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0 INLEIDING HOE DE LESBRIEF MET CD TE GEBRUIKEN

Kroepoek is een vertelvoorstelling met veel muziek. Sterker nog, de voorstelling gaat over
muziek!

Doelstellingen
 De leerlingen maken kennis met aspecten van de Indische cultuur
 De leerlingen maken kennis met de Indische muziek en ernaar laten luisteren
 De leerlingen bewust maken van hun eigen (culturele) achtergrond 

Inhoud
 deze lesbrief
 een cd met  5 geluidsfragmenten van Indische muziek

De brief is ingedeeld in vier hoofdstukken. Hoofdstuk 1 geeft een korte samenvatting van het
verhaal in de voorstelling. U kunt dit voorlezen aan de leerlingen.
Per hoofdstuk wordt een thema uit Kroepoek behandeld. We keren iedere keer terug naar het
verhaal  zoals  dat  in  Hoofdstuk  1  is  verteld.  In  Hoofdstuk  2  vertellen  we  meer  over  de
grootouders van het jongetje Kroepoek. In Hoofdstuk 3 de muziek en liedjes van opa en oma
bekijken, luisteren en zelf meezingen met de cd. Hoofdstuk 4 is optioneel en gaat dieper in op
Nederlands-Indië en Indonesië. Per hoofdstuk is een indicatie van de tijdsinvestering gegeven.
Telkens wordt de tekst onderbroken en kunt u de leerlingen vragen stellen.  Zo blijven de
kinderen betrokken, omdat ze uit eigen ervaring mogen vertellen.

In de tekst wordt aangegeven welke nummers van de cd u kunt laten horen op welk moment.
Verder staan er nog een aantal bonustracks op, die u naar keuze extra kan laten horen.
De nummers staan aangegeven in bijlage 1.
Ten slotte wordt in bijlage 4 een aantal vragen gegeven waarmee u de voorstelling na afloop
met de leerlingen kunt bespreken. Ze mogen voorwerpen van huis meenemen en daarover
vertellen. De vragen gaan aan de hand van de hoofdstukken en overlappen de vragen die u
vooraf kunt stellen. U kunt dus zelf een keuze maken wanneer u wat bespreekt.

Theater Djempol? Helemaal te Djempol!
Wij, de makers  van Theater Djempol, laten ons inspireren door verhalen, sprookjes en muziek van overal. Van
al dat moois maken we voorstellingen vol muziek voor iedereen van 6 tot 160.
Djempol is Indonesisch voor een (opgestoken) duim, oftewel: helemaal te gek, cool! 

Theater  Djempol is  opgericht  door theatermaakster  Dominique Roskott,  die  ook tekende voor de regie  van
Kroepoek. Kroepoek wordt verteld door Martijn Apituley met muziek van Renadi Santoso.

Informatie: www.djempol.nl /  020 – 683 95 98 Boekingen: www.verteltheater.nl /  030 – 272 30 22

© Theater Djempol 2006 - Alle auteursrechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of worden openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan 
ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Theater Djempol. Het verbod betreft ook gehele of gedeeltelijke bewerking.

Het is slechts toegestaan dit materiaal ter ondersteuning van de bijbehorende theatervoorstelling te vermenigvuldigen voor educatieve
doeleinden op scholen. Het materiaal dient in zijn geheel, zonder aanpassingen en met behoud van de aanduiding van auteursrecht te worden vermenigvuldigd. 
Vermenigvuldiging en distributie door derden is ten strengste verboden.
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1 KORTE SAMENVATTING VAN DE VOORSTELLING 

KROEPOEK

Dit  is  het  verhaal  van  Kroepoek.  Eigenlijk  heet  hij  Jeffrey,  maar  iedereen  noemt  hem
Kroepoek. Na school gaat Kroepoek naar opa en oma, dat is leuker dan de buitenschoolse
opvang. Leuker? Opa zegt nooit veel en oma staat altijd in de keuken. Het ruikt er heel erg
pittig, kruidig. Oma kookt rijst,  kip en ook kroepoek. Oma bakt altijd heel veel kroepoek.
Zoveel, dat Kroepoek de rest maar meeneemt naar school. Kroepoek! roepen ze dan en daar
baalt Kroepoek van. Want Kroepoek heet Jeffrey!

