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De 58e Tong Tong Fair vindt van zaterdag 28 mei t/m 
zondag 5 juni plaats op het Malieveld in Den Haag. We 
zijn dit jaar iedere dag een uur eerder open: al om 11.00 
uur.  Wie na het werk een hapje wil komen eten, wil 
slentershoppen of nog een late voorstelling wil bijwonen: 
nieuw is het avondkaartje voor slechts € 7,50, geldig op 
doordeweekse dagen vanaf 17.30 uur.

In deze brochure presenteren we het culturele programma 
van 2016 dat deels in het teken staat van het thema 
‘Moeder’. Naast een literaire invulling met medewerking 

van o.a. Adriaan van Dis, Yvonne Keuls en Marion Bloem, 
wordt dit thema muzikaal uitgewerkt door Astrid Seriese, 
Boi Akih en vele anderen. 

Krontjong, fashion én moderne dans uit Indonesië, 
worldjazz uit Maleisië, rockabilly uit Californië, 
Polynesische dans uit Hawaii, Indische hawaiian uit 
Nederland, nieuwe tentoonstellingen, de terugkomst van 
het Kooktheater en natuurlijk waroengs, restaurants en 
standhouders uit verre streken. Welkom op de  
58e Tong Tong Fair!

Welkom op de 
58e Tong Tong Fair

Toegangsprijzen 58e Tong Tong Fair

DAgKAArTeN
Dagkaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa of in onze webwinkel. Helaas geven wij geen 
geld terug voor kaarten die niet worden gebruikt. 

SpecIAle KorTINgSTArIeveN 
(ToT 27 MeI MIDDerNAcHT)

Dagkaarten  
doordeweeks €  10,50

Dagkaart za of zo €  13,50

65+ doordeweeks * €   9,–

65+ za of zo * €  10,50

Avondkaart  
(doordeweeks vanaf 
17.30 uur)

€  7,50

CJP * €  8,50

Studenten * €  8,50

Kinderen 4 t/m 11 jaar €  4,–

www.tongtongfair.nl/
voorverkoop

regulIere TArIeveN  
(28 MeI T/M 5 JuNI)

Dagkaarten  
doordeweeks €  13,50

Dagkaart za of zo €  16,50

65+ doordeweeks * €  11,–

65+ za of zo * €  12,50

Avondkaart  
(doordeweeks vanaf 
17.30 uur)

€  7,50

CJP * €  9,50

Studenten * €  11,–

Kinderen 4 t/m 11 jaar €  4,50

Ooievaarspas €  5,–

Ooievaarspas 
kinderen 4 t/m 11 jaar €  2,50

Meerdaagse 
Pasarpassen

Elke dag naar de Tong Tong Fair? Dat kan met 
de handige Pasarpas, een voordelige passe-
partout. Kies uit een 9-daagse of een 5-daagse 
kortingspas. Bij een 5-daagse Pasarpas kunt u 
kiezen voor de eerste 5 of de tweede 5 dagen, 
of voor de 5 doordeweekse dagen.
Pasarpassen zijn vooraf te bestellen in onze 
ticketshop: http://tongtongfair.nl/ticketshop. 
De Pasarpas is ook verkrijgbaar op de Tong 
Tong Fair zelf, tijdens het evenement. Sobats 
(donateurs van Stichting Tong Tong) krijgen 
korting op hun pas. Lees op pagina 27 meer 
over het donateurschap van Stichting Tong 
Tong. 

Meer informatie over de prijzen en voor-
waarden, zie http://tongtongfair.nl/
kortingspas-pasarpas.  

AllééN 

IN De 

WeBSHop: 

Algemene informatie

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 
parkeerwacht.

pINNeN op De ToNg ToNg FAIr
U kunt bij de meeste standhouders pinbetalingen 
doen. Op loopafstand van het Malieveld zijn 
geldautomaten. Op de Tong Tong Fair zelf is geen 
geldautomaat.

reServerINgeN
Sommige voorstellingen dien je vooraf te 
reserveren. Sobats (donateurs van Stichting Tong 
Tong, zie pag. 27) kunnen al vóór de Tong Tong 
Fair kaarten reserveren via theaters@tongtong.nl 
of per adres Stichting Tong Tong. Anderen kunnen 
vanaf de openingsdag 28 mei een kaart reserveren 
bij de informatiebalie in de Entree.

rolSToeleN eN rollATorS
Bij de Infobalie in de Entree zijn rolstoelen en 
rollators gratis te leen. Reserveer deze tijdig! Wij 
zijn t/m 23 mei bereikbaar op 070–354 0944 en 
vanaf 24 mei op 070–318 0750. U dient een 
borgsom te betalen van € 20,– ; we maken een 
kopie van uw legitimatie.

roKeN
Roken is binnen overal verboden.

Volg ons ook op Facebook  
en Twitter

  www.facebook.com/
tongtongfair

  @tongtongfair  
Hashtag: #TTF58

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

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

verKoop puNTeN
Wij hebben verkoop punten in het hele land:  
www.tongtongfair.nl/verkooppunten.  

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

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. Let op: u kunt niet óp het 
Malieveld parkeren; er zijn diverse parkeergarages 
in de buurt.

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 aansprake-
lijk voor verlies of diefstal.

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

pArKereN
Goedkoop parkeren kan bij Park & Ride Hoorn-
wijck in Rijswijk. Adres: Laan van Zuid Hoorn 38 
2289 DE Rijswijk. Ma-vrij 07.00 – 17.00 uur €4,–; 
ma-vrij 17.00 – 07.00 uur € 2,–. Weekend: €2,– per 
auto. Zie ook http://www.parkeren-denhaag.nl/
pr-hoornwijck.

coNTAcT MeT De ToNg ToNg FAIr?  
Wij zijn t/m 23 mei bereikbaar op 
070–354 0944 en vanaf 24 mei op  
070–318 0750. Of stuur een mail naar info@
tongtong.nl. 

opeNINgSTIJDeN  
De 58e Tong Tong Fair is elke dag van 
11.00 tot 22.00 uur open. 
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Het Tong Tong Festival staat dit jaar in het teken van het thema ‘Moeder’. Naast een literaire invulling 
met medewerking van Adriaan van Dis, Marion Bloem, Yvonne Keuls wordt dit thema ook muzikaal 
uitgewerkt door Astrid Seriese en anderen. 

Astrid Seriese
Astrid Seriese studeerde Nederlands aan de 
Universiteit van Amsterdam en klassieke zang 
aan het Sweelinck Conservatorium bij Erna 
Spoorenberg. Haar grote doorbraak kwam in 
1985, toen zij samen met Mathilde Santing en 
Julya Lo’ko het prestigieuze Knokke Songfes-
tival won, waarna een solocarrière volgde met 
theatertournees en CD-producties. Na een 
optreden op het Tong Tong Festival in 2010 
ontving Astrid Seriese dagboekaanteke-
ningen van een toeschouwer die met haar 
moeder in kamp Barongan op Java had 
gezeten. De zangeres las hoe haar moeder de 
bewoners van het kamp had geëntertaind, 
met zelfgeschreven teksten over het 
kampleven, door haar op bestaande 
melodieën gezet. Seriese: “De namen van 
mijn tantes en neven en nichten kwam ik 
tegen en bij de namen van mijn oma en mijn 
moeder zag ik dat oma en mama toen 
nagenoeg dezelfde leeftijd hadden als mijn 
dochter en ik nu. Dit simpele feit raakte mij 
diep. Zij, toen, in die beroerde omstandig-

heden en mijn dochter en ik, nu, in vrijheid 
en welvaart levend, maar niet altijd bewust 
daarvan of dankbaar daarvoor. Ik wist dat ik 
hier iets mee moest of liever mocht doen. 
Maar wat? Dat wist ik niet.”

preMIère: 28 MeI
Toen Stichting Tong Tong Astrid Seriese 
vroeg een liedprogramma te maken voor het 
thema van 2016, ‘Moeder’, wist zij genoeg; 
ze haalde de dagboekaantekeningen 
tevoorschijn. Het resultaat is een fonkel-
nieuw liedprogramma, ‘Ibu saya’, Indone-
sisch voor ‘mijn moeder’. “Een programma 
waarin het leven van mijn moeder gevierd zal 
worden in alle ernst, maar vooral ook in alle 
levenslustige vreugde!”, aldus Seriese die 
wordt begeleid door louter topmuzikanten: 
Erwin van Ligten (gitaar), Joep Lumeij 
(contrabas), Rob Agerbeek (piano), Maria 
Lekransy en Anne Seriese (backing vocals). 
Ibu Saya gaat op zaterdag 28 mei in 
première in het Tong-Tong-Theater, en is 
daar ook zondag 29 mei en zaterdag 
4 juni te zien. 

‘Moederfiguren’, talk-
show met Alfred Birney, 
Rob Bouwman en Edy 
Seriese o.l.v. Jacqueline 
Bel. (3 juni)

Astrid Seriese, rob Agerbeek,  
erwin van ligten, e.a.

