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Algemene informatie

Trein
Het Malieveld ligt op 5 minuten loopafstand 
van het Centraal Station van Den Haag. 

AuTo 
Neem afrit 2 op de Utrechtse Baan (A12) en 
volg de borden P Centraal Station. Wie afslag 
2 heeft gemist, of via de A44/N44 Den Haag 
binnenrijdt, volgt P-route Zuid.

PArkeren buiTen de sTAd
Goedkoop parkeren kan bij Park & Ride 
Hoornwijck. Op de A4, A12 en A13 staan vóór 
het verkeersplein Ypenburg borden ‘P+R 
Hoornwijck’. Parkeerkosten: € 4 (7–17u) – 
€ 2 (17–7u). Zie: http://tiny.cc/th1zvw. 

PArkeren voor invAliden
Automobilisten met een parkeerkaart voor 
invaliden kunnen parkeren óp het Malieveld. 
Een dagkaart kost € 12,50. Wilt u alleen 
iemand laten uitstappen? In beide gevallen 
meldt u zich met uw auto linksvoor bij de 
slagboom, aan het begin van de Boorlaan. 
Volg a.u.b de instructies van de parkeer-
wacht.

Flyeren en enquêTeren
Het is verboden op het Malieveld flyers uit te 
delen of te enquêteren.

GArderobe
Bezoekers betalen betalen € 1,– per jas, tas 
of paraplu. Gratis voor Sobats (donateurs 
Stichting Tong Tong). De Tong Tong Fair is 
niet aansprakelijk voor verlies of diefstal. 

Honden 
De Tong Tong Fair is niet toegankelijk voor 
honden, alleen voor hulphonden. 

Pers
Meld u 12 uur tevoren schriftelijk aan via 
pers@tongtong.nl. 

Pinnen oP de TonG TonG FAir 
U kunt bij de meeste standhouders pinbeta-
lingen doen. Op loopafstand van het 
Malieveld zijn geldautomaten. Op de Tong 
Tong Fair zelf is geen geldautomaat. 

roken 
Roken is binnen overal verboden.

rolsToelen en rollATors
Bij de Infobalie in de Entree zijn rolstoelen 
en rollators gratis te leen. Reserveer deze 
tijdig! Dit kan via 0900 – 7272 762 (€ 0,45 p.
min.). Wel dient u een borgsom te betalen 
van € 20,– . Ook maken we een kopie van uw 
legitimatie. 

ToileTTen
Er zijn twee toiletgroepen op de Tong Tong 
Fair. Kosten € 0,50. Gratis voor Sobats en 
houders van een Pasarpas (passe-partout).

beeld/Geluid
Het is uitsluitend toegestaan om foto’s, 
geluids-, video- en/of filmopnamen te maken 
voor privé-gebruik. 

Toegangsprijzen 
57e Tong Tong Fair

sPeciAle korTinGsTArieven 
(T/M 26 Mei, MiddernAcHT)

Normaal  
doordeweeks € 10,50

Normaal za of zo € 13,50

65+ doordeweeks * €    9,–

65+ za of zo * € 10,50

CJP * €    8,50

Studenten * €    8,50

Kinderen 4 t/m 11 jaar €    4,–

www.tongtongfair.nl/voorverkoop

reGuliere TArieven  
(27 Mei T/M 7 juni 2015)

Normaal  
doordeweeks € 13,50

Normaal za of zo € 16,50

65+ doordeweeks * € 11,– 

65+ za of zo * € 12,50

CJP * €    9,50

Studenten * € 11,–

Kinderen 4 t/m 11 jaar €    4,50

Ooievaarspas * €    5,–

6-dAAGse PAsArPAs
Deze Pasarpas is geldig van 27 mei t/m 1 juni 
2015, of van 2 t/m 7 juni 2015.

Normaal tarief € 50,–

Sobats (korting) € 45,–

Normaal tarief 65+/kind € 40,–

Sobats 65+/kind 
(korting) € 36,–

6-dAAGse PAsArPAs –  
door deweeks 
Deze ‘halve’ Pasarpas is alleen geldig op wo 
27 mei, do 28 mei, ma 1 juni, di 2 juni, wo 3 
juni en do 4 juni. 

Normaal tarief € 44,50

Sobats (korting) € 40,–

Normaal tarief 65+/kind € 36,–

Sobats 65+/kind 
(korting) € 33,– 

12-dAAGse PAsArPAs 
Deze Pasarpas is álle 12 dagen geldig. 

Normaal tarief € 96,–

Sobats (korting) € 86,–

Normaal tarief 65+/kind € 76,–

Sobats 65+/kind 
(korting) € 68,50

Liever kaarten in de toko kopen?  
Zie: www.tongtongfair.nl/ 
voorverkoopadressen

Alléén 

in de 

websHoP: 

nieuw! 

*  Toon uw legitimatie aan de controleur
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Er zijn heel veel goede redenen om naar Zuidoost-Azië te 
reizen, zoals de verrukkelijke keuken, de gastvrijheid en de 
cultuur. Maar eens per jaar kun je hiervoor ‘gewoon’ 
thuisblijven. De Australische reisjournalist Peter Parkorr, die 
de Tong Tong Fair in 2014 bezocht, schreef: “If you can’t go 
to Asia, let Asia come to you”. En inderdaad, een bezoek aan 
de Tong Tong Fair is een bezoek aan Azië en de Pacific, maar 
zonder de jetlag. Nergens in Europa is een vergelijkbare 
manifestatie, waar Oost en West elkaar op deze schaal 
ontmoeten en omarmen. Condé Nast Traveler, een van de 
grootste Engelstalige reismagazines van de wereld, nam de 
Tong Tong Fair op in een lijst van ‘9 European Festivals You 
Don’t Know About (But Should)’. 

De Eetwijk, de grote smaakmaker van de Tong Tong Fair, 
biedt dit jaar nóg meer variatie. Waar vind je zoveel smaken 
bijeen: van regionale streekkeukens uit Indonesië, zoals de 
Soendanese en de Padangse, tot Indische klassiekers als nasi 
rames en spekkoek?

Het aanbod in het Indonesië-Paviljoen en op de Grand Pasar 
komt van ver, net als veel standhouders. Dit jaar 
verwelkomen we standhouders uit Indonesië en Nederland, 
maar ook uit België, Frankrijk, Vietnam, Thailand, India, 
Nepal en Singapore. Ook voor toeristische informatie ben je 
op de Tong Tong Fair aan het juiste adres. 

In dit kleurige magazine introduceren we het fonkelnieuwe 
programma van het Tong Tong Festival. Op de pagina’s 18 
t/m 24 staat het programma per dag. We hebben zoveel 
voorstellingen dat de krant te klein is voor uitgebreide 
beschrijvingen; kijk daarom ook op onze website 
www.tongtongfair.nl/festival. 

Op de Tong Tong Fair ontvang je straks een plattegrond die 
je langs alle winkels en waroengs, theaters en terrassen 
leidt. Volgepakt naar huis? Er rijden elke dag becaks tussen 
Den Haag Centraal en de Tong Tong Fair, mede mogelijk 
gemaakt door New Babylon Shopping Center naast het 
station. Pak de becak!

Veel plezier!

welkoM oP de 57e TonG TonG FAir
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verre 
streekkeukens
Veel mensen beginnen hun bezoek aan de 
Tong Tong Fair met een bezoek aan de 
Eetwijk. In drie paviljoens staan meer dan 25 
eethuizen en waroengs (kleine eetstands). In 
de Eetwijk zijn diverse Indonesische 
streekkeukens vertegenwoordigd, zoals die 
van Soenda, Java, Padang en Palembang. Het 
bijzondere van de Indonesische keuken is zijn 
diversiteit: de archipel verenigt heel diverse 
smaken, deels verbonden met verschillende 
religies en hun eetvoorschriften. 
Liever geen vlees? De Zuidoost-Aziatische 
keuken heeft veel groentengerechten en 
gerechten met tahoe en tempeh. Probeer 
deze gezonde lekkernijen eens: tahoe 
ketoprak, lotèk of kredok! 

indische 
klassiekers
Natuurlijk is ook de Indische keuken alom 
aanwezig op de Tong Tong Fair. Zo is een 
gouwe ouwe als nasi rames overal verkrijg-
baar. Wist je dat dit een uitvinding is van 
‘Tante Truus’ van der Capellen? Zij had 
tijdens en na de oorlog de leiding over de 
gaarkeuken in Bandoeng. Daar verzon en 

serveerde zij de nasi rames: gekookte rijst 
met een goed uitgebalanceerde selectie 
groenten- en vleesgerechten. Eigenlijk een 
soort mini-rijsttafel op je bord. 

Meepraten over 
kookboeken 
Marjolein Kelderman (1975) haar moeder 
groeide op in Nederlands-Indië. “Van huis 
uit kreeg ik een liefde voor lekker eten mee. 
Later kwam daar een passie voor kook-
boeken bij en na een studie vormgeving vond 
ik de ideale baan als inkoper van o.a. 
kookboeken bij Athenaeum Boekhandel in 
Amsterdam. Al bijna 15 jaar zoek ik bijzon-
dere uitgaven en slaap ik met een kookboek 
op mijn nachtkastje. Kookboeken fascineren 
me want een goed kookboek is méér dan een 
verzameling recepten. Ze leren je over 
eetculturen en vooral de verandering 
daarvan.” 
In de Bengkel gaat Marjolein met bezoekers 
in gesprek over Indische kookboeken en 
vertelt zij over haar grote verzameling 
kookboeken. De Indische keuken is er een 
van vele smaken en voorkeuren, waar 
iedereen een (andere) mening over heeft. 
Laat je daarom ook horen en praat mee over 
je favoriete kookboek. (2 juni)

peranakan 
keuken
Benieuwd naar de Peranakan keuken? 
Marjolein Kelderman interviewt Koo Siu 
Ling, samensteller van een weergaloze ode 
aan de Peranakan keuken: Culture, Cuisine, 
Cooking. An East Java Peranakan Memoir (foto). 
Het is een culinaire ontdekkingsreis door 
Oost-Java en de keuken van de Indonesisch-
Chinese Peranakan, door Paul Freedman in 
een historische context geplaatst. Tachtig 
recepten uit het kookboek van Ietje Go 
Pheek Thoo laten zien hoe de Peranakan op 
creatieve wijze Chinese, Nederlandse en 
Javaanse ingrediënten en kookstijlen hebben 
gecombineerd. (31 mei)

Han Go van het familiebedrijf Go-Tan werkt 
aan een kookboek met Indische familiere-
cepten, De geur van witte rijst. Hij nodigt 
iedereen uit mee te werken en een recept 
aan te leveren. Op beide vrijdagen, zater-
dagen en zondagen is Han Go aanwezig in 
de stand van Go-Tan op de Grand Pasar (nr. 
1421) voor meer informatie. Oude foto’s of 
receptenboekjes kunnen daar eventueel 
worden gescand.  

de grote smaakmaker

de eetwijk
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Op zaterdag 30 mei 
wordt de Zilveren 
Rijstlepel uitgereikt, 
de felbevochten 
culinaire prijs van de 
Tong Tong Fair. 

Wat gaat Albert Kokosky Deforchaux van 
Toko Ap Halen in Rotterdam en schrijver 
van het kookboek Mixtie zéker eten op de 
Tong Tong Fair?

 1   nasi goreng ikan asin. Vorig 
jaar kon ik de nasi goreng met zoute visjes 
nergens vinden. Dit jaar zullen alle hoeken 
en gaten op het Malieveld eraan moeten 
geloven!

 2   Martabak. Deze ei-lekkernij is zó lekker 
en zó vers dat je Indonesië proeft en ik me 
m’n vader weer herinner!

 3   Tapeh. ALLES waar tapeh (gefermenteerde 
cassave of rijst) in zit (es sjanghai, tjendol, 
maakt niet uit) of gewoon puur natuur(lijk).

 4   risolles. Het hartig gevuld flensje dat te 
vaak noch hartig noch gevuld is: Ap eist voor 
eens en voor altijd de ultieme versie.

kookworkshops 
De Kookstudio maakt korte metten met jouw 
vitamine-D-tekort. Op vrijdag, visdag, 29 mei leert 
Chyco Brouwer hoe je sop kepala ikan maakt. 
Zaterdag 6 juni staat tjendol op het menu, en 
boeboer katjang idjo oftewel: pap van sojaboontjes. 
Beide gerechten zitten vol vitamine D. 
Restaurant Blauw 070 in de Javastraat in Den Haag 
vaardigt executive chef Agus Hermawan af voor 

culinaire workshops in de Bengkel. De chef is door de 
Indonesische minister van Toerisme benoemd tot 
ambassadeur voor dertig traditionele Indonesische 
gerechten in Nederland. In Kookstudio de Bengkel 
leert hij je op 1 juni nasi goreng kampung op twee 
manieren te maken en op 3 juni ikan tjolo tjolo à la 
Agus.  
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verre eilanden 
Maak kennis met de verre Indonesische 
Anambas Eilanden, volgens CNN ‘Asia’s Best 
Tropical Island’. Een speciale afvaardiging 
geeft in het Indonesië-Paviljoen toeristische 
informatie over deze kleine eilandengroep, 
onderdeel van de Riouwarchipel. Ook komt 
een dans- en muziekgroep over. 
De provincies Lampung (Sumatra) en de 
Minahasa (Noord-Celebes) zijn eveneens 
aanwezig met toeristische informatiestands 
én traditionele muziek en dans. Wil je meer 
weten over ándere bestemmingen in 
Indonesië, dan zullen het Ministerie van 
Toerisme of reisbureau Wiratama Travel uit 
Jakarta je zeker verder helpen. Ook infor-
matie over visa en verblijfsvergunningen vind 
je in het Indonesië-Paviljoen.