Op een dag treft Kroepoek zijn grootouders aan met een doos vol oude foto’s. Opa veegt een
traan weg. Oma sleurt Kroepoek zo snel als ze kan mee de keuken in om, juist kroepoek te
bakken.  Later  moet  Kroepoek  de  foto’s  naar  zolder  brengen  van  opa.  Maar  nergens
aankomen! 
Komt Kroepoek nergens aan? Hoe weet hij dan dat er een foto is met een hele jonge opa
tussen drie grote palmbomen. Opa heeft een viool in de hand? Een viool? Heeft opa nooit
verteld, heeft hij een geheim? 

Wanneer Kroepoek in een grote kist een oude viool vindt, wordt hij meegetrokken en ligt hij
midden op een plein en is het warm. Hij ziet een jongetje wegrennen met de viool van opa in
zijn handen. Kroepoek gaat er achteraan………………….wat volgt is een spannend avontuur
op zoek naar de viool en het geheim van opa, dwars door het land van zijn grootouders.

4



2 DE GROOTOUDERS VAN KROEPOEK

* Tijdsinvestering ca. 20 minuten
* Benodigdheden: kaart van de wereld, bijlagen 3 en 4 van deze lesbrief

De oma van Kroepoek bakt veel kroepoek.

* Vraag: Weten jullie wat Kroepoek is?
 Antwoord: Kroepoek zijn een soort chips, gemaakt van garnalen. Je doet kleine harde stukjes
in een pan met hete olie en dan worden ze opeens heel groot en is de kroepoek al klaar.
* Vraag: Wie heeft wel eens kroepoek gegeten?Hoe zag het eruit?

Oma staat lijkt het altijd in de keuken. En het eten ruikt anders dan bij vriendjes van Jeffrey
thuis.  Dat  komt  omdat  de grootouders  van Jeffrey,  of  laten  we hem ook maar  Kroepoek
noemen, uit een ver land komen. Dat land heet Indonesië. 

* Opdracht: Wijs op de wereldkaart Nederland aan en vervolgens Indonesië, de grootouders
van Kroepoek zijn geboren op het eiland Java. Wijs het eiland Java aan.
* Vraag: weet jij waar jouw grootouders geboren zijn? Weet jij de naam van het land en kan
je dat aanwijzen op de kaart?

Oma kookt Indonesisch eten.  In  Indonesië  eten de mensen veel  rijst,  gewoon gekookt  of
gebakken, nasi goreng met bijvoorbeeld hele pittige kip of sateh met pindasaus.

* Vraag: Wie heeft wel eens Indonesisch gegeten? Weet je nog wat je gegeten hebt? Was het
lekker? Zaten er ook stukjes kroepoek bij?

Oma bakt altijd veel te veel kroepoek en daarom neemt Jeffrey de kroepoek die over is maar
mee naar school. Vandaar zijn bijnaam.

Dat opa en oma niet in Nederland zijn geboren, kan je ook een beetje zien in hun huis. Boven
de tv hangt een echte Indonesische pop, een wayangpop, die gebruikt wordt in Indonesië bij
poppenvoorstellingen, de wayang. Deze pop heeft stokjes aan zijn armen, waardoor je hem
zelf kan bewegen.
* Opdracht: Laat bijlage 3 met de foto van een wayangpop zien aan de leerlingen en laat ze
aanwijzen waar de stokjes zitten

Maar, als Kroepoek op zolder komt, vindt hij pas echt hele spannende oude spullen. Hij moet
oude foto’s opbergen en opa heeft gezegd dat hij nergens aan mag komen. Maar nieuwsgierig
als hij is, gaat Kroepoek toch de foto’s bekijken, heel stiekem. Door die foto’s wordt hij nog
nieuwsgieriger en hij gaat op zoek op zolder.  Hij vind oude kleren en kleurige doeken met
bloemen en mooie motieven erop. Deze doeken noemen we batik en mensen in Indonesië
dragen deze doeken als een soort rok, ook de meneren! Kijk straks ook maar goed bij de
voorstelling, het decor is ook een batik.