‘Ibu saya’ – mijn moeder

Astrid Seriese en Erwin van Ligten

De grote drie: 
Marion Bloem, 
Adriaan van Dis, 
Yvonne Keuls 

De grootste hedendaagse 
Indische auteurs schreven alledrie 
over hun moeder. 

MArIoN BloeM, 
HAAr goeDe 
HAND
In het Tong-Tong-
Theater presenteert 
Marion Bloem een 
eerlijk en respectvol 
portret van haar moeder 
Melanie n.a.v. haar net 

verschenen boek Haar goede hand. Het is een 
muzikaal programma met gitarist Erwin van 
Ligten. (28 mei, 5 juni)  

ADrIAAN vAN DIS, 
IK KoM Terug
“Een moederboek met 
tjabé rawit”, noemde 
prof. dr. Pamela 
Pattynama de roman Ik 
kom terug (2014) van 
Adriaan van Dis, 
bekroond met de Libris 

Literatuur Prijs 2015. Pattynama gaat met 
Adriaan van Dis in gesprek in het Tong-Tong-
Theater. Lees op ons boekenblog 
www.indisch-anders.nl de recensie van 
Pamela Pattynama. (2 juni)  

YvoNNe KeulS, 
MevrouW MIJN 
MoeDer
Yvonne Keuls’ boek 
Mevrouw mijn moeder 
(1999) werd een 
bestseller, bekroond 
met de Trouw Publieks-
prijs. In het Tong-Tong-

Theater stelt de auteur dit boek centraal in 
een theatrale monoloog. (31 mei)  

TIp
De tentoonstelling De Njai; Portret van een 

vergeten oermoeder in 2008 in Cultuurpaviljoen 

was een daverend succes. De tentoonstelling 

was gebaseerd op Reggie Baay’s De Njai; Het 

concubinaat in Nederlands-Indië (2008). Voor 

velen was het verhaal over de voormoeder van 

de meeste Indische Nederlanders – de concubine 

van de Europese man – onbekend. Wetenschapper 

Sanne Ravensbergen interviewt Reggie Baay over 

de impact van zijn baanbrekende boek. (3 juni)

culTuurpAvIlJoeN

Moederschap in 
Japanse kampen
Speciaal voor de Tong Tong Fair heeft het 
Haagse museum Museon een mediapre-
sentatie gemaakt rond het thema 
’moederschap’. Onder de naam ‘Neder-
landers in Japanse kampen’ beheert het 
Museon de grootste collectie in Neder-
land van tekeningen, aquarellen en 
voorwerpen uit burger- en krijgsgevan-
genkampen tijdens de Japanse bezetting 
van Zuidoost-Azië. De collectie groeit nog 
ieder jaar, met name door schenkingen.
Door de wijze waarop de Japanse bezetter 
de internering organiseerde kwamen 
vrouwen en jonge kinderen terecht in 
zogenaamde vrouwenkampen. Tijdens de 
gevangenschap kregen zij te maken met 
dwangarbeid, honger, verzwakking, 
ziekte en dood. Ondanks de moeilijke 
omstandigheden probeerden moeders er 
voor hun kinderen het beste van te 
maken, door aandacht te blijven 
besteden aan feestdagen, onderwijs en 
ontspanning, en ook door te blijven 
dromen van vrede.  

Meer Moeder
  In de talkshow ‘Moeders van nu’ praat Vilan 

van de Loo met filmmaker Sandra Beerends, 
auteur Grace Bernardus en cineast Hetty 
Naaijkens over culturele overdacht. Wat 
geeft je moeder je mee? Wat geef je zelf, als 
moeder, dóór? (1 juni)

  Yvonne Groeneveld speelt de voorstelling ‘As 
met een Indisch verleden’. (2 juni)

  Marc Tierolf noemde zijn ketjap en 
rozenstroop Tjemaralaan 14, het adres van 
zijn overgrootmoeder Miet in Indië. Marc 
geeft kookdemonstraties en workshops.  
(30, 31 mei).

  Nog maar kort geleden was Melati van 
Java (1853–1927) een beroemdheid: 
iedereen las de romans van deze Indische 
romanschrijfster. Steeds opnieuw schrijft 
Melati over de liefde van Indische moeders, 
die altijd sterk is en soms helaas verstikkend 
kan werken. Zijn alle Indische moeders zo in 
de oude Indische romans? Lezing van Vilan 
van de Loo. (30 mei)  

eka Kurniawan
Leila Chudori, Ahmad Tohari, Iksaka 
Banu, Ayu Utami, het Tong Tong 
Festival brengt elk jaar grote Indonesi-
sche schrijvers naar Den Haag. Dit jaar 
is Eka Kurniawan te gast, wiens boek 
Man Tiger dit voorjaar op de longlist 
van de Man Booker International Prize 
2016 werd geplaatst. Zijn nieuwste 
boek Schoonheid is een vloek maakt hem 
dé literaire belofte van Indonesië. 
Door de ogen van de beeldschone 
prostituee Dewi Ayu – na eenentwintig 
jaar opgestaan uit haar graf – verhaalt 
Kurniawan op Melvilliaanse wijze over 
de onderdrukking van Indonesië: van 
de gruweldaden en inhaligheid van 
Nederland en Japan; van de massa-
moord op ten minste een half miljoen 
communisten van 1965–1966 en de
despotische heerschappij van 
Soeharto. Ook de njai als moeder-
figuur speelt in dit boek een rol. 
Journalist Joss Wibisono interviewt Eka 
Kurniawan en Barney Agerbeek over 
het beeld van de njai. (2 juni) 
Historicus Wim Manuhutu interviewt 
Eka Kurniawan over zijn werk. 
(3 juni)
Meer wereldliteratuur: Nancy Jouwe 
gaat in gesprek met de Zuid-Afri-
kaanse schrijfster Elleke Boehmer die 
met haar roman Op de veranda lovende 
kritieken oogste van o.a. J.M. Coetzee, 
Naomi Wolf en Ben Okri. (31 mei) 

preMIè̀re
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worldjazz van 
Borneo
Nading Rhapsody uit Sarawak, Borneo 
(Maleisië) maakte furore op het Rainforest 
World Music Festival in Maleisië. Speciaal 
voor het Tong Tong Festival 2016 komt de 
groep naar Nederland. De band mixt 
traditionele rootsmuziek en rituele zang met 
jazzy, funky ritmes waarbij de ‘westerse’ bass 
en gitaar worden gecombineerd met de 
‘oosterse’ sape, gendang melayu, gongs en 
beduk. (4, 5 juni) 

Wereldmuziek en -dans

verrassende combinaties

Waar de meeste wereldmuziekpodia zich richten op muzikale Noord-Zuid-fusion, is het Tong Tong 
Festival het podium in Nederland dat zich exclusief richt op cross-overs van Oost en West, met als 
muzikale accenten krontjong en worldjazz. Ook dit jaar presenteren we weer een nieuw programma 
boordevol verrassende combinaties en gewaagde experimenten.

Boi Akih Duo
De warme soepele stem van Monica 
Akihary en het inventieve gitaarspel van 
Niels Brouwer van Boi Akih leiden het 
publiek langs vergezichten van een 
wereld vol gevoel en kleur. Met haar 
bijzondere timing en toon en charismati-
sche persoonlijkheid raakt Akihary de 
luisteraar in het hart. De Volkskrant kopte 
na een concert in het Bimhuis, ‘Fabel-
achtige zang en meesterlijk gitaarspel in 
een eigen universum‘. Speciaal voor het 
Tong Tong Festival haakt Monica Akihary 
aan bij het thema ‘Moeder’ en vertelt 
over haar moeder en Mama Ani, een 
soort peetmoeder in de Molukse traditie. 
(28 mei, 3 juni)  

leineroebana en Independent 
expression
LeineRoebana, het moderne dansgezel-
schap van choreografen Andrea Leine en 
Harijono Roebana, neemt al 25 jaar een 
belangrijke plaats in binnen de Nederlandse 
en internationale dans. ‘Ademloos kijken en 
luisteren’ schreef De Volkskrant over hun 
bekroonde voorstelling GhostTrack. ‘Een 
maaswerk van bloedmooie beweging, zowel 
van westerse als oosterse origine, waarvan 
de bron wel altijd respectvol zichtbaar blijft’, 
prees ook dagblad Trouw. 
Voor de nieuwe voorstelling LIGHT werkt 
LeineRoebana wederom samen met de 
Indonesische dansers Agus Margiyanto, 
Boby Ari Setiawan en Sandy Dea Cahyo 
Narpati van Independent Expression en met 
gamelan-ensemble Kyai Fatahillah onder 
leiding van Iwan Gunawan. Speciaal voor 

het Tong Tong Festival danst Independent 
Expression een eigen choreografie. Kyai 
Fatahillah speelt eigen repertoire uit Soenda.
De top van de moderne dans en opzwe-
pende Soendanese muziek op het Tong-
Tong-Podium. (28 mei) Meer muziek, dans en mode