Topcouture 
In de modeontwerpen van de beroemde 
Indonesische couturier Afif Syakur komen 
traditionele batik-motieven en -kleuren 
veelvuldig terug. In 2011 vroeg de vrouw van 
sultan Hamengkubuwono X uit Yogyakarta 
de couturier een duplicaat te maken van een 
traditionele batikdoek, die haar dochter bij 
haar huwelijk zou dragen. Dit jaar organi-
seert de Yogyase couturier modeshows op de 
catwalk van het Tong-Tong-Podium, en geeft 
hij in het Tong-Tong-Theater demonstraties 
van Yogyase huwelijkceremonies. 
In de Bengkel geeft Afif Syakur workshops 
batikken, zijn grote passie. Enthousiast over 
batikkleding? In het Indonesië-Paviljoen is 
volop mode uit Indonesië verkrijgbaar. Ook 
zijn er djaits (kleermakers), die je kleding, 
indien nodig, op maat maken. 

Tropische tuin
In de entree van de Tong Tong Fair bouwt 
Win Boesri elk jaar, naast zijn stand, een 
prachtige botanische tuin. Het is de meest 
geliefde fotolocatie van de Tong Tong Fair! 
Nieuw is de workshop ‘Een tropische 
moestuin thuis’. Win Boesri geeft tips en 
trucs, hoe je zelf een moestuin maakt, thuis. 
(30 mei, 6 juni)

yoga TTF
Jill Stolk schrijft niet alleen boeken, maar is 
ook yogalerares. Zij werd opgeleid door 
yoga-pionier Saswitha (1903–1988) in 
Scheveningen. Saswitha gaf een klassieke 
HathaYoga, de vorm waaruit alle vormen van 
vandaag zijn afgeleid. Jill heeft bijna veertig 
jaar ervaring in het begeleiden van groepen. 
In haar lessen in de Bengkel laat zij je 
kennismaken met een nieuwe yogavariant: 
Yoga Tong Tong Fair. Jill: “Kom tot jezelf na 
alle levendige ervaringen, doe nieuwe 
energie op en geef je ademhaling een boost 
met een pranayama! Iedereen kan meedoen 
met deze yogasessie op maat en in het ritme 
van de Tong Tong Fair. Namaste!” (5 juni)

van verre eilanden tot 
feel good thuis

Voel je goed, voel je beter! Op de Tong Tong Fair vind je veel 
producten en activiteiten die je daarbij zullen helpen. Van workshops 
yoga, pidjitten en djamoe maken tot informatie over verre 
bestemmingen in Indonesië. 

Afif Syakur



Tips van Tante

Naar welke snoeperijen, cadeaus 
of oleh-oleh gaat Tante Lien op 
zoek? We vroegen het Tante zelf, 
die dit jaar haar 40-jarige jubileum 
viert in het Tong-Tong-Theater.
“De hele Tong Tong Fair is 
natuurlijk één grote verleiding! 
Maar de grootste verleiding is het 
fruit. Mijn hemel wat verrukkelijk: 
elke dag neem ik wat mee. Soms 
zijn er doekoe’s, soms zelfs srikaya’s 
en natuurlijk ramboetans en mangis-
tans. De absolute top vind ik die 
kleine boterzachte mangga’s. 
Mmmm. Ik weet de naam niet, 
maar ze zijn heerlijk. 
Verder kijkt Tante Lien natuurlijk 
elk jaar uit naar een nieuwe outfit. 
Zowel op de Grand Pasar als in het 
Indonesië paviljoen is er keuze te 
over aan sarongs en kebaja’s! Er zijn 
nu ook gelukkig standhouders die 
grote maten verkopen. Want Tante 
Lien wordt elk jaar dikker, lui, 
door de obat voor het hart denk ik.
Mijn goede raad voor iedere 
Tong-Tong-bezoeker: spaar voor 
de Tong Tong Fair, dat doe ik ook.
En dan heerlijk met een dompet vol 
euro’s blandja! Ga vooral op de 
maandag en dinsdag en een 
beetje vroeg, dan is het nog rustig. 
Sampai berjumpa!” 

*  Wil je weten wat deze woorden 
betekenen, volg dan een cursus 
Pasar-Maleis met Wieteke 
(3, 4 juni)
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  Maak zelf genees-
krachtige djamoes 
(kruidenmengsels) 
in de Bengkel  
(27 mei, 5 juni)

Plannen om naar Indonesië te reizen?

 1    Pasar-Maleis. Mini-cursus Maleis voor 
onderweg voor jong en oud, door Wieteke 
van Dort. (3, 4 juni)

 2   bahasa indonesia. Wim Manuhutu 
introduceert de taal. (6 juni)

 3   visumplicht. In het Indonesië-Paviljoen 
vind je informatie over visa.

 4    bestemming? Bezoek de stand van de 
Anambas Eilanden.

 5   reisvoorbereiding. Willem Linders 
geeft tips voor wie naar de tropen reist. 
(27 mei, 3 juni)

relax! slow 
motion 
Ben je verkwikt door de yogasessie van Jill 
Stolk, ga dan op zoek naar een yogamatje, 
klankschaal of meditatiekussen. Wie wel 
eens in Zuidoost-Azië komt, kent ze zeker: de 
massagestoelen die je rug zo heerlijk 
kneden. Je vindt ze ook op de Grand Pasar, 
probeer ze eens uit! Liever echte handen 
voelen? Op de Grand Pasar zitten masseurs 
klaar voor een goede pidjit. Of leer je het 
liever zelf? In de Bengkel zijn meerdere 
workshops pidjitten. Voor deze Indische 
massage wordt vaak tijgerbalsem of kayu 
putih olie gebruikt om de spieren te laten 
ontspannen.  
 

TiPs
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geheim den haag
Den Haag was rond 1900 een ‘hot spot’ van 
esoterische activiteit. Velen vonden het 
antwoord op moderne levensvragen niet meer 
bij de traditionele religies. Zij werden lid van 
levensbeschouwelijke stromingen als 
spiritualisme, vrijmetselarij, theosofie en 
antroposofie, waarvan de meeste in Den Haag 
een hoofdkantoor hadden. Binnen de 
Haags-Indische gemeenschap was in het einde 
van de 19e eeuw een grote belangstelling voor 
dit esoterisch gedachtegoed. Vooral onder 
spiritualisten waren veel mensen te vinden, die 
in Nederlands-Indië waren opgegroeid met 
een geloof in contact met voorouders, geesten 
en bovennatuurlijke krachten. In Den Haag 
zochten zij bij verenigingen als Oromase en 
Harmonia – zowel vanuit hun geloof in een 
hiernamaals, als vanuit een oprechte 
wetenschappelijke belangstelling – een manier 
om met overledenen te communiceren. Zowel 
in Paleis Noordeinde als in Haagse huiskamers 
werden seances gehouden. 
Andréa Kroon is als kunsthistoricus verbonden 
aan bureau Kroon & Wagtberg Hansen. Samen 
met Audrey Wagtberg Hansen schreef ze de 
stadsgids Geheim Den Haag. Vrijmetselaarstem-

pels en andere esoterische gebouwen in Den Haag 
rond 1900. Op 27 mei geeft zij een lezing over 
onderbelichte aspecten van de Haags-Indische 
geschiedenis, van mediums en geheime 
genootschappen tot bijzondere, besloten 
ruimtes. De lezing zelf vindt plaats in een uniek 
gebouw: het Museum voor Communicatie, 
waarin je na afloop de voormalige theosofen- 
en vrijmetselaarstempel kunt bezoeken. Deze 
werd in 1916 gebouwd door architect K.P.C. de 
Bazel, die zich in zijn ontwerpen zowel door 
esoterie als door de inheemse architectuur van 
Nederlands-Indië liet inspireren. (27 mei)

poesaka 
Over de magische krachten van krissen doen 
veel verhalen de ronde. De overlevering wil 
dat de beroemdste wapensmid (‘mpu’) van 
het Oost-Javaanse rijk Madjapahit (1292–
1518), Sombro, in plaats van gewone 
smidswerktuigen zijn handen en knie 
gebruikte. Op het lemmet van zijn krissen 
zou dan ook zijn duimafdruk te vinden zijn… 
Wapensmeden stonden in die dagen in zeer 
hoog aanzien. Zij vervaardigden de machtige 
toverkrissen, onweerstaanbaar voor een 
slechte tegenstander. Nog steeds is een mpu 

meer dan een volleerd vakman, meer dan 
een kundig wapensmid. Door jarenlange 
studie en oefening, door mediteren en 
vasten heeft hij zich de magische kracht 
eigen gemaakt die nodig is voor het 
vervaardigen van poesaka-krissen, heilige 
erfstukken. 
Maar ook edelstenen geven energie af en 
hebben daardoor een heilzame werking; elke 
steen is hierin anders. Een steen moet voor 
het dragen (bij kwalen altijd op de blote 
huid!) worden gezuiverd en opgeladen. 
Wil je meer weten over de spirituele lading van 
die o zo dierbare ring of antieke kris? Ignatius 
Supriyanto ‘leest’ deze voorwerpen, dus neem 
ze mee naar de Tong Tong Fair! (28 mei, 
7 juni)
Jessica Baro gaat in de Bengkel met bezoekers 
in gesprek over onverklaarbare gebeurtenissen 
en goena-goena. (29 mei, 6 juni) 

balinese optocht
Een kleine Balinese stoet zal op de 
openingsdag bij het Malieveld paraderen. De 
stoet bestaat uit 4 grote Balinese poppen die 
door dragers onder luide Balinese klanken 
(gemaakt door muzikanten die meelopen) 
gedragen worden. Dit is een gebruik op Bali 
dat plaatsvindt op de avond voor Balinees 
nieuwjaar met als doel kwade geesten te 
verdrijven. (27 mei) 

Mystiek en den Haag

Magische kracht
Mystieke gebeurtenissen, de Indische cultuur, de stad Den Haag: ze 
horen bij elkaar. Alle reden voor een themaprogramma op het 
Malieveld én daarbuiten. Op 27 mei wordt zelfs de beroemde 
theosofen- en vrijmetselaarstempel eenmalig opengesteld. 

Ignatius Supriyanto



27 mei t/m 7 juni 2015 9

Vroeger werd wierook 
gebrand om de goden 
gunstig te stemmen en 
boze geesten te 
verjagen, tegen-
woordig om positieve 
energie op te roepen.

yvonne keuls

In het werk van Yvonne Keuls speelt mystiek een grote 
rol. In de Bengkel vertelt de schrijfster hier meer over.  
(29 mei)

PArAnorMAAl  
consulT
Al zolang de Tong Tong Fair 
bestaat, dus ook bij de 
allereerste editie in 1959, zijn 
er waarzeggers aanwezig. Dit 
jaar vind je ze in een aparte, 
rustige uitbouw van de Grand 
Pasar. In relatieve rust kun je 
hier terecht voor een paranor-
maal consult. Wie meer inzicht 
zoekt in het verleden, het 
heden of de toekomst; wie 
vragen heeft over werk, relatie 
of andere levenskwesties; wie 
zijn capaciteiten wil door-
gronden; of wie het gewoon 
leuk vindt om zichzelf beter te 
leren kennen, kan terecht bij 
paragnosten, handlees-
deskundigen en kaartlezers.  

TiPs
Op de Grand Pasar vind je een keur aan 
sfeermakers.

 1    edelstenen. Soms ‘gezondheidsstenen’ 
genoemd. Laat je adviseren over de specifieke 
werking van iedere soort. 

 2   beschermende kracht. Amuletten 
uit Nepal, India en Myanmar.

 3   Mandala’s. Hindoeïstische oorsprong, 
veel in Tibetaans boeddhisme gebruikt voor 
de meditatie – de Borobudur is naar een 
mandala-voorbeeld gebouwd.

 4   rituele voorwerpen uit 
boeddhistische landen. Mooi om 
naar te kijken, maar ook als ondersteuning 
bij beoefening van meditatie of gebed.

 5   new age-cd’s. Voor de beïnvloeding 
van de sfeer in huis.

 6   betekenisvolle decoratie. 
Beelden van hindoegoden, de Boeddha en 
van bodhisattva’s, uit diverse landen en van 
diverse materialen.

De naam van handlijn-deskundige  
L.J.H. van der Pol leeft voort in de naam 

Van der Pol’s Hand-en Kaartleesgroep  
(Grand Pasar, stand 1341)



jazz van 
kalimantan
Uit Oost-Kalimantan (Indonesië) komt de 
worldjazz-band YK Samarinda. In Indonesië 
wordt hun muziek ‘ethnic fusion jazz’ 
genoemd. De formatie combineert traditionele 
songs van Kalimantan met jazzy ritmes. 
Centraal staat de uit één stuk hout gesneden 
sapeh, een tweesnarig instrument dat de Dayak 
en Orang Ulu (twee volkeren in Oost-Kali-
mantan) oorspronkelijk gebruikten om in 
trance te komen. YK Samarinda mengt deze 
klanken met moderne, elektronische jazz. Het 
resultaat is een spannende east-meets-west 
fusion. (30, 31 mei)

khmer-pop
Een van de topacts is The Cambodian Space 
Project, de Australisch-Cambodjaanse 
popgroep rond Julien Poulson (Tasmanië). 
De groep speelt Cambodjaanse pophits uit 
de jaren ’60, toen de muziekcultuur zwaar 

beïnvloed werd door de in Cambodja 
gestationeerde Amerikaanse troepen. Het 
genre, Khmer psychedelische rock, is nu 
weer mateloos populair. The Cambodian 
Space Project treedt dit jaar ook op Glaston-
bury en WOMAD op. De band geeft een 
concert op de eerste dag van de Tong Tong 
Fair. Antropoloog Bart Barendregt interviewt 
Julien Poulson eerder die dag. (27 mei)

wayang
Uit zowel Midden- als West-Java komen 
dalangs (poppenspelers) over. Er is dit jaar 
wayang kulit (schaduwpoppenspel) van 
dalang Ki Warseno Slank uit Surakarta 
(Solo). Hij zal o.a. een klassiek verhaal 
brengen over Hanoman, de witte aap. 
Nandang Supriatna uit Lembang (West-Java) 
speelt wayang golek (3-dimensionaal 
poppenspel). Hij speelt o.a. het verhaal van 
Arjuna en Karna in wayang golek vorm, ter 
uitleg van het verhaal dat als inspiratie 
diende voor Poppin’Java van Don’t Hit Mama 
(zie pag 12–13). Beide poppenspelers geven 

ook workshops in de Bengkel. Hun virtuoze 
poppenspel is een must see voor elke 
liefhebber van poppentheater. Dat die er in 
Nederland veel zijn, bewijst de populariteit 
van het televisieprogramma Popster! 