* Opdracht: Laat bijlage 4 met de foto van batikdoeken zien aan de leerlingen en laat ze de
verschillende motieven aanwijzen.
* Vraag:  hebben jouw grootouders ook spannende dingen van vroeger of uit een ander land
thuis? Liggen die in een kast of op zolder of hangen die aan de muur? 
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3 DE MUZIEK VAN OPA EN OMA

3.1 De muziek van opa: Krontjong

* tijdsinvestering ca. 15 minuten
* benodigdheden cd-speler, les-cd Kroepoek

Heeft een opa een geheim? Hij heeft Kroepoek nooit verteld dat hij viool speelde! Toen opa
nog in Indonesië  woonde,  speelde hij   in een band, waarmee ze optraden op feestjes.  Ze
speelden muziek die toen heel erg bekend was.

* Vraag: ken jij muziek of een artiest die heel bekend is in Nederland? Ken je een liedje
noemen of neuriën?
Antwoord: alles is goed, van Franz Bauer tot K3.

De muziek van opa heet krontjong en is genoemd naar het geluid wat een heel klein gitaartje,
de ukelele, maakt: krontjong krontjong. 

* Opdracht: laat de leerlingen nr 1 van de cd horen  Krontjong Tugu en laat de leerlingen
hun vinger opsteken wanneer ze de viool horen. Probeer de leerlingen ook de twee  ukeleles
te laten horen. Deze spelen de hele tijd onder de muziek. 

Heel vaak werden liedjes genoemd naar de plaats waar ze gemaakt waren, zoals het nummer
wat  jullie  net  gehoord  hebben,  krontjong  Tugu.  Tugu  ligt  in  Jakarta,  de  hoofdstad  van
Indonesië. In Tugu zijn de mensen begonnen met het spelen van de krontjong muziek.

We  gaan  nu  luisteren  het  lied  Krontjong  Oud-West.  Dit  nummer  is  vernoemd  naar
Amsterdam Oud-West, omdat de mevrouw die de voorstelling Kroepoek  bedacht heeft, zelf
uit Amsterdam Oud-West komt. Ze  heeft het lied niet zelf bedacht, maar er een nieuwe tekst
op bedacht en de meneer die in de voorstelling de muziek maakt, heeft er een hele nieuwe
versie van gemaakt! Luister maar goed, wat Krontjong Oud-West hoor je dus ook straks in het
theater, als je Kroepoek gaat zien! 

* Opdracht : laat de leerlingen nr 2 van de cd horen Krontjong Oud-West. 

3.1 Een liedje van oma: Burung Kakak Tua

* tijdsinvestering ca. 15 minuten (bij meerdere keren zingen)
* benodigdheden: cd-speler, les-cd Kroepoek

Als oma lekker aan het koken is, zingt ze wel eens een liedje.  Een heel oud Indonesisch
kinderliedje: Burung Kakak Tua. Het is een bekend liedje, ieder kind kent het daar. Het gaat
over een burung kakak tua, een kakatoe, een hele mooie papegaai met een kuif. 

*  Vraag:  Welke  kinderliedjes  kent  iedereen  in  Nederland?  Kan  je  er  een  noemen  en
voorzingen?
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* Luister en meezing opdracht: laat  nr 3 van de cd Burung Kakak Tua horen. 

Het liedje wordt drie keer gespeeld:
1  tekst en muziek, laat de leerlingen luisteren en wijs de tekst aan,
2 muziek, de leerlingen kunnen  proberen mee te zingen,
3 tekst en muziek, de leerlingen kunnen meezingen.

Burung kakak tua Een kakatoe
ada di jendela. zit op de vensterbank

nenek sudah tua oma is al oud
giginya tinggal dua! ze heeft nog maar twee tanden!

Leitrum leitrum leitrum lalala 
leitrum leitrum leitrum lalala 

leitrum leitrum leitrum lalalaaah
Burung Kakak Tua!

NB zoals jullie horen is het een heel kort liedje, zullen we het nog een keer zingen?

7



4 NOG IETS OVER HET LAND VAN OPA EN OMA

*  tijdsinvestering ca. 15 minuten
*  benodigdheden: kaart van de wereld

4.1 Nederlands-Indië

Het land waar opa en oma vandaan komen heet Indonesië en was vroeger van Nederland. De
Nederlanders waren er de baas. Indonesië heette toen Nederlands-Indië en was een kolonie,
een stukje Nederland ver weg van Nederland. Veel Nederlandse mannen gingen er werken en
trouwden met een vrouw daar. Hun kinderen werden daarom Indisch of Indo genoemd.