 1    Balinese rindik en 
bamboefluit o.l.v. Komang Anantara en 
zoon Agus Satvika uit Bali (28 mei, 1 en 
2 juni) 

 2   workshop Sumatraanse dans 
o.l.v. Sumbar Talenta uit Padang, Sumatra 
(30 mei)

 3   mode uit Jakarta: modeshow van 
Komunitas Cinta Berkain (29, 30, 31 
mei)

 4   ISTIKA: Indonesisch dans- en muziektheater 
(29 mei, 5 juni)

 5   Samasa: wonderlijke mix van oosterse 
muziek, funk en jazz met componist/zangeres 
Sinta Wullur en gitarist/ sarod speler Martijn 
Baaijens (5 juni)

TIpS

pentjak silat goeroe uit 
Bandung: ike suwanda
Wat hebben Star Wars en pentjak silat 
met elkaar te maken? In de laatste 
film Star Wars 7 The Force Awakens 
spelen drie van de allerbeste 
beoefenaars van pentjak silat uit Indo-
nesië een rol: Iko Uwais, Yayan Ruhian 
en Cecep Arif Rahman, de laatste 
meervoudig voormalig wereldkam-
pioen. De drie werden getraind door 
guru besar (grote goeroe) Ike 
Suwanda uit Bandung, Indonesië. 
Ike Suwanda groeide op in een familie 
van martial arts-beoefenaars. Hoewel 
alleen mannen pentjak silat in 

Indonesië mochten bedrijven, wist Ike 
Suwanda op jonge leeftijd haar vader 
te overtuigen haar desondanks te 
trainen. Na zijn dood ontwikkelde zij 
een eigen stijl pentjak silat: Mande 
Muda, die zij wereldwijd promoot, nu 
ook op de Tong Tong Fair. 
Het Maastrichtse pentjak-gezelschap 
Panca Sila o.l.v. Henry Otgaar (foto 
rechts) brengt deze grote ster naar de 
Tong Tong Fair voor spectaculaire 
pentjak silat shows met live percussie 
en workshops. (2 en 4 juni) 

Wayang
Het Tong Tong Festival brengt de beste 
poppenspelers naar Nederland voor 
voorstellingen én workshops. 

  Wayang Diponegoro. Wayang kulit-
voorstelling van Ki Ledjar Soebroto en Ananto 
Wicaksono uit Yogyakarta. 

  panji Asmarabangun – Dewi 
Anggraeni. Wayang golek-voorstelling 
door Nandang Supriatna uit Lembang. 

  Dewa ruci. Ben Arps van Universiteit 
Leiden houdt een lezing over het beroemde 
Javaanse verhaal. Daarna volgt een wayang 
kulit-voorstelling van Ki Warseno Slenk uit 
Solo. Met live gamelan door Manggar Megar.

  Wayang in het bos. 
Openluchtvoorstelling door Ki Ledjar Soebroto 
en Ananto Wicaksono (zie p. 16)

Nading Rhapsody

Huisorkest uit Jakarta 
JeI Keroncong

Henry Otgaar (r) van Panca Sila

Istika



Trio Erwing, de nieuwe 
groep van Erwin van 
Ligten (gitaar), Udo 
Demandt (drums/
percussie) en Mr Jens (bas), 
met  Sarah Jane als gast. 
Mis het niet! (1 juni)
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Haar roman verhaalt over de tachtigjarige 
Indische Hardy die een toko heeft en samen 
met zijn twee oude vrienden de dagen 
doorbrengt met koken en het luisteren naar 
hawaiian-muziek. Ooit vormde Hardy met 
zijn vrienden de legendarische band 
Hololulu Kings en hij verlangt ernaar nog 
een keer met zijn band te schitteren op het 
podium. Toen de roman van Anne-Gine 
Goemans afgelopen oktober verscheen, 
ontvingen de eerste vijfhonderd lezers op cd 
de soundtrack van het boek. Twee hits uit 
haar roman werden door singer-songwriter 
Yorick van Norden tot prachtige hawaiian-
nummers omgedoopt. 
“En toen kwam de uitnodiging om tijdens de 
Tong Tong Fair over mijn roman te vertellen”, 
vertelt Anne-Gine Goemans. “Honolulu King 
gaat onder meer over Nederlands-Indië, de 
Bersiap, buitenkampers, de vrijmetselarij, 
moorden en natuurlijk over hawaiian. Het is 
de muziek die alle thema’s en personen 

bijeen brengt. Tijdens de Tong Tong Fair ga 
ik met twee deskundigen dieper in op deze 
bijzondere muziekstijl. Na het gesprek 
vormen de muzikanten uit mijn roman de 
gelegenheidsband de Honolulu Kings. 
Speciaal voor de Tong Tong Fair hebben we 
die samengesteld. Tijdens de research heb ik 
diverse hawaiian muzikanten in Nederland 
geïnterviewd en optredens bezocht. Enkelen 
van hen, zoals René en Nora Ranti, zullen op 
28 mei op het Tong Tong podium staan. Zij 
hebben mij enorm geholpen om deze muziek 
te leren kennen en ik vind het geweldig dat 
ze als Honolulu Kings willen optreden.” 
De band Honolulu Kings bestaat uit Yorick 
van Norden (zang/gitaar), Anies Pattiasina 
(zang/ukelele), Rob van Duuren (steel 
guitar). EverLite for Hawaiians: René Ranti 
(begeleidingsgitaar), Jan van Elk (steel 
guitar), Dolf Lindeboom (basgitaar), Harry 
Severien (ukelele), Duncan Junker (drum/
percussie), Nora Ranti (zang). (28 mei)  

De ouders van James Intveld (Venlo, 1959) hoorden tot de tienduizenden Indische Nederlan-
ders die na hun repatriëring naar Nederland, verder migreerden naar Californië in de VS. 
James groeide op met de muziek van Hank Williams, Dean Martin, Lefty Frizzell, en natuurlijk 
Elvis Presley. Die invloeden hoor je terug in de eigen muziek van deze singer-songwriter, die 
speelde met o.a. Dwight Yoakam and Rosie Flores. James Intveld is een succesvol artiest in de 
Verenigde Staten. Daarnaast is hij acteur en regisseur en werkte hij mee aan Sean Penn’s 
regiedebuut, Indian Runner, Thing Called Love, met River Phoenix, Billy Crystal’s 61*, en speelde 
hij naast Billy Bob Thorton in de film Chrystal. Op dit moment is James op tournee in het kader 
van zijn derde solo-project, Have Faith. (28, 29 mei)  

Honolulu Kings stappen uit de roman

Hawaiian in Nederland

Anne-Gine Goemans is schrijfster van de bestseller Honolulu King 
(2015) waarvan inmiddels 30.0000 exemplaren zijn verkocht. Op 
zaterdag 28 mei komt haar droom uit. De hawaiian-muzikanten uit 
haar roman worden tot leven gewekt en zullen optreden in het 
Tong-Tong-Theater.

Onbegrijpelijk, dat er geen plaat van de 
Tielman Brothers, die de rock ‘n roll in 
Nederland introduceerden, in de populaire 
Top2000 staat. “Dat moet anders”, dacht 
Moos de Walle en hij startte in 2015 een actie 
om de single Black Eyes de Top2000 in te 
loodsen. Helaas lukte dat net niet, hopelijk 
wél in 2016. In elk geval geeft Moos niet op. 
In het Tong-Tong-Theater brengt hij samen 
met zijn opa Bert Scheldwacht, broer Billy, 
gitarist Patrick Kerger en schrijver Alfred 
Birney een ode aan Black Eyes van de 
Tielman Brothers. Presentatie: Ricci 
Scheldwacht. (4 juni)  

1   Tahitiaanse dans, workshop o.l.v. 
Priscilla Scipio en gastdocent Teaonui 
Tetumu uit Frankrijk. (5 juni)

2    Honolulu King. Wat dit boek mede 
zo bijzonder maakt, is de research van 
Anne-Gine Goemans. Fridus Steijlen (KITLV) 
interviewt de schrijfster over het gebruik van 
de KITLV-collectie. (2 juni)

3   Wayland paradise o.l.v. Guus Paat 
herintroduceerde in 2014 de Indische stijl van 
hawaiian. De band is een eerbetoon aan de 
meester van de Indische hawaiian, George de 
Fretes. (3 juni)

TIpS

polynesische 
dansgroepen uit 
het buitenland
Via de Nederlandse internationaal gerespec-
teerde groep Maeva leerden wij enige jaren 
terug percussionist Kaili kennen, geboren en 
getogen op Kaua’i, een van de eilanden van 
Hawaii. Deze grondlegger van het ‘San 
Francisco Tahiti Fete’ en het ‘Kaleponi Hula 
Festival’, populaire festivals gewijd aan de 
Polynesische muziek, wees twee topacts aan 
die niet op het Tong Tong Festival mogen 
ontbreken: de Tahitiaanse dansgroep Te Mau 
‘Oviri uit de VS en Teaonui Tetumu uit 
Frankrijk, een bekroonde Tahitiaanse 
solodanser. Ze geven voorstellingen en 
workshops met Maeva. Ook een andere 
geweldige groep komt: Mai’ana o.l.v. Conchita 
Joenoes. (28 mei, 3, 4 en 5 juni)  

