
Apa Kabar?? Hoe gaat het met U??

Voor iedereen met een Indische achtergrond of affiniteit met de Indische cultuur/geschiedenis
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Lieve luitjes/bezoekers KOPI KECIL.
Koning Winter heeft zijn ware aard laten zien. 
Er is banyak sneeuw gevallen en de temperaturen zijn betul betul 15 graden onder nul. Zeker leverde 
het prachtige plaatjes op die we al een tijd niet gezien hadden maar de "echte winterliefhebbers" onder 
ons kun je toch op 1 hand tellen. 
Voor velen die onder de tropische zon zijn geboren en opgegroeid kijken dan ook reikhalzend uit naar 
21 Maart. Dan begint ‘De Lente ‘. Heerlijk, de zon laat zich dan steeds meer krachtiger voelen en de 
dagen lengen. De gele krokussen en narcissen schieten als eersten uit de grond. Toen we net in Holland 
waren, dachten wij als kleine kinderen om wat narcissen in het park te plukken voor mammie thuis. 
Echter, we hadden niet op de parkwachter gerekend die ons een flinke uitbrander gaf dat dat niet de 
bedoeling was. De kleur geel staat in de natuur symbool voor nieuw leven, licht, zon en groei. Ons brein 
verwerkt de kleur geel met positieve associaties als een goed gevoel van geluk, warmte, vreugde en 
blijdschap. Ons humeur klaart zienderogen op. 
We voelen ons minstens 10 jaar jonger en gedragen ons als dartelende lammetjes in de wei.

                           Rituelen
“Rituelen horen bij de Indische en Molukse tradities. Ze maken deel uit 
van onze culturele identiteit en markeren betekenisvolle momenten, zo-
als geboorten, huwelijk, overlijden, etc. Rituelen kunnen houvast, troost 
en verbinding bieden.
Mijn oproep. 
Graag hoor ik van mensen hoe ze in deze Corona periode met de vele 
beperkingen alternatieve manieren hebben gevonden om toch betekenis 
te geven aan de belangrijke momenten. U kunt reageren naar Sylvia 
Huisman, tel: 06 13 51 70 56 of S.Huisman@pelita.nl   



Kent u deze uit de LIEDJESKIST??
 
Als in Holland de sneeuwklokjes bloeien 
Komt de lente, komt de lente
In de weiden de lammetjes stoeien
Is het voorjaar in ’t verschiet
En we voelen ons blij, als de vogels zo vrij
Koning winter is vergeten
Als in Holland de sneeuwklokjes bloeien
Zingen wij een vrolijk lied

Het eerste liedje dat ik leerde in maart 1958, van de meisjes uit de buurt.
Daar hoorde ook wat pasjes bij. Met tweeën stond je recht tegenover elkaar en bewegen maar, met 
armen en benen, rechts /links …rechts /links tot je warm werd.

KABAR ANGIN. Heb je al gehoord?? 

Namens de Werkgroep IGE: Joyce Radesey (’t Indisch Atelier), Lex de Fretes (Bintang Maluku), Hans 
Bommezijn, Oscar Sanders (Buitenzorg voor Welzijn), Sylvia Huisman (St. Pelita Eindhoven) en Roy 
Meelhuysen (Indisch Gedenkteken Eindhoven).
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Op 25 september 2021 organiseren wij, als werkgroep Indisch gedenk-
teken Eindhoven, de onthulling van een Gedenkteken en een eerste ont-
moetingsbijeenkomst van generaties. 
“….eren, verbinden, meedoen, doorgeven..”
Houdt voor het laatste nieuws hierover de “APA KABAR “ in de gaten, maar 
ook onze Facebook pagina en de website (in de maak) www.Indisch Gedenk-
teken Eindhoven.nl 

“VERGEET MIJ NIET CAKE”
“Ding dong, ding dong...! 
Ik doe de deur open en er staat een lieve Koempoelan vriendin met een klein 
pakje plus briefje. In het pakje zit een zoete verrassing. Een ‘vergeet-mij-
niet-cake ‘, uit eigen keuken. Heerlijk van gesnoept met kopje koffie tubruk. 
Terima kasih bestuur Koempoelan voor deze attentie (namens een Koempoelan lid).