moderne dans
Het Tong Tong Festival heeft een serie 
dansvoorstellingen geprogrammeerd waarin 
de performers traditie en vernieuwing, Oost 
en West als uitgangspunt hebben genomen. 
De eerste is Kunthea Ken, een Cambo-
djaanse danseres uit Phnom Penh, met een 
lange staat van dienst. Haar choreografieën 
zijn geïnspireerd door de Reamkey, een 
Cambodjaans mythologisch epos gebaseerd 
op de Ramayana, en vermengd met 
elementen uit de westerse dans. (2 juni)
Uit Indonesië komt danspaar Agung 
Gunawan en Deasylina da Ary over, 
geschoold in Oost- en Midden-Javaanse 
dansen. Ook in hun werk zijn danstech-
nieken uit Oost en West nauw vervlochten. 
(28 mei t/m 2 juni)

De gemengde roots van de Indische cultuur inspireren de programmeurs van het Tong Tong Festival om 
ieder jaar een programma samen te stellen, met naast ‘gouwe ouwen’ nieuwe ontdekkingen, verrassende 
combinaties en gewaagde experimenten.
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YK Samarinda uit Kalimantan

Tong Tong festival

verrassende combinaties



Ten slotte is er de Amsterdamse dansgroep 
Don’t Hit Mama, die een episode uit de 
hindoeïstische Mahabharata als uitgangs-
punt heeft genomen voor een moderne 
dansvoorstelling waarin hedendaagse urban 
dans en klassieke Javaanse bewegingen 
elkaar ontmoeten. (30 mei, 4 juni)
Al deze dansers geven ook workshops in de 
Bengkel!

orkes keroncong 
cente Manis
Bijzonder is de komst van krontjongorkest 
Cente Manis met Tetty Supangat uit Jakarta. 
(28 mei t/m 5 juni) Krontjong is een van 
de vroegste vormen van wereldmuziek, al zo’n 
vier eeuwen oud. Wil je meer weten over de 
oorsprong van deze muzieksoort ontstaan in 
Toegoe, een nederzetting bij Batavia? Lutgard 
Mutsaers schreef een boek over de geschie-
denis van krontjong, Roep der Verten. Krontjong 
van roots naar revival. (30 mei) 

susu seGAr
Klassiek-Javaanse dans door twee 
transgender dansers, in combinatie 
met humoristische acts. Vorig jaar 
trad dit duo op als intermezzo bij de 
grote ster Didik Nini Thowok. Zij 
presenteren nu zelf een eigen 
programma. (1, 5 juni) 

Er is zóveel te beleven op de Tong Tong 
Fair. Daarom deze 5 tips voor jonge 
bezoekers. 

 1   wayang. Dit poppenspel is zeer populair. 
Kijk ernaar en leer het zelf in een workshop! 
(29 mei, 2, 3, 4 juni)

 2   susu segar. De capriolen van deze 
Javaanse dansers zijn écht grappig (1, 5 
juni)

 3   ‘je wordt thuisgebracht’. 
Kindervoorstelling voor kinderen vanaf 6 
jaar (3, 7 juni)

 4   vliegeren. Rubens Agaatsz leert je 
vliegers maken én oplaten (31 mei, 7 
juni)

 5   orang oetan. Het Wereld Natuurfonds 
zet deze mensaap centraal in een workshop 
voor kinderen (27 mei, 7 juni)

Tong Tong jong
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Elke dag workshops  
in de Bengkel: dans, 
wayang, batikken, 
vliegeren, etc.

Orkes Keroncong Cente Manis

Agung Gunawan en Deasylina da Ary

Kunthea Ken

Dalang Nandang Supriatna uit Lembang

TiPs
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titel

boudewijn  
de Groot
In het Tong-Tong-Theater wordt Boudewijn de 
Groot geïnterviewd over zijn nieuwe cd Achter 
glas (april 2015). De legendarische zanger, 
geboren in een interneringskamp bij Batavia, 
beschouwt het album als een kroon op zijn 
indrukwekkende carrière. De vijftien nieuwe 
nummers, de meeste door De Groot zelf 
geschreven, reflecteren op vroeger en nu. De 
titelsong zong De Groot in 2010 bij de 
Indiëherdenking. In het Tong-Tong-Theater 
vertelt de zanger onder meer over het Indische 
verleden van zijn familie. Het interview wordt 
muzikaal omlijst. Na afloop is de cd verkrijg-
baar in de stand van Stichting Tong Tong, 
naast het Tong-Tong-Theater, waar Boudewijn 
de Groot ook zal signeren. (29 mei) 

ernst jansz & 
wouter Muller
Ernst Jansz en Wouter Muller definiëren zichzelf 
als twee Indische singer-songwriters, actief in 
een eigen genre: Nederlandstalige teksten en 
met een voorkeur voor ballads, pop, reggae of 
zelfs hedendaagse krontjong. Speciaal voor het 
Tong Tong Festival bundelen zij hun krachten 
voor een exclusief optreden. (2 juni)

deltadua, kruiT! 
De theatervoorstelling KRUIT! van het 
Moluks-Nederlandse muziektheater-gezel-
schap DeltaDua, is het vergeten verhaal uit de 
gedeelde geschiedenis van Nederland en de 
Molukken: de Molukse opstand in 1817 geleid 
door volksheld Pattimura. De roman De 
schreeuw van de witte kakatoe van Johan 
Fabricius is de inspiratiebron voor KRUIT!. De 
voorstelling is zeer lovend ontvangen. Uit het 
AD: “Met indrukwekkend taalgebruik, 
afgewisseld met zang en muziek, krijgt het 

verhaal een gelaagdheid door de mix van de 
feitelijke gebeurtenissen en afstandelijke 
filosofische bespiegelingen. Het gezelschap 
DeltaDua heeft iets moois op de planken gezet 
(…).” Nel Lekatompessy (spel), Julya Lo’ko 
(zang) e.a., onder regie van Anis de Jong. 
(3, 7 juni)

The brothers 
Timisela
Een andere muzikale theatervoorstelling is Het 
Geheim van The Brothers Timisela. Het is het 
verhaal van twee broers, Henry en Joshua, die 
ieder hun eigen leven leiden en elkaar daarbij 
in balans houden. Op een dag worden ze door 
het lot gedwongen samen een reis te maken. 
Het blijkt een bijzondere tocht met persoon-
lijke verhalen over offers, tegenslagen en 
overwinningen. Hoe overleven de broers dit? 
En wat heeft hun afkomst hiermee te maken? 
Na uitverkochte zalen in ’t land, sluiten Henry 
en Joshua hun succesvolle tour af op de Tong 
Tong Fair. (29 mei) Op 3 juni worden de 
broers geïnterviewd, op 5 juni zijn ze te gast 
bij Talking Tong Tong, een swingende talkshow 
in het Paard van Troje en op 6 juni is hun film 
Jefta te zien in Pathé Buitenhof (zie pagina 
16–17). 

Tong Tong Festival presenteert een mooie selectie theater- en 
muziekvoorstellingen. Muziektheater, singer-songwriters, Indische 
hawaiian, Indorock en natuurlijk jazz. Een overzicht. 

(Muziek)Theater

indisch op de planken

DeltaDua TiPs



indo voices oF TonG 
TonG
De groep YMG (Young Musicians 
Grooves) sluit de 57e Tong Tong Fair 
af met een knallend optreden op het 
Tong-Tong-Podium. De band wordt 
geleid door Collin de Vries. Ook 
Vivian Tarmidi en Daisy van Lingen 
zingen mee. Bekende gezichten? 
Zeker. Alle drie deden zij mee aan 
The Voice of Holland. (7 juni)  
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 1   Tjendol sunrise. Rockabilly, rock ‘n 
roll en Indorock, met een vleugje Beach Boys. 
Hun laatste concert! (7 juni)

 2   crazy rockers. De oudste 
Indorockband is niet te stoppen. (5 juni)

 3   wayland Paradise. Guus Paat 
herintroduceert de Indische stijl van 
hawaiian. (29 mei)

 4   Maeva. Dit hawaiian ensemble bestaat 25 
jaar en presenteert een prachtige show i.s.m. 
percussionist Kaili. (6, 7 juni)

 5   Pentjak. Panca Sila o.l.v. Henry Otgaar 
brengt een spectaculaire nieuwe show met 
live percussie. (31 mei)

 6   challenge. Formidabele, muzikale 
Indopopband. (2, 3, 7 juni)

 7   indorock café. In dit gezellige 
muziekcafé is elke dag livemuziek.

indorock, indopop, 
indische hawaiian… 

Boudewijn de Groot

Boi Akih

Wayland Paradise

Olaf Tarenskeen, David Becker, Boi 
Akih, Denise Jannah, YK Samarinda: 
het Tong Tong Festival, podium van 
swingende (world)jazz 

David Becker

TiPs
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Geen Gewoon indiscH Meisje
Wat Marion Bloem in 2013 op de Tong Tong Fair 
als experiment begon, een voorstelling gebaseerd 
op haar succesvolle roman Geen gewoon Indisch 
meisje, leidde tot een tournee door Nederland. De 
schrijfster sluit deze tour nu op de Tong Tong Fair 
af in een programma met muziek, en uiteraard 
gesproken fragmenten uit het boek. Het 
programma bestaat uit twee delen: op de 
openingsdag 27 mei om 20.00 uur én op zaterdag 
6 juni om 20.30 uur. Muziek: Erwin van Ligten.

bioGrAFie én exPosiTie:  
PA vAn der sTeur
Vilan van de Loo presenteert de lang verwachte 
biografie van Johannes van der Steur, in veel 
Indische families beter bekend als ‘Pa van der 
Steur’. In zijn kinderhuizen in Indië ving hij vele 
duizenden verweesde kinderen op. In het 
Cultuurpaviljoen is ook een expositie over ‘Pa’ te 
zien, over zijn leven en werk in Nederlands-Indië. 
Op 2 juni gaat Vilan van de Loo in op de relatie 
van de streng christelijke Pa van der Steur met de 
Protestantse Kerk (2 juni). Op zaterdag 6 juni 
interviewt zij Oud-Steurtje Wil Overweel in het 
Tong-Tong-Theater. (6 juni). Marije Plomp 
interviewt Rob van der Steur en Tom Jutte over het 
tehuis van Pa van der Steur in het huidige 
Indonesië, Yayasan Pa van der Steur in Jakarta. Via 
Skype wordt verbinding gelegd met het kinderte-
huis en zullen kinderen aldaar een angkloeng 
voorstelling geven. (4 juni)

djAM boekoe (boekenuur)
In de serie Djam Boekoe (boekenuur), praten 
schrijvers over hun werk. Anneloes Timmerije 
komt terug in ons theater, dit keer samen met 
haar man, thriller-schrijver Charles den Tex. De 
aanleiding is hun bestseller Het vergeten verhaal 
van een onwankelbare liefde, over de liefde tussen 
Lienke en Guus Hagers, de laatste een van de 
beste gevechtsvliegers van de Indische luchtvaart. 
NRC-redacteur Kester Freriks zal hen interviewen. 
(30 mei)

Ricci Scheldwacht interviewt Reggie Baay n.a.v. 
zijn boek over slavernij in de Oost: Daar werd iets 
gruwelijks verricht, met dansvoorstelling ‘Tanpa 
Wajah’ van Aafke de Jong met Rahmida Dewi 
Patmawati en Boudewijn Scholten. (28 mei)
Radiojournaliste Jellie Brouwer interviewt Elle 
van Rijn, n.a.v. haar nieuwe boek Mijn naam is 
Nadra, over de geruchtmakende zaak ‘Bertha 
Hertogh’, het meisje dat in Indië werd geboren 
en in de oorlog door haar moeder aan een 
Maleisische vrouw werd afgestaan. De strijd om 
de voogdij was in de jaren vijftig wereldnieuws. 
Een van de kinderen van Nadra/Bertha zal ook 
aanwezig zijn. (3 juni) Diezelfde middag wordt 
Sylvia Pessireron geïnterviewd n.a.v. haar 
nieuwe boek Gesloten Koffers. (3 juni) 
In het Tong-Tong-Theater vertelt Gerard 
Termorshuizen over zijn nieuwe biografie Een 
humaan koloniaal. Leven en werk van Herman 
Salomonson alias Melis Stoke. (31 mei)
Meer informatie over het boekenuur op 
www.tongtongfair.nl/djamboekoe.

70 jAAr Geleden: 1945
In 2015 is het 70 jaar geleden dat de Tweede 
Wereldoorlog eindigde en de Indonesische 
onafhankelijkheidsstrijd begon. Het Tong Tong 
Festival focust zich niet alleen op het lange proces 
van de dekolonisatie maar ook op wat zich 
allemaal vóór het beslissende jaar 1945 heeft 
afgespeeld. 
In samenwerking met Museum Bronbeek wordt een 
serie gepresenteerd, mede naar aanleiding van de 
tentoonstelling ‘Oorlog!’ die er dit hele jaar te zien 
is. De titel van de tentoonstelling is een punt van 
discussie. Als Indonesië ten tijde van de politionele 
acties nog geen zelfstandige natie was, kun je 
hoogstens over een burgeroorlog spreken, maar 
niet van een oorlog in de normale betekenis van het 
woord. Journalist John Jansen van Galen uitte deze 
kritiek in een column in het programma OVT op 
Radio 1. Hij gaat in gesprek met de samensteller 
van de expo Hans van den Akker. (29 mei)
Tom van den Berge geeft een lezing over een van 

De Tong Tong Fair biedt meer dan alleen lekker eten, ze geeft ook food for thought. Met dit jaar o.a. 
aandacht voor twee explosieve jaren, 1945 en 1965, de lang verwachte biografie van Pa van der Steur, 
film, documentaire, buitenlandse schrijvers en Nederlanders topauteurs. 