Anne-Gine Goemans Yorick van Norden

Waarom houden veel 
Indische mensen van 
country en rock ’n roll? 
Herman Keppy en Patrick 
Wouters gaan op zoek naar 
het antwoord in hun 
talkshow ‘De platenkoffer 
van mijn vader’, over de 
Amerikaanse invloed op de 
Indocultuur. (4 juni)

uit de vS: rockabilly van James Intveld

ode aan Black 
eyes

De bekroonde Tahitiaanse danser 
Teaonui Tetumu
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Hoe mooi alles
Kees Hulst en Esther Scheldwacht spelen 
fragmenten uit hun succesvolle voorstelling 
Hoe mooi alles, gebaseerd op het gelijknamige 
boek dat Mirjam van Hengel schreef over de 
joodse dichter/bioloog Leo Vroman (1915–
2013) en zijn vrouw Tineke Sanders. Op de 
vlucht voor de nazi’s wordt Leo in Indië 
geïnterneerd, terwijl zijn Indische vriendin-
netje Tineke in Nederland blijft. Leo overleeft 
de oorlog ternauwernood, vooral dankzij zijn 
onafgebroken liefde voor Tineke. De voorstel-
ling is een hommage aan een liefdesgeschie-
denis die 66 jaar zal duren. (31 mei) 

Maar liefst 4 premières! 

De rijkdom van Indisch 
(muziek)theater

Het Tong Tong Festival heeft dit jaar een prachtig aanbod van 
theatervoorstellingen geprogrammeerd, met jonge theatermakers en bekroonde 
acteurs. Naast ‘Ibu saya’ van Astrid Seriese zijn er nóg drie premières.  

TIp
 1    Biskoewit verkade: 

theaterprogramma met Nel Lekatompessy 
van DeltaDua. (1 juni)

Frits Lambrechts zingt over Indië Hoe mooi alles

Dewi Reijs

‘gevraagd: een 
flinke zeebaboe’
Zeebaboes reisden mee op de boot tussen 
Indië en Nederland en zorgden op zee voor 
de kinderen. In Den Haag was het enige 
Nederlandse pension speciaal voor 
zeebaboes gevestigd. Vilan van de Loo doet 
onderzoek naar hun ervaringen. Kijk in het 
Tong-Tong-Theater naar een toneelreading 
van actrice Dewi Reijs, en een lezing van 
Vilan van de Loo. (29 mei) 

carel Kraayenhof, 
Ivan Wolffers e.a. in 
partners in crime
De wereldberoemde bandoneonist Carel Kraayenhof 
is getrouwd met Thirza Lourens, Ellen Driesens met 
met striptekenaar Peter van Dongen en Loes Sonne-
veld met musicus Louis Drabe. Carel, Ellen en Loes 
zijn getrouwd met Indische Nederlanders. Hoe dat is 
vertellen ze aan Ricci Scheldwacht in het praat-
programma Partners in Crime. (5 juni)  
Ivan Wolffers, echtgenoot van Marion Bloem, praat 
over zijn Indische schoonfamilie. (29 mei) 

Frits lambrechts zingt over Indië 
Acteur en zanger Frits Lambrechts is bijna 
tachtig jaar zit nu ruim vijftig jaar in het 
artiestenvak. Met het liedjesprogramma 
Van Mojokerto tot Solo keert hij in mei terug 
op het podium, daartoe overgehaald door 
theatermaker Elsbeth Vernout. ‘Zodra hij 
achter de piano plaats neemt en zijn 
karakteristieke stem door de ruimte laat 
schallen, ben je verkocht. Ik vond het 
onbegrijpelijk dat hij alleen nog als acteur 
wordt gevraagd en niet meer als zanger. 
Vandaar dat ik hem heb overgehaald op zijn 

oude dag opnieuw het podium te betreden.’
Wat weinig mensen weten is dat Frits 
Lambrechts een speciale band heeft met 
Nederlands-Indië. De moeder van zijn twee 
zonen was Indisch (ze overleed in de jaren 
negentig) en hij maakte uitgebreide reizen 
door Indonesië. In dit programma brengt hij 
samen met Elsbeth Vernout eigen nummers 
ten gehore, waaronder nieuw materiaal dat 
ze speciaal voor deze voorstelling hebben 
geschreven. (2, 3 juni) 

preMIè̀re

Yvonne Keuls, 
gepKe Witteveen 
in Indische 
essenties
In dit muzikale en humoristische 
programma onderzoeken schrijfster 
Yvonne Keuls, pianist Henk Mak van Dijk 
en actrice Gepke Witteveen hun Indische 
en Indonesische roots met een frisse blik. 
Ze nemen je mee naar de betekenis van De 
Gordel van Smaragd en ontdekken daarbij 
hoe het Geheim van het Oosten hen 
beïnvloedt en de weg wijst. (29 mei) ’

Jong Tong Tong
Stichting Tong Tong vroeg 
jonge, Indische theatermakers 
een programma te maken over 
Indische identiteiten. Het 
resultaat is twee bijzondere 
premières. In de muziektheater-
voorstelling Indo op dieet duikt 
muziektheater-performer Anne 
Ketelaar in de geschiedenis van 
Indische Nederlanders door 
zich te verplaatsen in haar oma. 
Met haar reist het publiek terug 
in de tijd, naar de mooie tijd in 
Indië en Indonesië, maar ook 
naar de oorlog, de bevrijding, 
de vlucht, de aankomst in 
Nederland en de heimwee naar 
het geboorteland. Anne 
Ketelaar trekt in haar 

programma een parallel met de 
actuele situatie rondom 
vluchtelingen. Instrumentalist 
Arnan Kaemingk maakte de 
arrangementen en zorgt voor de 
muzikale begeleiding. Samen 
vormen zij het duo ANAE. (28, 
31 mei, 5 juni) 
In hun muzikale voorstelling 
3e generatie Indische Nederlander: 
Artiest in Nederland laten Djino en 
Geronimo Snijtsheuvel vier 
Indische generaties passeren. 
De broers gaan op zoek naar de 
vraag wat Indisch is en betekent 
voor elke generatie, in elke 
periode met eigen uitdagingen 
geconfronteerd. (28, 30 mei, 
5 juni) 

preMIè̀reS
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Cinemasia presenteert  drie 
korte films die de Aziatische 
diaspora als onderwerp 
hebben: Gamelan van Daniel 
Porcedda, Ghost van Abigail 
Prade en Breakable van 
Winston Catarroja. Met een 
nagesprek met makers en 
spelers door Arnaud Kokosky 
 Deforchaux. (5 juni)

post koloniale 
open staande 
reke ningen: een 
morele kwestie? 
De vraag stellen, is ’m beantwoorden. Of niet? 
In het Tong-Tong-Theater voert Fridus Steijlen 
(KITLV) een panelgesprek over deze perkara 
(kwestie) met Linda Voortman (Tweede 
Kamerlid GroenLinks), Sylvia Pessireron (Task 
Force Indisch Rechtsherstel), Peter Keppy 
(NIOD) en Peggy Lesquillier (Bersiap Compen-
satie). Praat ook mee! (1 juni) 

gepeperd  
verleden
Dutch colonialism go to 
hell! schreeuwt een 
spandoek dat in 1960 
door Indonesische 
demonstranten aan het 

hek van de Nederlandse ambassade in Jakarta 
wordt gehangen. De gedeelde geschiedenis 
van Nederland en Indonesië is bepaald door 
strijd en controverse. Harm Stevens, 
conservator geschiedenis (20e eeuw) in het 
Rijksmuseum, vertelt in het Tong-Tong-
Theater over zijn nieuwste boek, Gepeperd 
verleden. Indonesië en Nederland sinds 1600, over 
gemanipuleerde beelden uit de collectie van 
het Rijksmuseum. Grote thema’s als koloniale 
repressie, geweld, Indonesisch nationalisme, 
vrijheidsstreven en dekolonisatie worden 
verbeeld in geschiedenissen van voorwerpen 
in het Rijksmuseum. Aan de hand van een 
portret, een krijgsvlag, een ambtskostuum of 
een dajakschild toont Harm Stevens het 
steeds verschuivende perspectief op het 
verleden en laat hij zien hoe de beelden ervan 
door onze voorouders zijn gemanipuleerd. 
Door goed te kijken krijgen de kleine dingen 
grote betekenis. (2 juni)
Harm Stevens bespreekt ook het schilderij ‘de 
gevangenneming van prins Diponegoro’, een 
van de beroemdste stukken van het Rijksmu-

seum. Bijzonder is dat de Indonesische 
dalangs Ki Ledjar Soebroto en Ananto 
Wicaksonowij het wayangspel Wayang 
Diponegoro spelen vanuit Indonesisch 
perspectief. (29 mei, 1 juni) 