Koempoelan        
“Ik ben trots op mijn Indisch zijn. Mijn bruine en witte kant 
vullen elkaar aan en versterken elkaar. 
NET ALS DE KUE TALAM “.          (Trees van Liempt)
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MAKAN MAKAN met PASEN
Op 3 en 4 april staat PASEN op de kalender. Een symbool dat o.a. verbonden is met Pasen is “het 
EI “. Het symbool voor nieuw leven. Oh ja, wat was er ook het eerst? De kip of het ei? Een raadseltje 
dat vaak wordt gebruikt om een bepaalde symboliek uit te drukken. Met Pasen eten we gekookte eieren 
(telor rebus), liefst geverfd in allerlei kleuren. Vervolgens worden de eieren verstopt in de tuin of in de 
huiskamer. En maar hopen dat alle eieren worden gevonden, anders krijgen we telor busuk. Willen we 
met Pasen toch een gerecht met EI op tafel zetten dan zijn hier door de Indische kokkies voorgestelde 
variaties. Ayo, daar gaat ie!

DADAR ISI, MARTABAK, SMOOR van Eieren, TAHU TELOR, TELOR ASIN, Sambal goreng TELOR, gemar-
merde eieren.

In de Spotlights
Graag stel ik me aan u voor. Mijn naam is Meeke Staupe. Ik ben geboren in Kediri 
(Java) en woon sinds 1958 in Nederland.
Daar mijn vrijwilligerswerk in Dommelhoef momenteel stil ligt, doe ik vrijwilligers-
werk bij Buitenzorg voor Welzijn, een plek voor Indische mensen en voor Nederlandse 
mensen met een Indische achtergrond. Mogelijk heeft u via uw omgeving reeds van 
Buitenzorg voor Welzijn gehoord. Het is een plek waar je je meteen senang voelt als 
je er binnenstapt. Wekelijks verricht ik hier werkzaamheden als gastvrouw, te denken 
aan het schenken van koffie/thee bij binnenkomst. Ik geef hier ook ‘ochtendgymnas-
tiek ‘. De meesten pruttelen eerst wat tegen. ‘Ach soedah al,laat maar  of ik sakit hier  
of sakit daar en slecht geslapen ‘. Uiteindelijk krijg ik ze toch in beweging. Na de gym 
even istirahat (rusten). Maar is het tijd om te gaan eten, adoeh seg, dan is iedereen 
opeens fris en niet meer tjape (moe). Na het eten gaan we djalan djalan (wandelen) 
met degenen die dat willen. Anderen vermaken zich op een andere manier. Niets moet 
en veel kan en mag is ons motto. Er wordt Rummikub gespeeld of pentolen (domino-
spel met kaarten). Bij de laatste ronde van het dominospel klapperen mijn oren door 
de vreemde uitroepen die door de ruimte vliegen.

De viering van de verjaardagen en de feestdagen zijn een waar feest voor allen. Met zang, dans en 
muziek en uiteraard met lekkere makanan en hapjes. Ik vind het erg leuk om de mensen plezier te be-
zorgen. Wat is er toch mooier dan hun dankbaarheid te mogen ontvangen?? Ik hoop dit vrijwilligerswerk 
nog lang te mogen doen en dat alles weer snel normaal wordt, als vanouds. Maar soedah, afwachten 
maar ja, het is zoals het is! Tot slot. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar lieve luitjes en weet dat 
hetgeen je in je hart bewaart, het nooit meer kwijtraakt. 
Sampai ketemu lagi. Meeke Staupe
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WAAROVER WILT U HET HEBBEN IN DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF???  
S lu i t ingsdatum kopi j :  3 april 2021.  Stuur uw react ies  naar:

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

Salam manis  / l ieve groet .
DE KRIPOET GIRLS / BOYS.