Food for thought
PROgRAMMA gESPROKEn wOORD

Marion Bloem
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Anneloes Timmerije en Charles den Tex

de sleutelfiguren, koloniaal bestuurder H.J. 
Van Mook (1894–1965). Hij is minister van 
Koloniën geweest en later minister van 
Oorlog. (5 juni) 
Katja Payens bespreekt foto’s van de 
onafhankelijkheidsstrijd 1945–1950 in haar 
lezing ‘Een geregisseerde werkelijkheid’. 
(2 juni) Ook Gert Oostindie van het KITLV 
vertelt over het lopende onderzoek naar deze 
periode van dekolonisatie, het KITLV-project 
‘Het Nederlands militair optreden in Indo-
nesië 1945–1950’. (28 mei)
Verder leveren emeritus hoogleraar Bert 
Paasman, de onderzoekers Herman Keppy 
(NIOD), Bart Luttikhuis (KITLV), schrijver Fred 
Lanzing en filmmaker Monique Verhoecx een 
bijdrage aan het themaprogramma ‘1945’.
Sanne Ravensbergen interviewt Hylke 
Speerstra n.a.v. zijn nieuwe boek Op klompen 
door de dessa. Hij tekende de ervaringen op van 
Friese militairen tijdens de politionele acties 
en na terugkomst, zoals ze die recent, 
terugkijkend op hun leven, aan hem 
vertelden. (1 juni) Meer informatie over het 
thema 1945 op www.tongtongfair.nl/1945.

50 jAAr Geleden: 1965
De veelbesproken en -gelauwerde documen-
taires van Joshua Oppenheimer, The Act of 
Killing (2012) en The Look of Silence (2014), 
gaan over de jacht op (vermeende) commu-
nisten in 1965, een van de zwartste blad-
zijden in de moderne geschiedenis van 
Indonesië. Dit jaar is dat vijftig jaar geleden. 
Het Tong Tong Festival presenteert een serie 
lezingen over ‘1965’. Zo interviewt Amis 
Boersma Ratna Saptari en Saskia Wieringa 
van Stichting International People Tribunal 
1965. (1 juni)
De Indonesische auteur Leila S. Chudori 
schreef de bestseller Pulang, waarin zij de 
levens beschrijft van mensen die in 1965 op 
de vlucht gingen en zich in het buitenland 
settelden. Deze roman, die de belangrijkste 
Indonesische literaire prijs Khatulistiwa 
Literary Award (2013) won, verschijnt dit jaar 
in een Engelse en Nederlandse vertaling. Ter 
gelegenheid hiervan komt de schrijfster 
wederom naar het Tong Tong Festival, 
evenals haar vertaler Henk Maier. (28 mei) 
Acteur Jarvey van Galen leest voor uit Pulang/

Naar Huis/Home. (29 mei) Auteur Leila 
Chudori, onderzoeker Martijn Eickhoff 
(NIOD) en activist Aboeprijadi Santoso 
(IPT1965) gaan in gesprek over ‘1965’. (31 
mei)
Ook een andere winnaar van de Khatulistiwa 
Literary Award komt naar het Tong Tong 
Festival, Iksaka Banu. Hij won de prijs in de 
categorie proza voor zijn verhaal Semua untuk 
Hindia. Wat hem zo bijzonder maakt, is dat 
hij juist schrijft over de koloniale tijd, een 
periode die veel Indonesische schrijvers links 
laten liggen; de meeste contemporaine 
auteurs schrijven over de periode van vóór of 
na de koloniale tijd. Reggie Baay gaat met 
Iksaka Banu in gesprek over (post-)koloniale 
fictie en geschiedschrijving. (4 juni)
Het themaprogramma ‘Trans/lit’ geeft 
speciale aandacht aan literatuurvertalers 
tussen Nederland en Indonesië, zoals Henk 
Maier, Widjajanti Dharmowijono, Maya Liem 
en wijlen prof. Teeuw: door hun vertalingen 
bruggenbouwers tussen twee culturen. Meer 
informatie staat op de website, 
www.tongtongfair.nl/translit.  

Foto, film en documentaire
De actualiteit in Indonesië komt op 28 mei 
aan de orde in de documentaire Behind the 
Frequency over persvrijheid in Indonesië. In 
samenwerking met Humanity House (zie 
ook p 16). (28 mei)

Pamela Pattynama interviewt Monique 
Verhoeckx naar aanleiding van haar 
speelfilm Flat Earth over de worsteling van 
de hoofdfiguur Senior met zijn krijgsge-
vangenschap aan de Thailand-Birma-
spoorlijn. (31 mei)

Portretten van Indonesische en Neder-
landse veteranen van WOII zijn te zien in 
de korte documentaire Libera Me in het 
Tong-Tong-Theater, i.s.m. Museum 
Bronbeek. (1 juni) 

Op dezelfde dag interviewt Ricci Scheld-
wacht Arthur Gelink en regisseur Klaas van 
Eijkeren over de speelfilm Patria die nog 

verder terug gaat in de tijd. Patria brengt 
namelijk het verhaal in beeld van de 
Nederlands-Indische Arthur Knaap die in 
de Eerste Wereldoorlog in de loopgraven 
meevocht bij het Franse vreemdelingenle-
gioen. (1 juni)

Ricci Schildwacht interviewt de fotografen 
Armando Ello en Erica Bürer over hun 
(fotografische) onderzoek naar de Indische 
identiteit. Ello gaat in op Hoezo Indo?, Bürer 
op Imagine, Indische Nederlanders. (3 juni)

Wie benieuwd is naar korte nieuwe films 
over verboden liefde, verschillen in rituelen 
en vuurwerk als middel om boze geesten te 
verdrijven, kan naar de vertoning van drie 
korte films, de CinemAsia FilmLAB 
ShortsProg: Verboden liefde gaat over de 
liefde tussen de Indonesische Sofyan en de 
Hindoestaanse Anil in de aanloop naar het 
Divali feest. Untuk selalu is een documen-

taire over de verschillen in rituelen tussen 
Molukkers, Indo’s (Indisch), Javaans-Suri-
namers en volbloed Indonesiërs door de 
ogen van jongeren. Phantom Napalm is deels 
fictie, deels documentaire over de rituelen 
rondom de viering van Oud en Nieuw en het 
afsteken van vuurwerk als middel om boze 
geesten te verdrijven. (4 juni)

Pamela Pattynama interviewt Gerda Jansen 
Hendriks over vijftig jaar overheidsfilm in 
Indië (1912–1962) n.a.v. haar proefschrift 
Een Voorbeeldige Kolonie. (5 juni)

Liefhebbers van thrillers kunnen hun hart 
ophalen bij Jefta, een film over Molukse 
mystiek in de polder. In samenwerking met 
Pathé Buitenhof presenteert de Tong Tong 
Fair deze Molukse productie in bioscoop 
Pathé Buitenhof. (6 juni, zie ook pagina 
16–17)  

Soedirman bij de Borobudur Leila S. ChudoriIksaka Banu
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Elders in  
Den Haag

busTour indiscH den HAAG in 
verzeT
Toen de Duitsers op 
10 mei 1940 binnen-
vielen, bevonden zich 
in Den Haag 
duizenden mensen uit 
Indië: Indo’s, 

Molukkers, Indonesiërs en totoks. Journalist 
en schrijver Herman Keppy doet al jaren 
onderzoek naar de strijd tegen de Duitse 
bezetter vanuit de Indische gemeenschap. Op 
verzoek van Stichting Tong Tong neemt hij u in 
de bus mee voor een bijzondere rit door de 
Bomenbuurt, haard van het Indisch verzet. 

Luister naar de boeiende verhalen, en
anekdotes over wat zich daar heeft afge-
speeld.

Datum: donderdag 28 mei. Uiterlijk om 10.45 uur 
melden bij Infobalie van Tong Tong Fair (meest 
linker ingang). Bustour: 11.00 – 12.15 uur. Start- en 
eindpunt: Tong Tong Fair. Kosten: € 12,50. Sobats 
€ 11,50. Doorgang bij min. 10 personen, max. 
20 personen. Reserveren verplicht: reserveringen@
tongtong.nl. 

nATionAAl ArcHieF
Van dinsdag 2 tot en 
met vrijdag 5 juni 
kunnen bezoekers van 
de Tong Tong Fair bij 
het Nationaal Archief 
deelnemen aan een 
rondleiding door de 

fototentoonstelling ‘Blikvangers. De grootste 
fotocollectie van Nederland’. Een van de 
onderwerpen in deze tentoonstelling is 
Nederlands-Indië door de ogen van Onnes 
Kurkdijan. Eind negentiende en begin 
twintigste eeuw waren vele grote bedrijven 
actief in Nederlands-Indië. Deze maatschap-
pijen lieten foto’s maken om hun grootse 
prestaties vast te leggen. Deze bedrijfsfoto’s 
staan in contrast met de bekende afbeel-
dingen van een vredig en idyllisch Neder-
lands-Indië. Aansluitend kunnen bezoekers de 
tentoonstelling ‘Blikvangers’ bezoeken.

Datum: dinsdag 2 juni t/m vrijdag 5 juni 2015. 
Rondleiding: 10.00 – 11.00 uur. Kosten: € 2,50 per 
persoon (i.p.v. € 7,50). Locatie: Nationaal Archief, 
Prins Willem-Alexanderhof 20 Den Haag (direct 
naast Den Haag Centraal). Reserveren via events@
nationaalarchief.nl.

GeHeiM den HAAG
Binnen de Haags-Indische gemeenschap was 
in het einde van de 19e eeuw een grote 
belangstelling voor dit esoterisch gedachte-
goed. Vooral onder spiritualisten waren veel 
mensen te vinden, die in Nederlands-Indië 
waren opgegroeid met een geloof in contact 
met de geestenwereld. Op 27 mei geeft 
Andrea Kroone een lezing over deze 
geschiedenis. Lees meer over dit item op 
pagina 8.

Datum: woensdag 27 mei . Lezing en tempelbezoek: 
10.30 – 11.45 uur. Kosten: € 3,50 per persoon. 
Locatie: Museum van Communicatie, Zeestraat 82, 
2518 AD Den Haag. Reserveren via reserveringen@
tongtong.nl. 

FilMverToninG jeFTA in PATHé 
buiTenHoF
Pathé Buitenhof vertoont de Molukse film 
Jefta. Jefta en Nona zijn een pasgetrouwd stel. 
Op onverklaarbare wijze komt Nona te 
overlijden. Er blijkt zwarte magie in het spel te 
zijn. Jefta staat helemaal niet open voor deze 
wereld. Toch wijzen voorouders, helder-
zienden hem de weg om de dader te achter-
halen. Wie kan Jefta vertrouwen, en wie niet? 
De speelfilm geeft een inkijk in het leven van 
de Molukse gemeenschap in Nederland. De 
makers van deze thriller zijn Henry en Joshua 

De Tong Tong Fair organiseert tal van activiteiten buiten het 
Malieveld i.s.m. diverse partners. Nieuw dit jaar is de Tong Tong 
Malam afterparty: een nachtelijk feest in popcentrum Paard van 
Troje. Ook is er film in Pathé Buitenhof. In het kader van het 
themaprogramma Geheim Den Haag gaat eenmalig de beroemde 
theosofen-tempel open. Een overzicht.

TOng TOng-PROgRAMMA’S 
Maeva
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Timisela. Op 3 juni worden zij geïnterviewd in 
het Tong-Tong-Theater. 

Datum: zaterdag 6 juni. Aanvang film: 18.30 uur. 
Kosten: € 12,–. Locatie: Pathé Buitenhof, Buitenhof 
20, 2513 AG Den Haag, www.pathe.nl/bioscoop/
buitenhof.

de indiscHe jAren vAn isAAc 
isrAëls 
In museum Panorama Mesdag staat Isaac 
Israëls (1865–1934) centraal in een lezing van 
Willemien de Vlieger-Moll; zij schreef diverse 
publicaties over de beroemde kunstschilder. 
Geboren in Amsterdam in een orthodox-joods 
milieu verhuisde Isaac Israëls in 1871 naar Den 
Haag. In 1921 maakte hij een reis naar Indië, 
waar hij ruim een jaar zou blijven. Israëls was 
zeer productief in zijn ‘Indische jaren’. 
Bezoekers kunnen na afloop van de lezing het 
vernieuwde Panorama Mesdag bezoeken. 

Datum: maandag 1 juni. Ontvangst vanaf 10.30 uur 
met gratis thee/koffie. Lezing: 11.00 – 12.00 uur. 
Kosten: € 10,–. Museumkaart gratis. Locatie: 
Panorama Mesdag, Zeestraat 65, Den Haag. 
Aanmelden verplicht: info@panorama-mesdag.nl.

sTAdswAndelinG door indiscH 
den HAAG 
Gilde Den Haag organiseert al meer dan 25 
jaar stadswandelingen met een gids door Den 
Haag. Tijdens de Tong Tong Fair voert het 

Gilde u langs de sporen van de ‘Gordel van 
Smaragd’, die in de binnenstad nog in ruime 
mate aanwezig zijn. De wandeling duurt ca 
een uur.

Dagelijks van 27 mei t/m 7 juni. Aanvang 11.00 uur. 
Vertrekpunt: station Den Haag Centraal, onder het 
grote reclame tv-scherm in de aankomsthal, 
eindpunt bij de Tong Tong Fair. Kosten: € 4,– p.p. (te 
voldoen aan de gids). Maximaal 15 personen per 
wandeling. Reserveren gewenst via 070 356 12 81 
(ma. t/m vr. 9.30 – 12.30 uur) of per e-mail: info@ 
gildedenhaag.nl. Meer informatie: 
www.gildedenhaag.nl.

busTour lAnGs sPoren vAn 
sMArAGd
Net als vorig jaar organiseert Stichting Tong 
Tong i.s.m. Monumentenzorg Den Haag de 
speciale bustour Sporen van Smaragd. In ruim 
een uur krijgt u een mooi beeld van de vele 
vormen waarin Indië zijn sporen naliet in de 
architectuur van Den Haag. De bus rijdt door 
Centrum, Benoordenhout, Van Stolkpark, 
Statenkwartier en Duinoord; een gids van 
Gilde Den Haag geeft een toelichting.
Datum: vrijdag 29 mei en vrijdag 5 juni. Uiterlijk 
10.45 uur melden bij Infobalie van Tong Tong Fair 
(meest linker ingang). Duur: 11.00–12.15 uur. 
Start- en eindpunt: Tong Tong Fair. Kosten € 12,50, 
Sobats € 11,50. Doorgang bij min. 10 personen, 
max. 20 deelnemers per rit. Reserveren verplicht: 
reserveringen@tongtong.nl.

vAren door de GrAcHTen-
Gordel vAn sMArAGd

Rederij Willemsvaart 
laat u kennis maken 
met Indisch Den Haag 
vanaf het water. Er zijn 
elke dag twee 
verschillende 
rondvaarten, een 

ochtend- en een avondvaart. Elk vaart heeft 
een andere route. 
De ochtendvaarten starten om 11.00 uur bij 
Den Haag Centraal (Zwarteweg 40) en 
eindigen na een uur bij de Tong Tong Fair. U 
vaart naar het Indisch Monument, achter 
Madurodam, en terug. Onderweg is tijd voor 
een Indisch hapje en drankje. 
De avondvaarten vertrekken om 21.00 uur bij 
aanlegplaats ‘Meermanno’ (ter hoogte van 
Koninginnegracht 5) en duren ca. 45 minuten. 
U vaart via de Hooigracht naar de Mauritskade 
langs schitterende panden uit de 19e eeuw en 
eindigt bij Den Haag Centraal. 