‘It don’t mean a 
thing, if it ain’t got 
that swing’
Henk Mak van Dijk dook in de fascinerende 
wereld van de Indische jazzpioniers en 
Indische jazzbands, nagenoeg onbeschreven. 
Wie waren de eerste jazzbands in Batavia? Hoe 
verging het razend populaire bands als Brown 
Sugar Babies, Silver Kings en Musketeers of 
Swing? Henk Mak van Dijk haalt herinneringen 
op aan de jazz cats Charlie Overbeek Bloem, 
Harry Braun, Lud van Zele, de gebroeders Lim 
en de broertjes Elia. (3 juni) 

Documentaire 
over Indorock
Muziekprofessor en tv-persoonlijkheid Leo 
Blokhuis presenteert speciaal voor de nog te 
maken documentaire Klanken van Oorsprong 
een optreden van Riem de Wolff (the Blue 
Diamonds), Hans Bax (The Tielman Brothers 
en Javalins), Eddy Chatelin (The Crazy 
Rockers), jazz-pianist Rob Agerbeek en 
zangeres Sandra Reemer.  
De documentaire Klanken van Oorsprong, van 
filmmaker Hetty Naaijkens-Retel Helmrich, 
belicht de invloed van de Nederlands-Indische 
geschiedenis op het Nederlandse muzikale 
cultuurgoed en onderzoekt hoe de Neder-
lands-Indische muzikanten van verschillende 
muziekstijlen dit zelf beleven. (30 mei) 

Mooie en minder mooie ge schiedenissen

geschiedenis, een update

Geïnteresseerd in de geschiedenis van Nederlands-Indië en hedendaags Indonesië? In het Tong-Tong-
Theater ga je de diepte in.

65 jaar 
Molukkers in Nl
Dit jaar wordt stilgestaan bij het feit dat 
Molukkers 65 jaar in Nederland zijn. In het 
Tong-Tong-Theater praat Fridus Steijlen op 
woensdag 1 juni met gasten over de 
loyaliteit van Knillers. Diezelfde dag treedt 
een parade van louter topartiesten aan 
onder de naam Maluku All Stars in Liedjes 
uit de Kompenie: 65 jaar Molukkers in NL. Met 
vocalisten Julya Lo’ko, Debrah Jade en Julia 
van de Ketterij, gitaristen Memru Renjaan 
(Kenny B.) en Chris Latul (Massada), 
bassist Ricardo Lekatompessy (Mister 
Probsz) en drums Efraim de Nijs.
Nóg meer muzikaal spektakel biedt Tifa’s 
& Turntables: Guitars met o.a. Edison-
winnaar Memru Renjaan, percussionist 
Zeth Mustamu, gitarist Chris Latul 
(Massada) en DJ Rob Manga. Gepresen-
teerd door Rocky Tuhuteru. 
Zanger-entertainer Aïs Lawa-Lata ontvangt 
in zijn ‘SïAïS LATA SIOOOO’ gasten Tante
Lien en Sapa Lawan, een grote Molukse 
vrouwenslagwerkgroep die ook zelf een 
spectaculaire show zal verzorgen. 
(1 juni)  

De tolk van Java
Alfred Birney (1951) is auteur van een groot 
oeuvre dat zowel uit fictie als non-fictie 
bestaat, waarin zijn Nederlands-Indische 
familiegeschiedenis een centrale plaats 
inneemt. In romans als De onschuld van een vis 
en Het verloren lied schreef hij over zijn 
jeugdjaren met een dominante vader en de 
jaren die hij in een internaat moest door-
brengen. In 2016 verscheen De tolk van Java 
waarin Birney de geschiedenissen van zijn 
beide ouders in romanvorm beschrijft, en de 
impact van hun levens op dat van hemzelf. In 
het Tong-Tong-Theater praat Ricci Scheld-
wacht met de schrijver over zijn nieuwe boek. 
(29 mei) 

perkara’s
In de serie Indonesië Nu worden actuele 
maatschappelijke issues belicht. 
Roanne van Voorst geeft een lezing over 
haar boek De beste plek ter wereld, over 
een van de armste sloppenwijken van 
Jakarta. Hans Beukeboom van Wereld 
Natuur Fonds gaat in Een brandende 
kwestie op de bosbranden in Indonesië. 
Journaliste Hilde Janssen interviewt o.a. 
Joss Wibisono over de plotselinge 
haatcampagnes in Indonesië tegen 
lesbiennes, homo’s, biseksuelen en 
transgenders (LHBT). (30 mei) 

Julya Lo’ko treedt op met de Maluku All Stars

 1   (on)gewenst beeld van de 
dekolonisatieoorlog, een gesprek 
met Gert Oostindie (KITLV) en Louis Zweers 
(1 juni)

 2   ‘enkele reis Indonesië’, lezing door 
Hilde Janssen over haar gelijknamige boek, 
dat de levens beschrijft van Nederlandse 
vrouwen die na de Tweede Wereldoorlog met 
hun Indonesische echtgenoten meereisden 
naar de Republiek Indonesië. (31 mei)

 3   ‘‘Niet mijn oorlog’: programma 
rondom de gelijknamige radiodocumentaire 
m.m.v. Kim Faber, Lara Nuberg en 
Randy Vermeulen, i.s.m. het Indisch 
Herinneringscentrum. (3 juni)

TIpS
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Nieuwe tentoonstellingen in het 
cultuurpaviljoen
In het Cultuurpaviljoen bevindt zich work-
shoptheater de Bengkel,  staan elk jaar nieuwe 
tentoonstellingen en is de foyer van het 
Tong-Tong-Theater.  Dit jaar is er een visuele 
presentatie van het werk van Indo-surrealist 
Jan Schlechter Duvall (1922 – 2009), die een 
bijzonder oeuvre naliet van schilderijen, 
tekeningen, brieven en gedichten. Zijn 
surrealistische werk is wereldwijd tentoonge-
steld maar raakte, behalve in kleine kring van 
bewonderaars, grotendeels vergeten. In het 
Cultuurpaviljoen neemt een visuele opstelling 
je mee in zijn wereld. Schrijver en letterkun-
dige Michiel van Kempen houdt een lezing 
over de dichter en kunstenaar en interviewt 
aansluitend Laurens Vancrevel, beheerder van 
de Schlechter Duvall-collectie. (4 juni) 

reizen over de Tong Tong Fair

langs paviljoens en podia

De Tong Tong Fair is een zinnenprikkelende drie-eenheid van een beurs, een cultureel festival en food-
feest. De ‘grand old lady’ van de nationale evenementen is gehuisvest in een archipel van tenten, in 
thema’s gegroepeerd. Wat is er zoal te doen?

Tussen station Den Haag Centraal en 
de Tong Tong Fair rijden dit jaar becaks, 
fietstaxi’s, gesponsord door Holland 
Casino. Laat je rijden!

Tentoon stelling 
vrij metselarij van 
Den Haag tot Java
De afdeling Monumentenzorg en Welstand 
van de Gemeente Den Haag presenteert de 
tentoonstelling Symbolen in architectuur - Vrij-
metselarij van Den Haag tot Java. De vrijmetse-
larij is een inwijdingsgenootschap, dat sinds 
1734 in Den Haag actief is. De gebouwen van 
vrijmetselaars vormen een bijzondere 
categorie erfgoed: rituele architectuur, vol 
met symboliek. Niet alleen in Den Haag, ook 
op Java zijn belangrijke voorbeelden 
bewaard gebleven. In de expositie kun je 
kennismaken met de rijke symboliek van 
deze rituele architectuur en zelf enkele 
vrijmetselaars-‘geheimen’ ontdekken.
Kunsthistorica Andréa Kroon, die de 
tentoonstelling heeft samengesteld, geeft in 
het Tong-Tong-Theater twee lezingen, over 
vrijmetselarijtempels als cultureel erfgoed 
(31 mei) en over vrijmetselarij, VOC en 
koloniale geschiedenis (2 juni). Er worden 
ook activiteiten buiten het Malieveld 
georganiseerd, zie pagina 16–17. 

Taxatie van 
Indische en 
Aziatische 
kunst
Wat zou het schilderij van tante Detty 
écht waard zijn? Wanneer je het van de 
muur haalt en meeneemt naar de Tong 
Tong Fair, krijg je antwoord, want het 
Venduehuis der Notarissen organiseert 
taxatie-uurtjes in de Bengkel. 
(3 en 4 juni) 

grand pasar met Tong-Tong-podium
De Grand Pasar is het grootste paviljoen 
van de Tong Tong Fair; de ondernemers 
komen uit Indonesië en Nederland maar 
ook uit Vietnam, Thailand, Maleisië en 
India. In een speciale aanbouw presenteren 
spirituele standhouders zich.  Op de Grand 
Pasar is ook het Tong-Tong-Podium met 
een doorlopend programma van muziek-, 
dans- en pentjakvoorstellingen. 

In het Indonesië-Paviljoen vind je tientallen standhouders die speciaal voor de Tong Tong Fair naar Nederland reizen. In de 
wandelgangen vinden vaak spontane muzieksessies plaats van deelnemende artiesten. Je waant je op een pasar malam in 
Indonesië!