Zomertijd
Op 28 maart begint de zomertijd. Vergeet niet uw klok een uur vooruit te zetten.

Zomertijd, wintertijd… wanneer komt er een klok voor JAM KARET??

Wat is uw verzameling?
Velen bezoeken regelmatig kringloopwinkels of PASAR KOETOE (vlooien 
markt) op zoek naar dat ene voorwerp ter aanvulling van hun verzameling. 
Heeft u ook een hobby/verzameling of passie en wilt u dat met ons delen? 
Hieronder meldt Karel Pesch zich als eerste.             
Mijn verzameling scheerapparaten 
Als je aan een hobby denkt kan het verzamelen van sigarenbandjes of iets 
anders je doel zijn. Welnu, na een 30-jarig arbeidsverleden bij de N.V. Philips 
waarvan 25 jaar bij Elcoma, leek mij het verzamelen van Philishave’s scheer-
apparaten een leuke optie. Aldus geschiedde en van voornamelijk eigen familie plus vrienden en kennis-
sen groeide mijn verzameling in de loop der jaren gestaag! Nu ben ik geen verzamelaar van werkende 
apparaten, maar gaat het mij enkel om het bezit ervan. Opvallend is dan dat je deze apparaten ook ziet 
evalueren en als je dan in het bezit komt van het allereerste model ben je daar erg blij mee. Een andere 
opvallende uitvoering is het apparaat dat werkt op vier 1,5 volt batterijen plus spiegel. Zie bijgaande 
foto's. Uiteraard niet te vergeten de verschillende uitvoeringen van het “eitje” van 1 naar 2 kops en 
meerdere meer eigentijdse uitvoeringen. Zelfs de Ladyshave is niet vergeten. Wellicht raken anderen 
hierdoor gemotiveerd om ook over hun hobby of verzameling te vertellen in de komende Nieuwsbrief 
van Kopi Kecil. AYO doen he!    Karel Pesch.

Kripoet Songs   
Mijn kripoet top 3 songs van Adamo zijn:
1. Sans toi ma mie
2. Tombe la neige
3. Vous permettez Monsieur (met dit nummer kwam hij in 1964 in de hitparade).
Lees verder het verhaal achter mijn KRIPOETSONGS op de pagina’s 
voor PERSOONLIJKE VERHALEN. Emeline Claassen 



De beginjaren in Nederland

Indo Rock Muziek                                  

Het kon dankzij Facebook en Whatsapp de Indische/Molukse gemeenschap niet zijn ontgaan dat op 30 
januari jl. een programma kwam met de grondleggers van de Indo-Rock. Een positief effect zullen we 
maar zeggen van de sociaal mediakanalen in Coronatijd. Mensen zoeken de verbinding en met muziek is 
dat een hele krachtige. Het programma ging over de muziek van de Tielman Brothers en andere musici 
uit de 50/60 er jaren. Velen, naar ik hoorde zaten gekluisterd aan de buis. Ik ook! Ieder in zijn/haar 
eigen bubbel. We gingen terug naar onze beginjaren in Nederland. Niets te beleven in de dorpen en 
steden. “Het lijkt hier wel een begraafplaats ”, zuchtte mijn moeder vaak. We hadden toen nog geen 
dansmatinee ’s, geen koempoelans en misschien een enkele pasar in de grote stad.
Maar toch was er volop levenslust.  Het borrelde en bruiste van ideeën, in de vele huiskamers werden de 
fuifjes gehouden met de nodige makanans en minumans. Heel gezellig!! Tijdens die koempoelans thuis 
in onze eerste woning in Nederland leerde ik van een vriendin de eerste stappen van de Indische Jive. 
De muziek op singletjes en later op LP’s draaiden we op de platenspeler (Pick Up). “Voorzichtig met de 
naald, een nieuwe is duur “, hoorde ik mijn vader zeggen.
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Gevoelige, romantische en ook ritmische klanken van de Tielman Brothers, The Hot Jumpers,The Mid-
night Special, Rudi van Dalm en vele anderen. Muziek waarbij je geprikkeld werd om te gaan bewegen 
en waardoor je warm werd vanbinnen. Door de muziek vergat je het koude klimaat in Nederland, in let-
terlijke en figuurlijke zin. Samen genieten van de muziek gaf vreugde en troost. In januari 2021, bijna 
70 jaar later, ervaar je opnieuw die kriebels van toen bij het programma van Matthijs van Nieuwkerk. 
Je krijgt ontzettend veel zin om naar een dansmiddag te gaan of naar een Pasar Malam. 
Wanneer kan het weer? Voorlopig nog niet, jammer!! Dan maar elkaar porren via Facebook 
en Whatsapp met onze muziek en muziekhelden van toen.