Op een gegeven moment wilden de  Indonesische mensen zelf weer de baas zijn. Ze wilden
onafhankelijk worden. Dat gebeurde in 1945, toen er net een oorlog van vier jaar in Indië over
was. Die oorlog noemen wij de Tweede Wereldoorlog. Er brak weer een oorlog uit want de
Indonesische mensen wilden niets meer met de Nederlanders te maken hebben, ook niet met
de Indo’s. En als grote mensen ruzie maken is het vaak beter weg te gaan. Vluchten, omdat
het veel te gevaarlijk is. 
Ook de opa en oma van Kroepoek moeten vluchten. Opa is immers muzikant en speelt op
feestjes waar  Indische mensen en Nederlanders komen. Op een dag vallen de Indonesische
vrijheidsstrijders, de pemoeda’s heetten die, binnen tijdens een feestje en opa moet hals over
kop weg. Hij komt naar Nederland, samen met oma en heel veel andere Indische mensen. Opa
wilt liever niet meer praten over vroeger.

4.2 Indonesië

* Opdracht laat de kinderen nogmaals Indonesië en het eiland Java op de kaart aanwijzen.
Vertel ondertussen onderstaande:

Indonesië is een heel groot land, eigenlijk, zoals je op de kaart kunt zien zijn het allemaal
eilanden, weet je hoeveel wel meer dan 18.000!! Sumatra, Java en Kalimantan (aanwijzen)
zijn de grootste eilanden. Indonesië is wel 100 keer zo groot als Nederland.

In Indonesië is het altijd warm, winter en zomer kennen ze er niet, alleen de periode dat het
een half jaar regent, de moesson, en het andere half jaar waarin het droog is. Dat warme weer
noemen de tropisch, Indonesië heeft een tropisch klimaat.  Omdat het zo warm is, groeien
planten en bomen heel erg snel en worden ze heel groot. 

* Weet jij hoe warm het in Nederland wordt ’s zomers? Hoe noemen we het hier als het heel
erg warm wordt? (antwoord: tropisch)

Omdat de opa en oma van Kroepoek uit Java komen, vertellen we nu hoe dat eiland eruit ziet.
Op Java zijn heel bergen, ook speciale bergen die van boven open zijn. Uit dat gat, de krater,
komt soms heel heet vuur. Zo een vuurspuwende berg noem je een vulkaan. Een vulkaan is
heel gevaarlijk, maar toch wonen er veel mensen dichtbij een vulkaan. Als de berg namelijk
gespuugd heeft, groeien planten en bomen nog beter!
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In Indonesië eten de mensen veel rijst. Rijstkorrels groeien in de toppen van rijstplanten en
die groeien het best als ze altijd natte voeten hebben. Rijst groeit daarom op velden die altijd
onder water staan, de sawah’s of rijstvelden. En om beter in die velden te kunnen lopen, lopen
er langs de velden hele kleine weggetjes, zo smal dat je ene voet voor je andere moet zetten.
Maar als onkruid weg gehaald moet worden of  de rijst geoogst, dan moet iedereen in het
water staan.  Ze staan dan voorover gebukt  en met  een klein mesje  worden rijstaren eruit
gesneden.

4.3 De Koentil Anak

Kroepoek beleeft een heel spannend avontuur. We gaan hier natuurlijk niet verklappen wat
allemaal. Wat we wel vast willen vertellen, is dat er ook een echte heks meedoet.

* Vraag: Weten jullie wat een heks is? Is een heks lief of juist eng?

Kinderen in Indonesië, ook opa en oma Kroepoek, kennen ook een heks. Deze heks heet de
Koentil Anak. Als opa stout was, kreeg hij een standje van zijn moeder. Mama waarschuwde
dan: je moet nu heel lief zijn, anders komt de koentil anak je halen. En de koentil anak is een
hele enge heks met een open rug. Als zij jouw komt halen, moet je mee in die rug! Wees dus
maar snel heel braaf!

* Vraag: ken jij verhalen over heksen? 