MeeDoeN!
De Bengkel is ons workshoptheater. Doe 
mee of kijk toe. Een greep uit het overvolle 
programma.

 1    Indische Sprookjes, verhaal- en 
liedprogramma met Wieteke van Dort 
(28 mei)

 2   Kookstudio. Vaya Nijhoff kookt 
uit het kookboekje van haar moeder. 
(29 mei, 4 juni)

 3   patroontekenen. Daan Wieman is 
meesterkleermaker en leert je zelf  patronen 
te tekenen voor een kebaja. (28, 30, 
31 mei)

 4   Yoga. Jill Stolk laat je kennismaken met 
Yoga Tong Tong Fair. (1, 3 juni)

 5   vertel je verhaal. Hij staat 
er weer, de Verhalenkast van Indisch 
Zwijgen? Me Hoela! i.s.m. het Indisch 
Herinneringscentrum, (30 mei, 5 juni)

 6   Klassiekers. Vliegers maken, pidjitten,  
krontjong singalongs, in de dagprogramma’s 
vind je álle workshops!

TIpS
Indorock, Indopop, Indo voices op het 
Tong-Tong-Podium

 1    TIS geluKT: de leden van deze band 
traden allen op in de Voice of Holland.  
(29 mei)

 2   crazy rockers. Nederlands oudste 
Indorockband. Met jivers op de catwalk!  
(3 juni)

 3   challenge Xl. Ongewoon goed.  
(2 juni)

In het Indorock Café  
kun je elke dag dansen  
op live-muziek! 

De originele tekeningen en 
schilderijen van Schlechter 
Duvall zijn te zien in het 
Venduehuis in Den Haag van 
30 mei t/m 5 juni tussen 
11.00 en 13.00 uur.  In het 
Venduehuis geeft kunst-
kenner Frans Leidelmeijer 
een lezing op zondag 5 juni, 
11.00 uur. Adres: Nobelstraat 
5, Den Haag. Reserveren 
verplicht: reserveringen@
tongtong.nl. 
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FIlM progrAMMA I.S.M. 
FIlMHuIS DeN HAAg eN 
BeelD eN geluID
Liefhebbers van archiefbeelden komen 
tijdens de 58e Tong Tong Fair aan hun 
trekken met een filmaanbod dat is 
gerealiseerd in samenwerking met het 
Filmhuis Den Haag en het Nederlands 
Instituut voor Beeld en Geluid. 

Op 29 en 31 mei, 2 en 4 juni is 
Moeder Dao, de schildpadgelijkende (regie: 
Vincent Monnikendam, 1995, 90 min.) 
te zien. Deze documentaire over het 
leven in voormalig Nederlands-Indië is 
samengesteld uit documentairefilms 
gemaakt in de periode 1912–1932. De 
beelden zijn voorzien van citaten uit 
oud-Javaanse en moderne Indonesische 
gedichten, alsmede teksten en gezang 
van Niassers, Toradja’s en Soendanezen.

De dagen 30 mei, 1 juni (met inleiding 
door Gerda Jansen Hendriks), 3, 5 juni 
staan in het teken van Het verlies van een 
kolonie. Dit is een speciaal samengestelde 
compilatie met de documentaire High 
Stakes in the East (genomineerd voor de 
Oscar voor Beste Documentaire 1943) 
over het door Japan bezette Indonesië en 
nieuwsbeelden uit de periode 1945 – 
1951. Met o.a. een verslag van de eerste 
politionele actie van het Nederlandse 
leger op Java. 

Zo 29 mei t/m zo 5 juni. Tijd: 11.00 uur. 
Locatie: Filmhuis Den Haag, Spui 191,  
Den Haag. Kaartverkoop: zie 
www.filmhuisdenhaag.nl.  € 5,– korting op 
de totaalprijs bij een bezoek aan beide films. 
Of korting op 1 film à € 1,50 op vertoon van 
TTF-toegangsbewijs. 

De oeuvre-tentoonstel-
ling van Jan Toorop in 
het Haags Gemeente-
museum (26 februari tot 
en met 29 mei 2016) is 
voor Pulchri Studio aan 

het Lange Voorhout de aanleiding geweest 
om gelijktijdig met de Tong Tong Fair op het 
Malieveld, de tentoonstelling ‘Toorop – Fern-
hout, What’s in a name’ te organiseren. 
Hierin staat het werk van Florence Fernhout 
en Amber Toorop centraal. Beide kunste-
naars laten zich op eigen wijze inspireren 
door hun familie, de familienaam en het 
Indische verleden. Deze tentoonstelling volgt 
direct op die van het Gemeente museum en 
zal evenals de Tong Tong Fair beginnen op 
28 mei 2016. 

De tentoonstelling bij Pulchri Studio te Den Haag 
duurt tot en met 16 juni 2016. Lange Voorhout 15, 
Den Haag. Entree is gratis. 

eerSTe geNerATIe SHoW: HeT 
MeISJe eN HAAr zeeBABoe

Jarenlang kon een 
zeebaboe of djongos 
logeren in Persing-
gahan, het tehuis aan 
de Van Boetzelaerlaan 
in Den Haag. In 1919 
werd het tehuis 
geopend. Pleisterplaats 
betekende het. Deze 

vrouwen hebben slechts een piepkleine 
plaats in de geschiedenis gekregen en dat 
verbaast. Zij waren uitzonderlijk. Vaak 
zelfstandig, ondernemend en in staat om 
meer geld te verdienen dan ander huisperso-
neel. Over het fenomeen van de zeebaboe en 
dit merkwaardige tehuis licht Vilan van de 
Loo een tipje van de sluier op met een korte 
lezing, met onthullingen uit haar nieuwe 
onderzoek. Daarna interviewt ze Lay Song 
Tan (87). Mevrouw Tan-Schutte reisde als 
zevenjarig meisje onder de hoede van 
zeebaboe Pia en ze herinnert zich nog veel, 
ook hoe het met Pia afliep toen ze weer terug 
in Indië waren... Hierna loopt u met de groep 
naar eethuis Poetri Ajoe iets verderop (Van 
Boetzelaerlaan 134) om te lunchen.

Vr 3 juni. Tijd: 11.30 – 13.15 uur, inloop 11.15 uur. 
Locatie: Van Boetzelaerlaan 2, Den Haag. Kosten: 
€ 8,00 incl. lunch. Reserveren verplicht vóór 1 juni: 
reserveringen@tongtong.nl o.v.v. zeebaboe.
Website: www.zeebaboes.nl. 

Het Tong Tong Festival 
waaiert uit over Den Haag

rondom het 
Malieveld

De Tong Tong Fair organiseert tal van activiteiten buiten  
het Malieveld i.s.m. diverse Haagse partners. Kijk op  
www.tongtongfair.nl/denhaag voor meer informatie over deze items. 
Wil je overnachten? Kijk op www.denhaag.com voor alle informatie 
over slapen, shoppen, de wereldberoemde musea en uitwaaien aan 
het strand.

INDIScHe grAcHT & prAAl
Kijkt u ook zo 
uit naar de 
eerste dag 
van de Tong 
Tong Fair? 
Maak er een 

leuk ‘weekendje weg’ van en kom al de 
avond ervoor in Indische sferen tijdens de 
speciale Indische Gracht & Praal boottocht! 
Chyco Brouwer, een bekend gezicht voor 
bezoekers van de Bengkel op de Tong Tong 
Fair, bezorgt u een gezellig uurtje op het 
water met zijn ukelele en levendige verhalen. 
Natuurlijk onder het genot van een hapje en 
drankje! De Indische Gracht & Praal is een 
samenwerking van de Tong Tong Fair met de 
Willemsvaart. 

Vrijdag 27 mei. Tijd: 20.00 u. Opstapplaats: 
aanlegsteiger bij Madurodam. Een kaartje kost 
€17,50 en dient u vooraf te reserveren bij de 
Willemsvaart: info@willemsvaart.nl. Website: 
www.willemsvaart.nl. 

ToNgToNg vAArTeN
Bekijk Indisch Den Haag eens vanaf het 
water tijdens een boottocht! De Willemsvaart 
verzorgt elke ochtend en avond TongTong-
Vaarten tijdens de Tong Tong Fair. De 
ochtendvaart vertrekt om 10.30 uur en 
eindigt bij de Tong Tong Fair. U vaart naar 
het Indisch Monument en terug onder het 
genot van een Indisch hapje en drankje. De 
avondvaart voert u via de Hooigracht naar de 
Mauritskade langs schitterende panden uit 
de 19e eeuw. Vertrek om 21.00. Eindpunt is 
station Den Haag Centraal.