Dagelijks van 27 mei t/m 7 juni, om 11.00 uur en 
om 21.00 uur. Prijs voor de ochtendvaart (incl. 
hapjes en drankje) is € 15,– voor passagiers van 12 
jaar en ouder. Voor passagiers van 3 t/m 11 jaar kost 
het € 8. Kinderen van 0–2 jaar varen gratis mee. 
Prijs voor de avondvaart van 45 minuten is € 
7,– per persoon. Reserveren kan vooraf via info@
willemsvaart.nl en tijdens de Tong Tong Fair bij het 
kantoor van De Willemsvaart aan de Spekstraat 9 
(dichtbij de Tong Tong Fair).

korTinG rijsTTAFel bij resTAu-
rAnT blAuw 070 
Blauw 070 heeft voor de Tong-Tong-bezoekers 
een mooie aanbieding: op vertoon van uw 
entreebewijs voor de 57e Tong Tong Fair krijgt 
u € 7,50 euro korting per persoon op een 
rijsttafel naar keuze. Deze actie is geldig vanaf 
8 juni tot en met 1 juli 2015. Uitsluitend geldig 
met entreebewijs en alleen via boeking via 
www.seatme.nl (actie Tong Tong). Niet geldig 
met andere acties.

Restaurant Blauw 070. Locatie: Javastraat 13 2585 
AB Den Haag. Info via 070–7200900, 
info@blauw070.nl of www.blauw070.nl.

Meer AcTiviTeiTen...
Dit is een selectie uit ons festivalprogramma 
buiten het Malieveld. Kijk voor een volledige 
opsomming op onze website. 

5 juni: Tong Tong Malam

Het Paard van Troje is de tweede vrijdag-
avond en -nacht het domein van Talking 
Tong Tong, een swingend praatprogramma, 
en Tong Tong Malam, een afterparty tot 
03.00 uur. In Talking Tong Tong gaat Rocky 
Tuhuteru in op ritme en dans en de 
voorkeur van Molukkers in Nederland voor 
backbeats. Waarom zijn het variaties op de 
vierkwartsmaat, stuwende gitaarlicks en 
funky baslijnen? Zijn die te herleiden tot de 
uptempo tifaritmes? Meesterpercussionist 
Nippy Noya ontcijfert deze slagpatronen en 
DJ Rob Manga maakt een selectie uit zijn 
repertoire om die danspatronen te 
illustreren. De vrouwenslagwerkgroep Sapa 

Lawan uit het Overijsselse Wierden zal 
tijdens Tifa’s & Turntables verschillende 
ritmes vertolken op originele Molukse 
instrumenten. Veertien vrouwen die de 
groove in hun ziel hebben! Er is nog meer 
percussie, namelijk van de Hawaiiaanse 
sterpercussionist Kaili met dans van Maeva. 
The Brothers Timisela komen met een 
muzikale bijdrage naar aanleiding van hun 
thriller Jefta.
Om 23.00 uur start Tong Tong Malam, een 
afterparty (tot 03.00 uur) met DJ Rob Manga 
en DJ Ron Funkytown achter de draaitafel. 

Datum: vrijdag 5 juni. Aanvang Talking Tong 
Tong 20.00 uur. Kosten: € 10,– (excl. € 2,50 
servicekosten). Aanvang Tong Tong Malam: 
23.00 uur. Kosten: € 7,50 (excl. € 2,50 
servicekosten). Locatie: Paard van Troje, 
Prinsegracht 12, 2512 GA Den Haag. Kaart-
verkoop via www.paard.nl.  

Nippy Noya Rob Manga
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TONG-TONG-PODIUM

12.15  Louis Drabe & Friends 
(allround)

13.30  Southern Quartet met 
Erwin van Ligten, Andre 
Sommer, Udo Demandt, 
Jens Dreijer en special 
guest Isabelle Ame 
(southern/country/soul/pop)

15.00  Culturele dans- en 
muziekgroep van de 
Anambas Eilanden 
(Indonesië)

16.30  Southern Quartet 
18.00  Culturele dans- en 

muziekgroep uit 
Tondano, Minahassa 
(Indonesië)

19.30  Suka Duka, Balinees 
dans- en muziekensemble 
o.l.v. Agus Made Wardana 
(Nederland/België)

21.00  Cambodian Space 
Project (60’s Khmer rock 
uit Australië en Cambodja)

TONG-TONG-THEATER

13.00  Vilan van de Loo presen-
teert haar biografie over 
Johannes ‘Pa’ van der Steur

14.00  Interview met Julien 
Poulson van Cambodian 
Space Project door Bart 
Barendregt 

16.00  Feestelijke opening met 
o.a. Boi Akih en Klaus 
Kuiper, Leila S. Chudori 
en Vilan van de Loo 
(alleen voor genodigden)

18.00  Boi Akih Duo met 
gastoptreden van Klaus 
Kuiper (contemporary 
worldjazz; stem, gitaar en 
gamelan)

20.00  ‘Geen gewoon Indisch 
meisje’ (deel 1) met 
Marion Bloem en Erwin 
van Ligten (literair 
muziektheater)

BENGKEL

12.30  Naar Indonesië? Willem 
Linders van Indonesia 
Travel geeft praktische 
reistips

15.00  Workshop Indische 
massage o.l.v. Stichting 
Pitjit, max. 20 deelnemers* 

16.45  Workshop voor kinderen 
over de orang oetan o.l.v. 
Eric ten Sande van het 
Wereld Natuur Fonds, 
max. 16 deelnemers*

18.30  Workshop djamoe maken 
o.l.v. Stichting Pitjit, 
ingrediënten € 2,50, max. 
15 deelnemers*

20.30  Workshop batikken op 
kroepoekblik o.l.v. Shelly 
Lapré, materiaalkosten 
€ 15,–, max. 16 personen*

INDOROCK CAFÉ

14.15  Eastern Aces
15.45  Eastern Aces 
17.15  Louis Drabe & Friends
18.45  Louis Drabe & Friends

DEN HAAG (ZIE P. 16-17)

10.30  Geheim Den Haag, lezing 
door Andréa Kroon over 
de band tussen Indië en 
mystiek Den Haag rond 
1900. I.s.m. Museum voor 
Communicatie *** 

11.00  Te voet door Indisch Den 
Haag. Stadswandeling 
o.l.v. het Gilde Den 
Haag ***

11.00  ‘Grachtengordel van 
smaragd’, met de boot 
door Indisch Den Haag 
vanaf station Den Haag 
Centraal. I.s.m. Rederij 
Willemsvaart ***

12.00  Ogoh ogoh, een Balinese 
optocht met reusachtige 
beelden zal op de 
openingsdag van de Tong 
Tong Fair paraderen. 
Door Balinees dans- en 
muziekensemble Suka 
Duka o.l.v. Agus Made 
Wardana 

21.00  ‘Grachtengordel van 
smaragd’, met de boot 
door Indisch Den Haag 

vanaf aanlegplaats 
‘Meermanno’. I.s.m. 
Rederij Willemsvaart***

TONG-TONG-PODIUM

12.15  Culturele dans- en 
muziekgroep van de 
Anambas Eilanden 
(Indonesië)

13.30  Indonesische dansen 
door Agung Gunawan en 
Deasylina da Ary 
(Midden- en Oost-Java, 
Indonesië)

15.00  Orkes Keroncong Cente 
Manis (krontjong uit 
Jakarta, Indonesië)

16.30  The Kambing Kings 
(Indorock)

18.00  Culturele dans- en 
muziekgroep uit 
Tondano, Minahassa 
(Indonesië)

19.30  APIP’s Batik ‘Yogyakarta 
Kota Batik Dunia’ van Afif 
Syakur (modeshow uit 
Yogyakarta, Indonesië)

21.00  Orkes Keroncong Cente 
Manis

TONG-TONG-THEATER

13.00  ‘Lin Scholte, 50 jaar Anak 
Kompenie en Suriname’, 
lezing door Vilan van de 
Loo

14.00  ‘De dekolonisatie in 
Indië/Indonesië 1945-
1950, gezien door de 
ogen van de Nederlandse 
en Indische militairen en 
veteranen’ lezing door 
Gert Oostindie (KITLV), 
i.s.m. Museum Bronbeek

15.00  Djam Boekoe: Ricci 
Scheldwacht interviewt 
Reggie Baay n.a.v. Daar 
werd iets gruwelijks 
verricht, met dansvoor-
stelling ‘Tanpa Wajah’ 
van Aafke de Jong met 

Rahmida Dewi Patma-
wati en Boudewijn 
Scholten

16.30  Trans/lit: Marije Plomp 
interviewt schrijfster 
Leila S. Chudori en 
vertaler Henk Maier, 
n.a.v. de vertaling van 
bestseller Pulang (Naar 
Huis)

18.30  ‘Hanoman, held van de 
vrede’, wayang kulit 
voorstelling door Ki 
Warseno Slank uit 
Surakarta (Indonesië)

20.00  ‘Tante Lien wordt 40!’. 
Koempoelan met 
speciale gasten Coen 
Pronk, Yvonne Keuls, Aïs 
Lawalata, Wouter Muller 
e.a., t.g.v. het 40-jarig 
jubileum van Tante Lien 
(toeslag € 7,50)**

BENGKEL

12.15  Workshop batikken o.l.v. 
couturier Afif Syakur uit 
Yogyakarta, materiaal
kosten € 10,–, max. 16 
personen* 

15.00  ‘Ik herdenk: van 5 naar 
15’ o.l.v. Sandra Reemer 
en Rocky Tuhuteru. I.s.m. 
Nationaal Comité 4 en 5 
mei en Indisch 
Herinnerings centrum

16.30  ‘Wat is dit voor wayang-
pop?’ Workshop met dr 
Hedi Hinzler en Ki 
Warseno Slank (neem uw 
eigen wayangpop mee!) 

18.30  Workshop Indonesische 
dans o.l.v. Agung Gunawan 
en Deasylina da Ary

20.30  ‘Tussen kunst en 
poesaka’. Ignatius 
Supriyanto vertelt over 
de mystieke lading van 
uw kris, edelsteen of 
(kunst)voorwerp (neem 
voorwerpen mee!)

INDOROCK CAFÉ

14.15  The Renegades
15.45  The Renegades
17.15  Illusion
18.45  Illusion

woe

27 
MEI

— wijzigingen voorbehouden —

do

28 
MEI

— wijzigingen voorbehouden —

Programma Tong Tong Festival op de 57e Tong Tong Fair – malieveld, den haag
*, **, *** Kijk op pagina 24 voor de toelichting op inschrijven, vooruitbestellen en reserveren.
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DEN HAAG (ZIE P. 16–17)

11.00  Bustour ‘Indisch 
Den Haag in verzet’, een 
bijzondere rit door de 
Bomenbuurt, haard van 
het Indisch verzet tijdens 
WOII. Door Herman 
Keppy ***

11.00  Te voet door Indisch 
Den Haag. Stadswande-
ling o.l.v. het Gilde Den 
Haag ***

11.00  ‘Grachtengordel van 
smaragd’, met de boot 
door Indisch Den Haag 
vanaf station Den Haag 
Centraal. I.s.m. Rederij 
Willemsvaart ***

19.00 Humanity House: 
vertoning documentaire 
Behind the Frequency over 
(het ontbreken van) 
persvrijheid in Indonesië

21.00  ‘Grachtengordel van 
smaragd’, met de boot 
door Indisch Den Haag 
vanaf aanlegplaats 
‘Meermanno’. I.s.m. 
Rederij Willemsvaart *** 

TONG-TONG-PODIUM

12.15  Culturele dans- en 
muziekgroep van de 
Anambas Eilanden 
(Indonesië)

13.30  Orkes Keroncong Cente 
Manis (krontjong uit 
Jakarta, Indonesië)

15.00  Indonesische dansen 
door Agung Gunawan en 
Deasylina da Ary 
(Midden- en Oost-Java, 
Indonesië)

16.30  Wayland Paradise 
(Indische hawaiian)

18.00  Orkes Keroncong Cente 
Manis

19.30  Wayland Paradise 
21.00  NoyaLohyNoya (gearran-

geerde lagu lagu) 

TONG-TONG-THEATER

13.00  Djam Boekoe: Eveline 
Buchheim interviewt 
Frank Okker n.a.v. zijn 
biografie van Rouffaer, de 
laatste Indische avonturier

14.00  John Jansen van Galen in 
gesprek met Hans van 
den Akker n.a.v. de 
tentoonstelling ‘Oorlog!’, 
i.s.m. Museum Bronbeek

15.00  Het geheim van The 
Brothers Timisela, 
fragmenten uit de 
gelijknamige voorstelling 
door Henry en Joshua 
Timisela (reserveren 
verplicht**)

16.30  Mystiek in het werk van 
Keuls, door Yvonne 
Keuls, Toeslag € 2,50**

17.30  Trans/lit: Reading Pulang/
Naar Huis/Home van de 
Indonesische schrijfster 
Leila S. Chudori m.m.v. 
Jarvey van Galen