In Indonesië zijn heksen dan wel heel eng en doen ze ook heel erg lelijk. ze zijn niet altijd
slecht, sommigen willen je namelijk helpen! Zelf zijn ze erg stout geweest en hebben lelijke
dingen gedaan. Ze zijn daarom heel erg lelijk en oud geworden. Maar door jou daaraan te
herinneren, doe je zelf hopelijk geen slechte dingen. Ze waarschuwen je dus. Ook de heks van
Kroepoek is eng en gemeen, maar uiteindelijk, dat zal je zien, helpt ze Kroepoek. 
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Bijlage 1

CD bij lesbrief Kroepoek door Theater Djempol

1 Krontjong Tugu 
Cafrinho Tugu

2 Krontjong Oud-West
Theater Djempol, bewerking en muziek Renadi Santoso

3  Burung Kakak Tua 
gespeeld en gezongen door Renadi Santoso 

Bonustracks:

4 Nina Bobo
Krontjong Band Indische Club Amsterdam

5 Bengawan Solo
Jajasan Seni Suara

6 Terang Bulan
Georges de Fretes en zijn Suara Istana
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Bijlage 2 Wayang kulit
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Bijlage 3 Batikdoeken

12



Bijlage 4
Suggesties voor nabespreking

* tijdsinvestering ca. 50 minuten

Bij Hoofdstuk 2 De  grootouders van Kroepoek

*  Ga nogmaals in op de grootouders van Kroepoek.  Laat de leerlingen vertellen wat volgens
hen typerend voor  opa en oma is. Let hierbij op:

- het eten, kroepoek, rijst en pittige gerechten, die ook in het avontuur op de markt terug
komen,

- dingen in het huis, zoals de wayangpop. laat evt. de afbeelding van bijlage 2 nog een
keer zien en vraag hoe de verteller bewoog met zijn armen en hoofd,

- de batik, laat  bijlage 3 nog eens zien. Laat de leerlingen de foto vergelijken met het
decor, wat een levensgroot batikmotief voorstelt.

* Laat  de leerlingen nu over hun eigen grootouders vertellen. 
- weten zij waar hun opa en oma vandaan komen?
- kunnen zij het aanwijzen op de kaart?
- laat ze ook Java, Indonesië nog een keer aanwijzen, hier komen de grootouders van

Kroepoek vandaan,
- zijn er spullen bij  hun eigen opa en oma thuis? laat  ze vertellen aan de hand van

voorwerpen die zij van huis (thuis of bij grootouders) hebben meegenomen,
- of wat kookt hun oma? maakt mama nog steeds hetzelfde eten?

Bij hoofdstuk 3 De muziek van opa en oma

* Welke instrumenten speelde de muzikant?
- trommel, in Indonesisch kendang
- een fluit van bamboe, de suling
- en, een viool!

* Welk instrument speelt opa?
- ook een viool

* Oma mag van opa een bepaald liedje niet zingen. Later hoort Kroepoek het weer terug en
zingt hij het mee.

- weet jij nog welk liedje dit was? Dit liedje heet Burung Kakak Tua.,
- zullen we het nog een keer zingen? nb. nr 3 van de bijgeleverde cd,

*  Kennen  de  leerlingen  zelf  liedjes  van  vroeger?  Hebben  zij  die  van  hun  ouders  of
grootouders geleerd en willen zij het laten horen aan de andere leerlingen?

Bij hoofdstuk 4 Nog iets over het land van opa en oma

* Hoe heet tegenwoordig het land waar de opa en oma van Kroepoek vandaan komen?
- Indonesië

* Hoe heette Indonesië vroeger?
- Nederlands-Indië, Indonesië was toen een kolonie van Nederland.
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* Hoe kan je opa en oma ook omschrijven?
- Opa en oma kan je Indische mensen noemen  of Indo’s, omdat ze uit Nederlands-Indië

komen en een Nederlandse vader en Indonesische moeder hebben (of omgekeerd kan
natuurlijk ook  of een opa die uit Nederland kwam etc.),

- Weet je nog hoe we de heks noemen die Kroepoek tegenkwam? De Koentil Anak,
- Hoe helpt zij Kroepoek? Zij helpt hem de viool terug te vinden!
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