28 mei t/m 5 juni. Vertrek ochtendvaart (duur: 1 
uur): 10.30 uur vanaf nieuwe vertrekplaats bij 
Den Haag Centraal, tegenover Prinsessegracht 4. 
Kosten ochtendvaart: € 12,50 p.p. incl. hapjes en 
drankje. Vertrek avondvaart (45 minuten): 21.00 
uur vanaf aanlegplaats Dr. Kuyperstraat (ter 
hoogte van Koninginnegracht 15). Kosten 
avondvaart: € 5,- p.p. Reserveren verplicht. Voor 
meer informatie en reserveringen: info@
willemsvaart.nl, www.willemsvaart.nl. 

STADS WANDelINg INDIScH 
DeN HAAg
Tijdens de Tong Tong Fair van 28 mei t/m 5 
juni kunt u dagelijks met een gids van het 
Gilde Den Haag een wandeling maken langs 
de herinneringen aan de ‘Gordel van 
Smaragd’ in de binnenstad. U ziet de 
Indische elementen in de architectuur van de 
vele kantoor- en winkelpanden en hoort de 
verhalen over de rijke Indische geschiedenis 

van de residentie: op politiek, commercieel, 
cultureel en culinair gebied.

Dagelijks van 28 mei t/m 5 juni. Aanvang: 11.00 
uur. Start: Centraal Station onder groot reclame-/
tv-scherm. Duur: ca. 1 uur. Einde: Malieveld/Tong 
Tong Fair. Kosten: € 4,- p.p. Maximaal 15 personen 
per groep. Reserveren gewenst, telefonisch: 070 
356 12 81, per e-mail: info@gildedenhaag.nl of via 
het formulier op de website www.gildedenhaag.nl. 
Meer informatie: www.gildedenhaag.nl.

MASSADA & FrIeNDS IN HollAND 
cASINo ScHeveNINgeN

Holland Casino Scheveningen is één van de 
bekendste casino’s van Nederland; een 
bijzondere locatie met een bijzondere 
dynamiek. Voor iedereen is hier iets te 
beleven met casinospelen als roulette, black 
jack, poker en punto banco of de 
speelautomaten. Ook de feestavonden zijn 
populair. Op vrijdag 3 juni organiseert 
Holland Casino een feestavond met Massada 
& Friends samen met DJ Ron Funkytown in de 
DJ- booth. Tegen inlevering van uw 
toegangsbewijs van de 58e TongTong Fair 
krijgt u die avond gratis toegang.

Vrij 3 juni. Begin feestavond 20.00 uur; Holland 
Casino is al vanaf 11.30 uur open. Holland Casino 
Scheveningen, Kurhausweg 1, Den Haag. Toegang 
is gratis op vertoon van uw TTF-kaartje.  
Website: www.hollandcasino.nl/scheveningen.

vrIJMeTSelArIJ
Stichting OVN en het Haags Gemeente-
archief geven de cursus: ‘Vrijmetselaars-
archieven als bron voor historisch en 
genealogisch onderzoek’.  Deze cursus geeft 
informatie over de inhoud en vindplaatsen 
van 18e-, 19e- en 20e-eeuwse archieven van 
Nederlandse vrijmetselaarsloges in open-
bare collecties. 

Ma 30 mei. Tijd: 14.00 – 17.00 uur. Locatie: Stadhuis, 
Spui 70, Den Haag, zaalnummer B01.08. Kosten:  
€ 25,– p.p. Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 26 mei 
2016 via email: info@ stichtingovn.nl. Website:  
www.stichtingovn.blogspot.nl.

Daarnaast organiseert Stichting Haags 
Logebouw een bezoek aan de moderne 
tempel Grootoosten in de 2e Sweelinckstraat.  

Di 31 mei. Tijd: 11.00 – 12.00 uur, ontvangst vanaf 
10.30 uur. Locatie: 2e Sweelinckstraat 131, Den Haag. 
Toegang gratis. Reserveren vóór 29 mei verplicht: 
reserveringen@tongtong.nl o.v.v. 2e Sweelinckstraat.

Met Le Droit Humain kunt u een moderne 
tempel in de Galvanistraat bezoeken. 

2 juni. Tijd: 11.00 – 12.00 uur, ontvangst vanaf 
10.30 uur. Locatie: Galvanistraat 94, Den Haag. 
Toegang gratis. Reserveren vóór 31 mei verplicht: 
reserveringen@tongtong.nl o.v.v. Galvanistraat.

WAYANg IN HeT HAAgSe BoS – 
zAKlAMpeN Mee!
Uniek in de geschiedenis van de Tong Tong 
Fair: een wayang-voorstelling in het bos! Op 
vrijdag 3 juni en zaterdag 4 juni zullen Ki 
Ledjar Soebroto en zijn kleinzoon Ananto 
Wicaksono een schimmenspel opvoeren dat 
in het teken staat van mystieke figuren in de 
natuur. De beroemde dalangs (poppenspe-
lers) uit Yogyakarta zullen vooral dieren en 
geesten laten figureren. Na zonsondergang 
wandelen we gezamenlijk vanaf het 
Malieveld naar het Haagse Bos. De dier- en 
geestfiguren komen tot leven op het doek in 
het schijnsel van de olielampen. Luister naar 
de geluiden van het bos en de gamelan. Een 
unieke belevenis in de buitenlucht, waarbij u 
tijdens de voorstelling voor en achter het 

scherm loopt of staat. Achter de schermen 
ziet u hoe de dalangs de poppen tot leven 
brengen, voor het scherm volgt u het 
verhaal. Ki Ledjar en Ananto – u kent ze van 
eerdere optredens op de Tong Tong Fair – 
behoren tot de beste poppenspelers en 
-makers van Indonesië en staan bekend om 
hun virtuositeit en vernieuwende poppen-
spel. Na afloop verlaat iedereen z.s.m. het 
bos en loopt op eigen gelegenheid naar 
auto, openbaar vervoer of fiets.

Vr 3 juni en za 4 juni. Vertrek: 21.30 uur vanaf de 
zij-ingang bij de Infobalie in de Entreetent. 
Eindtijd: 22.45 uur. Toegang: € 8,- p.p. (incl. een 
hapje). Toegangskaarten dient u vooraf online aan 
te schaffen op www.tongtongfair.nl. Er is maar 
een beperkt aantal kaarten beschikbaar.

‘Toorop - FerNHouT, WHAT’S IN  
A NAMe’
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Kooktheater, 
workshops
Na een afwezigheid van jaren is het Kookthe-
ater terug. Uiteraard ontmoet je Bea Berens-
Sleebos, maar ook andere ‘kokkies’ die de 
bereidingswijze van Indische en Indonesische 
gerechten tonen. Achteraf kun je tegen een 
kleine vergoeding proeven. Raak je geïnspi-
reerd en wil je zélf koken? In ons workshop-
theater de Bengkel (in het Cultuurpaviljoen) 
worden regelmatig workshops georganiseerd. 
(29, 30 en 31 mei, 4 juni) 

 1   Boeboer sago en ajam. Bea Berens 
maakt deze heerlijke boeboer sago (sagopap, 
zoet) en boeboer ajam (rijstepap met kip, 
hartig)

2   Mixtie. Albert Kokosky Deforchaux, 
beroemd in Rotterdam en ver daarbuiten, 
kookt uit Mixtie; Verhalen uit de keuken van 
Ap Halen 

 3   Ikan pepesan in bananenblad 
door chef Musa van Restaurant Sticky Rice 
met gastheer Jeffrey Wener

 4   gado-gado. Marjolein Kelderman 
maakt gado-gado uit het Handboek voor de 
studentenkok (en late leerlingen)

 5   Ambachtelijke risolles naar eigen 
recept. Bereid door mevrouw Ming van Toko 
Bali Mandira in Den Haag

In het Kooktheater worden elke dag 
gerechten bereid. Tegen een kleine 
vergoeding kun je ook proeven. Vijf tips!

De Tong Tong Fair is het lekkerste evenement van Nederland, natuurlijk vanwege de Eetwijk met meer 
dan 25 waroengs en restaurants en waar in 2016 ook een food truck staat. Nieuw zijn ook de culinaire 
arrangementen die we in samenwerking met Haagse toko’s en restaurants aanbieden. Terug van 
weggeweest is het Kooktheater, dé locatie voor kookdemonstraties. Wil je zélf koken, dan kun je in 
workshoptheater de Bengkel terecht. En wat dacht je van een Aziatisch ontbijtje?

Het lekkerste food-feest 
van Nederland

...vers schepijs in de 
 tropische smaken zuurzak, 
spekkoek, sereh, roedjak en 
doerian...