Vertel ons!
Wat waren uw muziekhelden/favorieten van toen? We zijn benieuwd!!
Een kripoet girl
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SWEET MEMORIES
Een goede zet van Matthijs Nieuwkerk om de Indo 
Rock weer volop in beeld tot leven te brengen. Ook 
ik heb genoten van de opzwepende muziek van de 
huidige Indo muzikanten en zangers. In gedachten 
ben ik nu swingend op de dansvloer. Heerlijke Rock-
muziek! The Tielman Brothers, swingend met hun 
gitaren. Hun hele lichaam wordt opgezweept door 
de snelle rock. Indo jongens, 4 broers uit 1 gezin. 
De bassist kronkelt op de vloer in zijn witte pak 
terwijl hij in de wilde muziek een wordt met zijn 
Basgitaar.
Terug ben ik in gedachten in de vele uren swingend 
met de Indo groep op de tientallen Indische fuiven. 
Op het eind wordt het lied BLUE BAYOU gevoelig 
gezongen. Dit brengt me weer met al mijn dansmo-
menten naar 65 jaar geleden.
Trees Bauwens 
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Amsterdam 1958
Als betalende passagier ben ik in 1958 met de Oranje naar Neder-
land vertrokken waar ik medio juni in Amsterdam aanmeerde. Met 
een klein groepje Indische Nederlanders werden wij naar Zandvoort 
gereden, toen nog een klein stadje. In Zandvoort aangekomen werden 
wij naar een klein contractpension aan de Stationsstraat gereden, waar 
ik niet lang heb gelogeerd. Ik herinner mij nog dat de beheerder van 
dat pension ons in de vooravond uitdrukkelijk zei dat we eerst onder 
de koude laken moesten gaan liggen en pas dan de dekens over ons li-
chaam moesten trekken. U snapt onze verbaasde blikken. In de tropen 
met temperaturen boven de 25 graden kennen wij geen dekens. Niet 
lang daarna moesten wij naar het Arbeidsbureau waar de toenmalige

         

         Mijn idool Adamo 

         Mijn kripoet songs gaan heel ver   
         terug in de tijd.

Ik had ruim enkele jaren gitaarlessen achter de rug en kon me behoorlijk begeleiden op de gitaar. Toen 
was ik nog strak en zong me kripoet met de franse chansons op mijn gitaar, met name de melancholische 
liederen. Het was in de jaren ’70. Ik was vooral een grote fan van Salvatore Adamo en had de gelegen-
heid gehad hem life te ontmoeten na zijn optreden in het Casino in Den Bosch.
Wat een belevenis als puber van 17 jaar, met een heuse Adamo jasje aan. Mocht ik dicht bij hem komen 
om een handtekening met foto van hem te ontvangen. Buiten stonden nog meer fans te wachten om 
naar binnen te mogen gaan, dat kon toen in die tijd. Warempel stonden daar de bandleden al de instru-
menten in te laden en ik dacht, kunnen ook wel even een handtekening zetten op de foto en ik stapte 
op hen af en vroeg hen in het Frans om een handtekening.
Ik moet er nu zelf heel erg om lachen, je lacht je toch kripoet om zo’n pubergedrag.
Om mijn kripoet songs weer in gedachten op te halen, zocht ik op You Tube naar mijn grote favoriet 
Adamo. Hij doet het nog erg goed en is zeer geliefd in Chili en zingt nota bene ook in het Spaans. Deze 
taal ben ik nu al jaren aan het eigen maken met veel studie en luistermateriaal en reizen naar Spaan-
stalige landen.
Hoe toevallig…….
Emeline Claassen