19.00  ‘Hanoman, held van de 
vrede’, wayang kulit 
voorstelling door Ki 
Warseno Slank uit 
Surakarta (Indonesië)

20.30  ‘Gamelan-invloeden op 
piano’, Laurens de Boer 
voert o.a. werk van Sinta 
Wullur, Albert van 
Veenendaal en Philip 
Glass uit. Met dans door 
Arnaud Kokosky 
Deforchaux 

BENGKEL

12.15  Workshop batikken o.l.v. 
couturier Afif Syakur uit 
Yogyakarta, materiaal
kosten € 10,–, max. 16 
personen 

15.00  Workshop pidjit o.l.v. 
Sonja Bloem, max. 15 
deelnemers*

17.00  Workshop Indonesische 
dans o.l.v. Agung 
Gunawan en Deasylina 
da Ary

19.00  Kookstudio: sop kepala 
ikan (vissekop-soep) maken 
o.l.v. Chyco Brouwer, 
ingrediënten € 3,50, max. 
15 deelnemers*

20.30  Onverklaarbare 
gebeurtenissen, 
goena-goena? Praatpro-
gramma o.l.v. Jessica 
Baro

INDOROCK CAFÉ

14.15  Jamsessie o.l.v. Raymond
15.45  Jamsessie o.l.v. Raymond
17.15  Kiss The Groove 
18.45  Kiss The Groove 

DEN HAAG (ZIE P. 16–17) 

11.00  ‘Sporen van Smaragd’, 
bustour door Indisch 
Den Haag. I.s.m. 
Monumentenzorg 
Den Haag ***

11.00  Te voet door Indisch 
Den Haag. Stadswande-
ling o.l.v. het Gilde 
Den Haag ***

11.00  ‘Grachtengordel van 
smaragd’, met de boot 
door Indisch Den Haag 
vanaf station Den Haag 
Centraal. I.s.m. Rederij 
Willemsvaart ***

21.00  ‘Grachtengordel van 
smaragd’, met de boot 
door Indisch Den Haag 
vanaf aanlegplaats 
‘Meermanno’. I.s.m. 
Rederij Willemsvaart ***

TONG-TONG-PODIUM

12.15  Orkes Keroncong Cente 
Manis (krontjong uit 
Jakarta, Indonesië)

13.30  Tea for Texas (Americana)
15.00  Uitreiking Zilveren 

Rijstlepel aan het beste 
restaurant van de 57e 
Tong Fair

15.30  Indonesische dansen 
door Agung Gunawan en 
Deasylina da Ary 
(Midden- en Oost-Java, 
Indonesië)

16.30  YK Samarinda (worldjazz 
uit Kalimantan, Indonesië)

18.00  APIP’s Batik ‘Yogyakarta 
Kota Batik Dunia’ van 
couturier Afif Syakur 
(modeshow uit Yogyakarta, 
Indonesië)

19.30  Tea for Texas 
21.00  YK Samarinda

TONG-TONG-THEATER

13.00  ‘De dekolonisatie van 
Indonesië op het 
wereldtoneel’, lezing 
door Bart Luttikhuis 
(KITLV) i.s.m. Museum 
Bronbeek 

14.00  Eerste Generatie Show: 
Vilan van de Loo 
interviewt oud KNIL’er 
Ernst Termeulen

15.00  Djam Boekoe: Tanneke 
de Groot interviewt 
Lutgard Mutsaers n.a.v. 
haar boek Roep der verten; 
Krontjong van roots naar 
revival

16.00  Trans/lit: ‘Hoogleraar A. 
(Hans) Teeuw: Nestor van 
de Indonesische 
literatuurstudie, 
lexicografie, vertaler’, 
gesprek Marjanne 
Termorshuizen en Susi 
Moeimam o.l.v. Els 
Bogaerts

17.00  Djam Boekoe: Kester 
Freriks interviewt 
Anneloes Timmerije en 
Charles den Tex, n.a.v. 
hun bestseller Het 
vergeten verhaal van een 
onwankelbare liefde in de 
oorlogstijd

18.30  Interview met de makers 
van Poppin’ Java door 
Arnaud Kokosky 
Deforchaux

20.00  ‘Poppin’Java’ van Don’t 
Hit Mama (urban dance 
meets Javaanse dans)

BENGKEL

12.15  ‘Een tropische moestuin 
thuis’. Win Boesrie geeft 
kruiden- en plantentips

14.00  ‘E-Indo, healthy lifestyle 
with an Indo Twist’, met 

za

30 
MEI

— wijzigingen voorbehouden —

vr

29 
MEI

— wijzigingen voorbehouden —
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Melissa Trouerbach en 
Patrick Wouters

16.00  Singalong met Orkes 
Keroncong Cente Manis 
uit Jakarta

17.30  ‘Arjuna versus Karna’, 
wayang golek (poppen-
theater) door Nandang 
Supriatna uit Lembang 
(Indonesië)

19.00  Muziekworkshop o.l.v. YK 
Samarinda uit Kaliman-
tan (Indonesië)

20.30  Workshop wayang kulit 
(schaduwpoppen) maken 
o.l.v. Ki Warseno Slank, 
materiaalkosten € 3,50, 
max. 20 personen*

INDOROCK CAFÉ

14.15  The Nightbreakers
15.45  The Nightbreakers
18.45  In the Pocket
20.15  In the Pocket

DEN HAAG (ZIE P. 16–17)

11.00  Te voet door Indisch Den 
Haag. Stadswandeling 
o.l.v. het Gilde Den 
Haag ***

11.00  ‘Grachtengordel van 
smaragd’, met de boot 
door Indisch Den Haag 
vanaf station Den Haag 
Centraal. I.s.m. Rederij 
Willemsvaart ***

21.00  ‘Grachtengordel van 
smaragd’, met de boot 
door Indisch Den Haag 
vanaf aanlegplaats 
‘Meermanno’. I.s.m. 
Rederij Willemsvaart ***

TONG-TONG-PODIUM

12.15  Orkes Keroncong Cente 
Manis (krontjong uit 
Jakarta, Indonesië)

13.30  APIP’s Batik ‘Indonesia’s 
Heritage’ van couturier 

Afif Syakur (modeshow uit 
Yogyakarta, Indonesië)

15.00  Mai’ana (Polynesische dans 
en muziek)

16.00  Uitreiking Ems Grizèl 
Trofee aan de best 
verzorgde stand van de 
57e Tong Tong Fair

16.30  YK Samarinda (worldjazz 
uit Kalimantan, Indonesië)

18.00  Mai’ana
19.30  Pentjak silat voorstelling 

door Pencak Panca Sila 
uit Maastricht

21.00  YK Samarinda 

TONG-TONG-THEATER

13.30  Martijn Eickhoff (NIOD), 
Ardjoena Candotti (UvA) 
en Harm Stevens 
(Rijks museum) over 
Gedeeld Erfgoed in 
Nederland o.l.v. Wim 
Manuhutu

14.30  ‘Een humaan koloniaal. 
Leven en werk van 
Herman Salomonson 
alias Melis Stoke’, lezing 
van Gerard Termorshui-
zen, n.a.v. zijn gelijkna-
mige boek

15.30  Interview met Koo Siu 
Ling door Marjolein 
Kelderman over de 
Peranakan keuken n.a.v. 
haar boek Culture, Cuisine, 
Cooking. An East Java 
Peranakan Memoir

16.30  Leila S. Chudori in 
gesprek met Martijn 
Eickhoff (NIOD), 
Aboeprijadi Santoso 
(IPT1965)

17.30  Pamela Pattynama 
interviewt Monique 
Verhoeckx n.a.v. haar 
speelfilm Flat Earth

19.30  ‘Orpheus & Sinta’, 
theater-, dansétudes met 
Agung Gunawan, 
Deasylina da Ary, Arnaud 
Kokosky Deforchaux en 
altviolist Saskia Meijs 
met videoprojecties van 
‘videast’ en veejay 
Martijn Grootendorst

BENGKEL

12.15  Workshop Polynesische 
dans o.l.v. Conchita 
Joenoes van Mai’ana

14.00  Workshop vliegers 
maken met Irene 
Tjebbes, Tiurlan Tobing, 
Vanity Atmoredjo, Tony 
Ernst en Rubens Agaatsz, 
materiaalkosten € 3,–, 
max. 20 deelnemers*

15.30  Workshop wayang kulit 
(schaduwpoppen) maken 
o.l.v. Ki Warseno Slank, 
materiaalkosten € 3,50, 
max. 20 personen*

17.30  Workshop pentjak silat 
o.l.v. Henry Otgaar van 
Pencak Silat Panca Sila 
uit Maastricht

19.30  Workshop batikken o.l.v. 
couturier Afif Syakur uit 
Yogyakarta, materiaal
kosten € 10,–, max. 16 
personen*

INDOROCK CAFÉ

14.15  Collin de Vries & friends 
afgewisseld met DJ 
Robby de Vries

18.45  Reboot
20.15  Reboot

DEN HAAG (ZIE P. 16–17) 

11.00  Te voet door Indisch 
Den Haag. Stadswande-
ling o.l.v. het Gilde Den 
Haag ***

11.00  ‘Grachtengordel van 
smaragd’, met de boot 
door Indisch Den Haag 
vanaf station Den Haag 
Centraal. I.s.m. Rederij 
Willemsvaart ***

21.00  ‘Grachtengordel van 
smaragd’, met de boot 
door Indisch Den Haag 
vanaf aanlegplaats 
‘Meermanno’. I.s.m. 
Rederij Willemsvaart *** 

TONG-TONG-PODIUM

12.15  Culturele dans- en 
muziekgroep uit 
Lampung (Indonesië)

13.30  Indonesische dansen 
door Agung Gunawan en 
Deasylina da Ary 
(Midden- en Oost-Java, 
Indonesië)

15.00  De Late Late Lien Show 
met Wieteke van Dort

16.45  Agung Gunawan en 
Deasylina da Ary

18.00  Orkes Keroncong Cente 
Manis (krontjong uit 
Jakarta, Indonesië)

19.30  Silat Melayu o.l.v. Rob 
Brandt (Maleise pentjak 
silat)

21.00  Orkes Keroncong Cente 
Manis

TONG-TONG-THEATER

13.00  Presentatie over 
Indonesian Diaspora 
Network Nederland door 
voorzitter Ebed Litaay

14.00  Ricci Scheldwacht 
interviewt Arthur Gelink 
en regisseur Klaas van 
Eijkeren n.a.v. de 
speelfilm Patria

15.00  Amis Boersma interviewt 
Ratna Saptari en Saskia 
Wieringa voorzitter van 
Stichting International 
People Tribunal 1965

16.00  Libera Me, korte documen-
taire met portretten van 
Indonesische en 
Nederlandse veteranen 
van de Tweede Wereldoor-
log van Stichting Stobbe, 
i.s.m. Museum Bronbeek

17.00  Sanne Ravensbergen 
interviewt Hylke 
Speerstra n.a.v. zijn 
nieuw boek Op klompen 
door de dessa. 

Programma Tong Tong Festival op de 57e Tong Tong Fair – malieveld, den haag
*, **, *** Kijk op pagina 24 voor de toelichting op inschrijven, vooruitbestellen en reserveren.
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18.30  Huwelijksceremonie in 
Yogyase stijl door 
couturier Afif Syakur uit 
Yogyakarta

20.00  Duo Susu Segar (klassieke 
en moderne crossgender 
dansen uit Indonesië) 

BENGKEL

12.15  Workshop batikken o.l.v. 
couturier Afif Syakur uit 
Yogyakarta, materiaal
kosten € 10,–, max. 16 
personen*

15.00  Workshop silat melayu 
o.l.v. Rob Brandt (Maleise 
pentjak silat)

16.30  Workshop dans o.lv. Susu 
Segar (Indonesische 
crossgender-dans) 

18.00  Meezingen met Indisch 
koor Suara Kita

20.00  Kookstudio: workshop 
‘nasi goreng kampung’ 
op twee manieren met 
Agus Hermawan van 
Restaurant Blauw 070, 
Den Haag, max. 20 
deelnemers*

INDOROCK CAFÉ

14.15  Peter Tatipata and 
friends

17.15  Peter Tatipata and 
friends

18.45  Triple B
20.15  Triple B

DEN HAAG (ZIE P. 16–17) 

10.30  De Indische jaren van 
Isaac Israëls. Lezing door 
Willemien de Vlieger-
Moll. I.s.m. Panorama 
Mesdag ***

11.00  Te voet door Indisch Den 
Haag. Stadswandeling 
o.l.v. het Gilde Den 
Haag ***

11.00  ‘Grachtengordel van 
smaragd’, met de boot 
door Indisch Den Haag 
vanaf station Den Haag 
Centraal. I.s.m. Rederij 
Willemsvaart ***

21.00  ‘Grachtengordel van 
smaragd’, met de boot 
door Indisch Den Haag 

vanaf aanlegplaats 
‘Meermanno’. I.s.m. 
Rederij Willemsvaart ***

TONG-TONG-PODIUM

12.15  Culturele dans- en 
muziekgroep uit 
Lampung (Indonesië)

13.30  Orkes Keroncong Cente 
Manis (krontjong uit 
Jakarta, Indonesië)

15.00  Indonesische dansen 
door Agung Gunawan en 
Deasylina da Ary 
(Midden- en Oost-Java, 
Indonesië)

16.30  Challenge (Indopop) 
18.00  Orkes Keroncong Cente 

Manis 
19.30  APIP’s Batik ‘Yogyakarta 

Kota Batik Dunia’ van 
couturier Afif Syakur 
(modeshow uit Yogyakarta, 
Indonesië)

21.00  Challenge 

TONG-TONG-THEATER

12.30  Huwelijksceremonie in 
Yogyase stijl door 
couturier Afif Syakur uit 
Yogyakarta 

14.00  Vilan van de Loo over Pa 
van der Steur en de 
Protestantse Kerk

15.00  ‘Een geregisseerde 
werkelijkheid’, lezing van 
Katja Payens over de 
foto’s van de onafhanke-
lijkheidsstrijd 1945-1950, 
i.s.m. Museum Bronbeek

