van mijn ouders. Het boek beschrijft prachtige verhalen over hoe mooi het is om op te 

groeien met twee culturen, maar beschrijft ook de struikelpunten die veel mensen hebben ervaren 

door het verleden van hun ouders. 

Tijdens mijn lezing bij Dé INOG zal ik meer vertellen over mijn zoektocht naar mijn roots, de 

antwoorden die ik uit mijn boeken heb gekregen, maar ook de generatieverschillen. Iedere generatie 

heeft zijn of haar struikelpunten, maar het is belangrijk om daarover te praten zodat wij meer 

kunnen leren van elkaar. Ik hoop door mijn lezing een gesprek te kunnen starten tussen jong en 

oud.”  

 

Praktische informatie 

Inloop is vanaf 10.30 uur. Toegang € 5,- p/p, die s.v.p. contant is te betalen. Dé INOG Leusden is te 

vinden in Maxima’s Leusden, Maximaplein 7, 3832 JS Leusden. Met het openbaar vervoer is 

Maxima’s Leusden te bereiken vanaf Amersfoort Centraal Station met buslijn 80 in ruim een kwartier. 

Uitstappen op halte Maximaplein. 

De lezing duurt van 11.30-12.30 uur. Een uitloop is mogelijk. Daarna is er de lunch. Tijdens de lunch 

kan koffie, thee en frisdrank gekocht worden en zijn Indische snacks te koop. Na de lunch is vanaf 

ongeveer 14.00 de mogelijkheid aanwezig om na te praten en vragen te stellen. We sluiten de 

middag af om uiterlijk 16.00 uur. 

Alle vrijwilligers van dé INOG Leusden en de medewerkers van Maxima´s Leusden zullen u van harte 

welkom heten. 

 