medewerker nog weinig van Indische Nederlanders had gehoord, laat staan iets erover weten. Ze zal 
wel gedacht hebben zij kunnen wel praten, maar de Nederlandse Taal goed schrijven, is een ander vak. 
Ze moest het eens weten dat in het voormalige Nederlands-Indië uitstekend onderwijs werd gegeven. 
Natuurlijk werd ik getest en ben ik er glansrijk door gekomen. Ik kreeg een administratieve baan 
aangeboden in Amsterdam bij de Albatros Superfosfaat fabrieken. Via contractpension Zandvoort naar 
contractpension in Amsterdam in Den Texstraat en vandaar weer verhuisd naar de Oranje Nassaulaan 
in Amsterdam Zuid waar ik bij een Indische mevrouw een kamer kon huren. Eindelijk had ik iets voor 
mijzelf, een baan, een kamer en kon ik me settelen in Amsterdam. 
Echter na verloop van tijd had deze Indisch mevrouw het plan om te verhuizen naar een woning aan 
de Prinsengracht. Inmiddels had ik met haar een hele goede band opgebouwd en werd ik gevraagd om 
bij haar een appartement te huren. Bij deze Mevrouw verbleef ik tot haar dood. Daarna kreeg ik een 
prachtige flat in een nieuwbouwwijk in Amsterdam Noord. Ik voel me in deze stad heel senang. Door de 
jaren heen ben ik van een Indisch meisje, een Indische Amsterdamse geworden. 
Lucie Delasencerie  
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SNEEUWBALLEN GEVECHT.
Vanuit Indonesië kwamen wij, vader, moeder en 2 kinderen, in de winter aan in Valkenburg. Ik herinner 
me de kou heel goed. Tijdens de reis naar Nederland werd het steeds kouder want we waren onvol-
doende er op gekleed. Toen wij nog op het schip zaten dacht ik vaak wat staat ons toch te wachten? 
Gelukkig kregen we warme winterkleding. Het vroor en het was echt koud voor een Indisch kind die 
tot haar 19 de jaar in een warm land had gewoond. De eerste sneeuwvlokken probeerden we op te 
vangen, we hielden sneeuwballen gevechten, maakten sneeuwpoppen en baantje glijden. Er was vooral 
sneeuwpret. Dit alles gaat mij niet meer lukken, ben nu 86 jaar maar ik heb er mooie herinneringen 
aan overgehouden. Mevr. Delprado

Winterpret, sneeuwpret.
Mijn eerste ervaring met de kou en sneeuw was in de winter 
van 1946 toen ons gezin vanuit het Jappenkamp naar Ne-
derland gingen om aan te sterken. Met de boot via Egypte 
in de haven van Attaca waar we warme Amerikaanse kle-
ding kregen. We werden verwend met fruit en chocolade. Dit 
in tegenstelling met het onthaal in Nederland waar ze ons 
uit scholden omdat we een bruine kleur hadden. De sneeuw 
bracht ons enig plezier, de sneeuwballen waar we stroop op 
wilden doen, de sneeuwpoppen die we maakten, sneeuwbal-
len gooien ....... Deze sneeuwpret ervaringen als vijfjarige 
zijn mij altijd bijgebleven.  In 1953 kwam ik met mijn ouders, 
broers en zusters voorgoed naar Nederland. 
Wij woonden toen in een oud klooster in Vlierden. 
Dhr. Alting- Sieberg

tekening van Poirrié