16.00  Wietske van der Wielen 
over J.A. Neubronner, 
VOC-er in Malakka, i.s.m. 
Vereniging Nederland-
Maleisië

17.00  Kunthea Ken (klassieke en 
moderne dans uit Cambodja)

18.30  Denise Jannah Quartet 
zingt o.a. Ella Fitzgerald 
en Javaanse gedichten 

(jazz) (toeslag € 2,50)**

20.00  ‘Indisch, maar dan 
anders’, Ernst Jansz en 
Wouter Muller (toeslag 
€ 2,50)**

BENGKEL

12.15  Boekenclub: Anneloes 
Timmerije en Charles den 
Tex gaan met bezoekers 
in gesprek over hun 
bestseller Het vergeten 
verhaal van een onwankel-
bare liefde in oorlogstijd

14.00  Dansworkshop o.l.v. 
Agung Gunawan en 
Deasylina da Ary 

15.30  Meezingen met Indisch 
koor Suara Kita

17.30  Boekenclub: Marjolein 
Kelderman van Boekhan-
del Athenaeum gaat in 
gesprek met bezoekers 
over (favoriete) Indische 
kookboeken

19.00  ‘Arjuna versus Karna’, 
wayang golek (poppen-
voorstelling) door 
Nandang Supriatna uit 
Lembang (Indonesië)

20.30  Workshop 
 Cambodjaanse dans o.l.v. 
Kunthea Ken

INDOROCK CAFÉ

14.15  Eastern Aces
15.45  Eastern Aces
17.30  Illusion
18.45  Illusion
 

DEN HAAG (ZIE P. 16–17) 

10.00  Rondleiding met 
introductie op de nieuwe 
foto-expo ‘Blikvangers’ 
en speciale aandacht 
voor Nederlands-Indië. 
I.s.m. Nationaal 
Archief ***

11.00  Te voet door Indisch 
Den Haag. Stadswande-
ling o.l.v. het Gilde Den 
Haag ***

11.00  ‘Grachtengordel van 
smaragd’, met de boot 
door Indisch Den Haag 
vanaf station Den Haag 
Centraal. I.s.m. Rederij 

Willemsvaart ***

21.00  ‘Grachtengordel van 
smaragd’, met de boot 
door Indisch Den Haag 
vanaf aanlegplaats 
‘Meermanno’. I.s.m. 
Rederij Willemsvaart ***

TONG-TONG-PODIUM

12.15  Orkes Keroncong Cente 
Manis (krontjong uit 
Jakarta, Indonesië)

13.30  DwiBhumi, InaDance en 
Sanggar Mira (Indonesi-
sche dansen)

15.00  Aïs Lawalata Show met 
als gasten Tante Lien en 
Adriana Romijn

16.30  Reboot (funk/soul)
18.00  ‘De reis van mijn leven’ 

van Wouter Muller 
(muzikaal programma)

19.30  DwiBhumi, InaDance en 
Sanggar Mira 

21.00  Reboot 

TONG-TONG-THEATER

12.30  ‘Liedjes uit de Kompe-
nie’, met gastheer Rocky 
Tuhuteru i.s.m. Stichting 
Museum Maluku

14.00  Ricci Scheldwacht 
interviewt Armando Ello 
over zijn fotoproject 
‘Verborgen Identiteit’ en 
Erica Bürer over haar 
fotoproject ‘Imagine’

15.00  Interview met The 
Brothers Timisela over 
hun film Jefta (reserveren 
verplicht**)

16.00  Djam Boekoe: Jellie 
Brouwer interviewt Elle 
van Rijn, n.a.v. haar 
nieuwe boek Mijn naam is 
Nadra. Een van de kinderen 
van Nadra/Bertha zal ook 
aanwezig zijn

17.30  Djam Boekoe: Fridus 
Steijlen interviewt Sylvia 
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Pessireron n.a.v. haar 
nieuwe boek Gesloten 
Koffers

20.00  Kruit!, theatervoorstel-
ling door DeltaDua. Met 
nagesprek met de 
makers o.l.v. Ron 
Habiboe (reserveren 
verplicht**)

BENGKEL

12.15  ‘Ikan Tjolo Tjolo à la 
Agus’, met Agus 
Hermawan van Restau-
rant Blauw 070, Den 
Haag, max. 20 deelnemers* 

14.00  Workshop Pasar-Maleis 
met Wieteke van Dort

15.30  Workshop wayangpop-
pen uit Wayang Revolusi 
maken met Anneke 
Ingwersen i.s.m. Museum 
Bronbeek

17.30  ‘Je wordt thuisgebracht’, 
kindervoorstelling door 
Theater Challenge en 
Theatergroep Zwerm 

19.00 Naar Indonesië? Willem 
Linders van Indonesia 
Travel geeft praktische 
reistips

20.30  ‘Arjuna versus Karna’, 
wayang golek (poppen-
theater) door Nandang 
Supriatna uit Lembang 
(Indonesië)

INDOROCK CAFÉ

15.45  Challenge afgewisseld 
met DJ Styles Wattimena

18.45  Challenge met gastop-
treden van Justine 
Pelmelay

20.15  DJ Styles Wattimena

DEN HAAG (ZIE P. 16–17) 

10.00  Rondleiding met 
introductie op de nieuwe 
foto-expo ‘Blikvangers’ 
en speciale aandacht 
voor Nederlands-Indië. 
I.s.m. Nationaal Archief 
***

11.00  Te voet door Indisch 
Den Haag. Stadswande-
ling o.l.v. het Gilde Den 
Haag ***

11.00  ‘Grachtengordel van 
smaragd’, met de boot 
door Indisch Den Haag 
vanaf station Den Haag 
Centraal. I.s.m. Rederij 
Willemsvaart ***

21.00  ‘Grachtengordel van 
smaragd’, met de boot 
door Indisch Den Haag 
vanaf aanlegplaats 
‘Meermanno’. I.s.m. 
Rederij Willemsvaart ***

TONG-TONG-PODIUM

12.15  Orkes Keroncong Cente 
Manis (krontjong uit 
Jakarta, Indonesië)

13.30  Wipe Out Selection 
(Indorock) 

15.00  Dansgroep Orchidee 
(Polynesische dans)

16.30  Orkes Keroncong Cente 
Manis

18.00  Dansgroep Orchidee
19.30  Demonstratie pentjak 

silat o.l.v. Paatje 
Phefferkorn

21.00  Wipe Out Selection 

TONG-TONG-THEATER

13.00  Marije Plomp interviewt 
Rob van der Steur en Tom 
Jutte over het tehuis van 
Pa van der Steur in het 
huidige Indonesië, met 
een live angkloeng 
opvoering door de 
kinderen van de Yayasan 
Pa van der Steur in 
Jakarta via internetver-
binding 

14.00  Djam Boekoe: ‘De 
onmeetbare mens. 
Schedels, ras en 
wetenschap in Neder-
lands-Indië’, lezing door 
Fenneke Sysling 

15.30  Trans/lit: Iksaka Banu en 
Reggie Baay in gesprek 
over (post-)koloniale 

fictie en geschiedschrij-
ving

16.30  Cinemasia FilmLab 
ShortsProg: ‘Verboden 
Liefde’, ‘Untuk Selalu’ en 
‘Phantom Napalm’, met 
een inleiding door Judith 
Mulder en nagesprek met 
de makers. I.s.m. 
CinemAsia

18.30  Interview met de makers 
van Poppin’ Java door 
Arnaud Kokosky 
Deforchaux

20.00  Poppin’ Java door Don’t 
Hit Mama (urban dance 
meets Javaanse dans)

BENGKEL

12.15  Workshop Polynesische 
dans o.l.v. Monique 
Kneefel van dansgroep 
Orchidee

14.00  ‘Arjuna versus Karna’, 
wayang golek (poppenthe-
ater) door Nandang 
Supriatna uit Lembang 
(Indonesië)

15.30  Workshop Poppin’ Java 
o.l.v. Nita Liem en 
Herrold Anakotta van 
Don’t Hit Mama

17.30  Workshop pentjak silat 
o.l.v. Paatje Phefferkorn

19.00  Workshop Pasar Maleis 
met Wieteke van Dort

20.30  Workshop batikken op 
kroepoekblik o.l.v. Shelly 
Lapré, materiaalkosten 
€ 15,–, max. 16 personen*

INDOROCK CAFÉ

14.15  Crazy Peach
15.45  Crazy Peach
17.15  Wipe Out Selection
18.45  The Nightbreakers
20.15  The Nightbreakers

DEN HAAG (ZIE P. 16–17) 

10.00  Rondleiding met 
introductie op de nieuwe 
foto-expo ‘Blikvangers’ 
en speciale aandacht 
voor Nederlands-Indië. 
I.s.m. Nationaal Archief 
***

11.00  Te voet door Indisch Den 

Haag. Stadswandeling 
o.l.v. het Gilde Den 
Haag ***

11.00  ‘Grachtengordel van 
smaragd’, met de boot 
door Indisch Den Haag 
vanaf station Den Haag 
Centraal. I.s.m. Rederij 
Willemsvaart ***

21.00  ‘Grachtengordel van 
smaragd’, met de boot 
door Indisch Den Haag 
vanaf aanlegplaats 
‘Meermanno’. I.s.m. 
Rederij Willemsvaart ***

TONG-TONG-PODIUM

12.15  Orkes Keroncong Cente 
Manis (krontjong uit 
Jakarta, Indonesië)

13.30  ’Anjaneya’, pentjakspek-
takel door leerlingen van 
Charles Renoult

15.00  Hawaiian Treasure 
(Polynesische dans)

16.30  Orkes Keroncong Cente 
Manis

18.30  Hawaiian Treasure 
20.30  Crazy Rockers (Indorock) 

met jivers op de catwalk! 

TONG-TONG-THEATER

13.00  ‘H.J. van Mook 
1894 – 1965. Een vrij en 
gelukkig Indonesië’, 
lezing van Tom van den 
Berge (KITLV) n.a.v. zijn 
gelijknamige boek, i.s.m. 
Museum Bronbeek

14.00  Pamela Pattynama 
interviewt Gerda Jansen 
Hendriks n.a.v. haar 
proefschrift Een voorbeel-
dige kolonie over vijftig 
jaar overheidsfilm in 
Indië 1912–1962

15.00  Peter van Zonneveld 
interviewt Fred Lanzing, 
n.a.v. zijn korte verhaal 
Willem. Pelopor Mati, met 

Programma Tong Tong Festival op de 57e Tong Tong Fair – malieveld, den haag
*, **, *** Kijk op pagina 24 voor de toelichting op inschrijven, vooruitbestellen en reserveren.
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voordrachten van Jarvey 
van Galen

16.00  ‘Indisch verzet tijdens de 
tweede wereldoorlog in 
Nederland’, lezing door 
Herman Keppy 

17.30  Trans/lit Wim Manuhutu 
interviewt Iksaka Banu 
en Joss Wibisono over de 
Indonesische perspectie-
ven van de gedeelde 
geschiedenis Indonesië 
en Nederland

19.00  Duo Susu Segar (klassieke 
en moderne Indonesische 
crossgender dansen)

20.30  Boudewijn de Groot 
geïnterviewd door 
Elsbeth Vernout over zijn 
nieuwste CD Achter Glas, 
met muzikale illustraties

BENGKEL

12.15  Workshop Polynesische 
dans o.l.v. Regina 
Butteling en Bernard 
Tunui van Hawaiian 
Treasure

14.00  Workshop pidjit o.l.v. 
Sonja Bloem, max. 15 
deelnemers*

15.30  Workshop Yoga Tong 
Tong Fair voor beginners 
o.l.v. Jill Stolk, max. 15 
deel nemers*

17.30  Workshop djamoe maken 
o.l.v. Stichting Pitjit, 
ingrediënten € 2,50, max. 
15 deelnemers*

19.00  Meezingen met Indisch 
koor Suara Kita

20.30  Workshop Indische 
massage o.l.v. Stichting 
Pitjit, max 20 deelnemers* 

INDOROCK CAFÉ

15.45  Crazy Rockers
17.15  Renegades
18.45  Renegades

DEN HAAG (ZIE P. 16–17) 

10.00  Rondleiding met 
introductie op de nieuwe 
foto-expo ‘Blikvangers’ 
en speciale aandacht 
voor Nederlands-Indië. 
I.s.m. Nationaal 

Archief ***

11.00  ‘Sporen van Smaragd’, 
bustour door Indisch Den 
Haag. I.s.m. Monumen-
tenzorg Den Haag ***

11.00  Te voet door Indisch Den 
Haag. Stadswandeling 
o.l.v. het Gilde Den 
Haag ***

11.00  ‘Grachtengordel van 
smaragd’, met de boot 
door Indisch Den Haag 
vanaf station Den Haag 
Centraal. I.s.m. Rederij 
Willemsvaart ***

20.00  Talking Tong Tong, 
swingende talkshow met 
Tifa & Turntables (o.a. 
met Rocky Tuhuteru, 
Nippy Noya, DJ Rob 
Manga en Sapa Lawan), 
Maeva en Kaili, en The 
Brothers Timisela. I.s.m. 
het Paard van Troje ***

21.00  ‘Grachtengordel van 
smaragd’, met de boot 
door Indisch Den Haag 
vanaf aanlegplaats 
‘Meermanno’. I.s.m. 
Rederij Willemsvaart ***

23.00  Tong Tong Malam, 
afterparty met DJ Rob 
Manga en DJ Ron 
Funkytown achter de 
draaitafel. I.s.m. het 
Paard van Troje ***

TONG-TONG-PODIUM

12.15  DwiBhumi en Sanggar 
Mira (Balinese dansen)

13.30  SEN, formatie met Sarah 
Jane Wijdenbosch, Erwin 
van Ligten en Nippy Noya 
(southern/country/soul/pop/
krontjong)

15.00  Maeva (Polynesische dans en 
muziek) met als speciale 
gast Kaili uit de Verenigde 
Staten

16.30  Music Road Pilots 
(country & western) 

18.00  SEN
19.30  Maeva met als speciale 

gast Kaili uit de Verenig-
de Staten

21.00  Music Road Pilots

TONG-TONG-THEATER

13.00  ‘Natuurbescherming te 
land en ter zee in 
Indonesië’, lezing door 
Hans Beukeboom en 
Famke Grootmans, 
adviseurs van het Wereld 
Natuurfonds (WNF)

14.00  Eerste Generatie Show, 
Vilan van de Loo 
interviewt Oud-Steurtje 
Wil Overweel 

15.00  ‘Het beeld van de 
Chinezen in Indisch-
Nederlands literair 
proza’, lezing n.a.v. haar 
gelijknamige proefschrift 
door Widjajanti Dharmo-
wijono 

16.00  ‘Het lange proces van 
dekolonisatie in de 
literatuur’, lezing door 
Bert Paasman

17.30  ‘Max305’, voorstelling 
door Theatergroep 
MAX305

19.00  ‘Batavia’, muziekpro-
gramma door gitarist 
David Becker (Verenigde 
Staten)

20.30  ‘Geen gewoon Indisch 
meisje’ (deel 2) met 
Marion Bloem en Erwin 
van Ligten (literair 
muziektheater)

BENGKEL

12.15  Workshop Polynesische 
dans o.l.v. Priscilla Scipio 
van Polynesische 
dansgroep Maeva en 
Kaili uit de VS

14.00  ‘Een muzikale reis naar 
Indonesië, en terug’, 
door kinderboekenschrij-
ver Peter Vervloed i.s.m. 
Museum Bronbeek

16.00  Workshop Bahasa 
Indonesia voor begin-
ners, o.l.v. Wim 
 Manuhutu 

17.30  ‘Een tropische moestuin 

thuis’, Win Boesrie geeft 
kruiden- en plantentips

19.00  Kooktheater: Tjendol en 
boeboer katjang idjo 
maken met Chyco 
Brouwer, ingrediënten 
€ 3,50, max. 15 deel
nemers*

20.30  Onverklaarbare 
gebeurtenissen, 
goena-goena? Praat-
programma o.l.v. Jessica 
Baro

INDOROCK CAFÉ

14.15  Special: Rudy van Dalm & 
his Raindrops

15.45  Streetrollers
17.15  Streetrollers
20.15  Bersama

DEN HAAG (ZIE P. 16–17) 

11.00  Te voet door Indisch Den 
Haag. Stadswandeling 
o.l.v. het Gilde Den 
Haag ***

11.00  ‘Grachtengordel van 
smaragd’, met de boot 
door Indisch Den Haag 
vanaf station Den Haag 
Centraal. I.s.m. Rederij 
Willemsvaart ***

18.30  Pathé Buitenhof: 
Vertoning van de film 
Jefta van The Brothers 
Timisela, over Molukse 
mystiek in de polder ***

21.00  ‘Grachtengordel van 
smaragd’, met de boot 
door Indisch Den Haag 
vanaf aanlegplaats 
‘Meermanno’. I.s.m. 
Rederij Willemsvaart ***
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TONG-TONG-PODIUM

12.15  Maria Lekranty (lagu lagu 
en funk)

13.30  Maeva (Polynesische dans en 
muziek) met als speciale 
gast Kaili uit de Verenigde 
Staten

15.00  Tjendol Sunrise (Indorock 
en rockabilly)

16.30  Maria Lekranty 
18.00  Tjendol Sunrise
19.30  Maeva met als speciale 

gast de Polynesische 
percussionist Kaili uit de 
Verenigde Staten

21.00  YMG (Young Musicians 
Grooves) met Collin de 
Vries, Vivian Tarmidi en 
Daisy van Lingen (R&B, 
pop). Feestelijke 
afsluiting 57e Tong Tong 
Fair

TONG-TONG-THEATER

13.30  ‘Kruit!’, theatervoorstel-
ling door DeltaDua. Met 
een nagesprek met de 
makers o.l.v. Ron 
Habiboe (reserveren 
verplicht**)

16.00  ‘Asal oesoel: Indisch 
stamboomonderzoek. 
Op zoek naar (jo)uw 
Indische roots’, een 
lezing van Roel de Neve 
i.s.m. Indische Genealo-
gische Vereniging

17.00  Trans/lit: Liesbeth Dolk 
interviewt vertalers 
Widjajanti Dharmo-
wijono en Maya Liem

18.00  ‘De moeizame emancipa-
tie van Chinezen in 
Indonesië’ een lezing 
door mensenrechten-
activist Liem Soei Liong

19.30  “All Time Jazz Standards 
on Solo Guitar”, door 
Olaf Tarenskeen ( jazz)

20.30  Singalong met liederen-
keuze van Inge Dümpel 

BENGKEL

12.30  ‘Je wordt thuisgebracht’, 
kindervoorstelling door 
Theater Challenge en 
Theatergroep Zwerm

14.30  Workshop Polynesische 
stoffen bewerken met 
Kaili uit de VS, materiaal
kosten € 5,–, max. 16 
deelnemers*

16.30  Workshop voor kinderen 
over de orang oetan o.l.v. 
Eric ten Sande van het 
Wereld Natuur Fonds, 
max. 16 deelnemers*

18.30  Workshop vliegers 
maken met Irene 
Tjebbes, Tiurlan Tobing, 
Vanity Atmoredjo, Tony 
Ernst en Rubens Agaatsz, 
materiaalkosten € 3,–, 
max. 20 deelnemers*

20.00  ‘Tussen kunst en 
poesaka’. Ignatius 
Supriyanto vertelt over 
de mystieke lading van 
uw kris, edelsteen of 
(kunst)voorwerp (neem 
voorwerpen mee!)

INDOROCK CAFÉ

14.15  B-one Unity
15.45  B-one Unity
17.15  Challenge and friends
18.45  Challenge & Tjendol 

Sunrise

DEN HAAG (ZIE P. 16–17) 

11.00  Te voet door Indisch Den 
Haag. Stadswandeling 
o.l.v. het Gilde Den 
Haag ***

11.00  ‘Grachtengordel van 
smaragd’, met de boot 
door Indisch Den Haag 
vanaf station Den Haag 
Centraal. I.s.m. Rederij 
Willemsvaart ***

21.00  ‘Grachtengordel van 
smaragd’, met de boot 
door Indisch Den Haag 
vanaf aanlegplaats 
‘Meermanno’. I.s.m. 
Rederij Willemsvaart ***
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Programma Tong Tong Festival op de 57e Tong Tong Fair – malieveld, den haag
*, **, *** Kijk op pagina 24 voor de toelichting op inschrijven, vooruitbestellen en reserveren.

ToelicHTinG
*  Vooraf inschrijven in de stand van 

Stichting Tong Tong in het Cultuurpa-
viljoen. Inschrijven kan alleen op de 
dag zelf.

**   Sobats (donateurs) van Stichting Tong 
Tong kunnen nu al kaarten reserveren 
via theaters@tongtong.nl. Anderen 
kunnen vanaf de openingsdag 27 mei 
een entreebewijs kopen/afhalen bij de 
Informatiebalie in de Entree. Let op: 
kaarten dienen uiterlijk één uur voor 
de voorstelling te worden opgehaald. 
Kaarten die dan nog niet zijn 
opgehaald, gaan weer in de verkoop. 

***   Meer informatie over de activiteiten 
elders in Den Haag (entreekosten, 
reserveringen), zie pagina 16–17. 

new bAbylon GAAT oP de 
TonG-TonG-Tour!
Direct naast Den Haag Centraal vind je 
New Babylon Shopping Center. Met meer 
dan 25 Shops & Restaurants. Tijdens de 
Tong Tong Fair is het hele shopping 
center in de ban van Azië! Zo koop je je 
toegangskaartjes voor de Tong Tong Fair 
bij de Mr. Smith winkel, proef je 
huisgemaakte spekkoek bij D.E. Café en 
vind je een uitgebreid aanbod Aziatische 
kookboeken bij AKO. Dus maak je 
bezoek aan de Tong Tong Fair compleet 
en wandel even binnen bij New Babylon. 
Of bezoek New Babylon op de Grand 
Pasar van de Tong Tong Fair, stand 
5111.  
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coPyriGHT
Stichting Tong Tong,
Den Haag

MeT dAnk AAn:

Gemeente Den Haag
Fonds 1818
Prins Bernhard Cultuurfonds
Sobats Stichting Tong Tong
Indonesisch Ministerie van Toerisme en Creatieve 
Economie
Indonesisch Ministerie van Communicatie en Informatie 
Indonesisch Ministerie van Coöperatie en Kleine 
Industrie

Wim en Nini H. Fonds
Engelbert van Bevervoorde-van Heyst Fonds
Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten

Regionale en lokale overheden in Indonesië 
Departement van Cultuur, Toerisme, Communicatie en 
Informatie, Oost-Kalimantan
Anambas eilanden
Provincie Lampung 
Provincie Minahasa (Tondano)
Gemeente Zuid-Tangerang

New Babylon

Stichting Pa van der Steur & Vereniging Vrienden van de 
Yayasan Pa van der Steur
Museum Bronbeek
Neptunus Structures
Making Waves
MTD
Print Mail Factory
S & P Communicatie
Scripteq Communicatie
Stadeco
Van Kooten Standbouw
Monumentenzorg Den Haag
Het Gilde Den Haag
Uitgeverij De Geus
Uitgeverij AmboAnthos
Van Gansewinkel

Ambassade van Den Haag
Ambassade van de Republiek Indonesië, Brussel
Ambassade van de Republiek Indonesië, Den Haag
Cinemasia
Den Haag Marketing
The Brothers Timisela
Stichting Indisch Herinneringscentrum
Indische Genealogische Vereniging
Indonesia Diaspora Network NL
Indonesia Travel
Blauw 070
Nationaal Comité 4 en 5 mei
Stichting Museum Maluku
Humanity House
Pathé Buitenhof
Museum voor Communicatie
Panorama Mesdag
Paard van Troje
Vereniging Nederland-Maleisië
Wereld Natuurfonds

Alle vrijwilligers
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Sobats Stichting Tong Tong

Ministerie van Toerisme en 
Creatieve Economie van de 

Republiek Indonesië

over de TonG TonG FAir
De eerste editie van de huidige Tong Tong 
Fair werd in 1959 georganiseerd. Toen 
heette de Indische manifestatie Pasar 
Malam Tong-Tong. Die eerste pasar malam 
in de Haagse Dierentuin had als doel geld 
in te zamelen voor de Indische Kunstkring 
Tong-Tong (IKK). Met de opbrengst zou de 
IKK een cultureel programma kunnen 
financieren. Die doelstelling is bijna 60 jaar 
later nog steeds dezelfde. Ook nu worden 
de opbrengsten van recette en standver-
huur ingezet om het culturele programma, 
het Tong Tong Festival, mogelijk te maken: 
een vorm van interne subsidiëring. Na deze 
interne subsidiëring is de grootste 
subsidiënt van het Tong Tong Festival de 
Gemeente Den Haag.  



‘ Een prachtroman.’ - Zin

Een prachtig eerbetoon 
aan een hele generatie 
Indische tantes

€10

€12,50

Yvonne Keuls op 
de Tong Tong Fair
29 mei om 16.30 uur in 
het Tong-Tong-Theater

Een Indische liefde
Bij inlevering van deze bon bij uw 
boekhandel betaalt u geen € 19,95 
maar slechts € 14,95 voor het boek 
Het vergeten verhaal van een 
onwankelbare liefde in oorlogstijd

Kortingsbon € 5,-

ISBN: 9789044533484
actienr: 902-15131

bon is geldig t/m 31/07/2015

G E Z I E N  I N

DWDD

Wim is jarig. Hij is 
heel vroeg opgestaan 
en stilletjes naar 
 beneden gegaan...
 

Het Gouden Boekje Wim is WeG 
is teruG van WeGGeWeest!
WWW.ruBinstein.nl | WWW.GoudenBoekjes.nl 





Veiling indische schilderijen
2 juni 2015

herengracht 74  | 4331 px  |  middelburg  | tel. 0118 - 650 680

Kijkdagen: 
vr 29 mei: 10-17 | za 30 mei: 10-16 | ma 1 juni: 10-17 | di 2 juni: 10-12

meer dan 100 schilderijen vanaf ca. € 200 tot € 200.000
www.zeeuwsveilinghuis.nl

Willem Imandt 
(1882-1967)

Onze passie voor het vak, kennis van de techniek 
en zeer persoonlijke aandacht staan tot uw 
beschikking om een succes te maken van uw 
evenement of beursstand. U kunt bij ons terecht 
voor huur en installatie van licht, beeld, geluid 
en alle bijbehorende software, systemen en 
stroomvoorzieningen. We zijn gecertifi ceerd 
rigger, erkend elektrotechnisch installateur en 
overdreven servicegericht. 

Beleven wat we voor u kunnen doen? Bel met ons 
op 070 367 97 97 of bezoek www.vanderveen-ee.nl

IN ONZE WERELD 

DRAAIT ALLES OM 

BELEVING. 

DE BOODSCHAP MOET 

WORDEN GEVOELD, 

GEPROEFD, ERVAREN. 

WIJ ZIJN ER OM DAT 

TECHNISCH MOGELIJK 

TE MAKEN. 

DE KLANT 

CENTRAAL

BELEVING
DOOR
TECHNIEK

Willem Gerard Hofker 
(1902-1981)

‘Legongdanseres Ni-Tjawan 
in feesttooi’

Opbrengst € 73.500,-

Gevraagd: hoogwaardige Aziatische kunst en antiek
Bent u in het bezit van schilderijen of sculpturen van Indische kunstenaars? Of van Chinees 
porselein? Het Venduehuis is sinds 1812 hét adres om uw kunst en antiek te veilen.

Neem voor een betrouwbare waardebepaling, zonder enige verplichting, contact op met 
één van onze gecerti� ceerde taxateurs. 

Bij inbreng voor de veiling ontvangt u, indien gewenst, een taxatierapport dat later 
gebruikt kan worden voor de onderlinge verdeling of voor de erfbelasting.  

drs Chris Vellinga, RegisterTaxateur Kunst en Antiek

Lee Man-Fong (1913-1988) 
‘Twee eenden’

Opbrengst € 109.800,-

Nobelstraat 5, 2513 BC Den Haag  •  Telefoon 070 365 88 57  •  www.venduehuis.com

Een Wucai vaas met deksel, 
uit de overgangsperiode

Opbrengst: € 20.000.-