De eetwijk
Met zijn variëteit aan gerechten - van 
regionale streekkeukens uit Indonesië, zoals 
de Soendanese en de Padangse, tot Indische 
klassiekers zoals nasi rames en spekkoek - is 
De Eetwijk de smaakmaker van de Tong Tong 
Fair. Bijzonder is dat je er gerechten vindt, die 
je buiten ons evenement niet snel zult 
proeven, zoals kwetiau goreng. Of wat te 
denken van vers schepijs in de tropische 
smaken zuurzak, spekkoek, sereh, roedjak en 
doerian? De Eetwijk bestaat uit drie aaneen-
geschakelde paviljoens. Ook het populaire 
Indorock Café is daar. Het is dit jaar 
verplaatst naar de kopse kant van Eetwijk 
West en heeft een royaal terras gekregen met 
uitzicht op het Provinciehuis, waar ooit de 
Dierentuin stond, de locatie van de eerste vier 
edities van de Pasar Malam Tong-Tong. Hier 
kunnen ook food trucks ‘aanrijden’.  

zilveren 
rijstlepel
In 2015 won restaurant Sari Soenda de 
Zilveren Rijstlepel met het gerecht gule 
kambing. “Een perfecte harmonie van 
smaken”, oordeelde de jury over dit 
stoofgerecht van geitenvlees met het 
onmisbare eitje. “Uit alles is duidelijk dat 
de bereider van deze gule kambing kennis 
van (culinaire) zaken heeft en liefde voor 
het gerecht zelf. Ook de lontong is 
perfect.” De Zilveren Rijstlepel 2016 wordt 
op 31 mei uitgereikt. 

oM 10.00 uur oNTBIJTeN
op De ToNg ToNg FAIr?
De Tong Tong Fair is iedere dag om 11.00 
uur open, maar u kunt al om 10.00 uur in 
de Entree terecht voor koffie en thee 
(uitgezonderd openingsdag 28 mei). Dit 
jaar serveren wij daar ook een eenvoudig 
Aziatisch ontbijtje. Wat een goed begin 
van de dag!  

culinaire arrangementen
Den Haag: nergens in Nederland is de 
‘toko-dichtheid’ zo groot als in deze stad. Dit 
jaar kunt u deze Haags-Indische culinaire 
cultuur ook op de Tong Tong Fair proeven. 
Toen Francisca Tan, culinair programmeur, 
Haagse toko’s en restaurants benaderde met 
de vraag of zij speciaal voor de Tong Tong 
Fair arrangementen wilden samenstellen, 
was hun enthousiasme groot. De arrange-
menten worden geserveerd in de hospitality 
lounge De Harmonie en worden elke dag 
door een andere toko of restaurant samenge-
steld. Uiteraard serveren de deelnemers een 
bijzonder gerecht want: op de Tong Tong Fair 
is de culinaire concurrentie groot en zijn de 
meeste bezoekers fijnproevers!
De arrangementen worden ’s avonds 
aangeboden, een enkele keer is er ook een 
lunchmenu. U dient vooraf te reserveren om 
er zeker van te zijn dat u een tafel heeft. Wees 
er snel bij want we verwachten dat de 
belangstelling voor de arrangementen groot 
zal zijn. Reserveren kan via 
www.tongtongfair.nl/culinaire-arrange-
menten.

WAT KuNT u zoAl proeveN?
  Kambing bakar (gegrilde lamskotelet)
  Soto oedang tempura soep (soto 

soep met een tempura garnaal op een spiesje)

   Ayam bakar Klaten (geroosterde 
kippendijfilet in kokos gemarineerd)

  Aneka laut lilit en krokante 
gamba (krabkoekjes en gebakken gamba in 
een kruidig jasje)

   Dendeng blado (dun gesneden krokant 
gebakken rundvlees in pittige saus)

  otak otak (gestoomde vis in bananenblad
  Abon vlees (‘pulled’ gekruid rundvlees)
  Tempe batjem (gestoofde gebakken 

tempé)

Deze HAAgSe reSTAurANTS eN 
ToKo’S DoeN Mee

 Warung Bude Kati, Wagenstraat 190, 
2512 BB Den Haag, 070–216 3300  Toko Het 
Oostersch Huisje, Wilgstraat 46, 3565 ME 
Den Haag, 070–360 9497  Restaurant Poetri 
Ajoe, Van Boetzelaerlaan 134, 2581 AX Den 
Haag, 070–355 3636  Toko Bali Mandira, 
Abeelplein 3, 2526 XS, Den Haag, 070–363 
3891  Sarinandé, Adelheidstraat 53, 2595 
EB Den Haag, 070–385 6358  Toko Djadi, 
Laan van Nieuw Oost-Indië, 2593 BZ 
Den Haag, 070–347 6852  Restaurant 
Blauw070, Javastraat 13, 2585 AB Den Haag, 
070–720 0900  Restaurant The Raffles, Java-
straat 63, 2585 AG Den Haag, 070–345 8587

TIpS NIeuW:



TONG-TONG-PODIUM

12.00  Kyai Fatahillah o.l.v. Iwan 
Gunawan (moderne 
gamelanmuziek uit Soenda) 
i.s.m. LeineRoebana

13.30  JEI Keroncong (krontjong 
uit Jakarta, Indonesië)

15.00  Mai’ana (Polynesische 
dans- en muziekgroep o.l.v. 
Conchita Joenoes)

16.30  ‘Jago, Jula Juli en Wiraga 
Wirama Wirasa’, choreo-
grafi e van Boby Ari 
Setiawan door Indepen-
dent Expression uit Solo, 
Indonesië (Indonesische 
dans) i.s.m. LeineRoebana

18.00  JEI Keroncong
19.30  Mai’ana
21.00  James Intveld (singer-song-

writer, rockabilly uit de VS)

TONG-TONG-THEATER

13.00 ‘Hawaiian in Nederland’, 
Anne-Gine Goemans, 
auteur van bestseller 
Honolulu King, in gesprek 
met George Dankmeyer 
en René Ranti. Muzikale 
omlijsting door Honolulu 
Kings m.m.v. Anies 
Pattiasina (zang/ukelele), 
Rob van Duuren (steel-
gitaar), Yorick van Norden 
(zang/gitaar) en EverLite 
for Hawaiians

15.00  ‘Haar goede hand’, literair 
muziekprogramma naar 
het gelijknamige boek. 
Door Marion Bloem en 
Erwin van Ligten

16.30  Jong Tong Tong: ‘Indo Op 
Dieet’ door ANAE (Anne 
Ketelaar en Arnan Kaemingk) 
Muziektheater, première 

18.00  Ibu Saya’, muziekpro-
gramma met Astrid 
Seriese, Erwin van Ligten, 
Joep Lumeij en Rob 
Agerbeek (première)

19.30  Jong Tong Tong: muziek-
programma met Djino en 
Geronimo Snijtsheuvel 
(première)

21.00  ‘The Journey’ door Boi 
Akih Duo (worldjazz)

BENGKEL

11.30  Workshop Hawaiiaanse 
dans o.l.v. Conchita 
Joenoes van Polynesische 
dansgroep Mai’ana

13.00 ‘Vrijmetselarij in Neder-
land, Indonesië en 
Nederlands-Indië’, 
interactief gesprek met 
Willem S. Meijer (30e 
grootmeester van de Orde van 
Vrijmetselaren)

14.30  Indische Sprookjes, 
verhaal- en liedprogram-
ma met Wieteke van Dort 
(voor iedereen van 8 tot 80 
jaar)

16.00  Workshop Balinese rindik 
en bamboefl uit bespelen 
o.l.v. Komang Anantara en 
zoon Agus Satvika uit Bali 
i.s.m. Oooom Piet

17.30  Workshop pentjak silat 
o.l.v. Charles Renoult

19.00  Workshop patroon-
tekenen voor kebaya’s en 
baadjes o.l.v. Daan 
Wieman, materiaalkosten 
€ 3,50, max. 15 deel nemers*

20.30  Kennismaking met de 
Indonesische taal en 
cultuur o.l.v. Aafke de Jong 
en Michael Willé van 
DwiBhumi

INDOROCK CAFÉ

14.00  Triple B 
15.30  Triple B 
17.30  Xanur 
19.00  Xanur 

KOOKTHEATER

13.00   Bea Berens-Sleebos: 
dendeng basah (rund-
vlees), oerap (groenten) 
en nasi koening (gele 
rijst)

15.00  Chef Musa van Rest. 
Sticky Rice met gastheer 
Jeffrey Wener: ayam 

tuturuga uit Menado
16.00  Chyco Brouwer: tahoe isi 

(gevulde tahoe)
18.00  Bea Berens-Sleebos: 

dendeng basah (rund-
vlees), oerap (groenten) 
en nasi koening (gele rijst)

19.00  Chyco Brouwer: nasi 
petjel/lotèk (vegetarisch)

ELDERS IN DEN HAAG (ZIE P. 16–17)

10.30  TongTongVaarten, met de 
boot door Indisch 
Den Haag vanaf station 
Den Haag Centraal. I.s.m. 
Rederij Willemsvaart***

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

17.00  Opening tentoonstelling 
Toorop – Fernhout, What’s in 
a name, i.s.m. Pulchri 
Studio***

21.00  TongTongVaarten, met de 
boot door Indisch 
Den Haag vanaf aanleg-
plaats Dr. Kuyperstraat. 
I.s.m. Rederij Willems-
vaart***

TONG-TONG-PODIUM

11.30  ‘Panji Asmarabangun 
– Dewi Anggraeni’ door 
ISTIKA (Indonesisch dans- en 
muziektheater)

13.30  JEI Keroncong (krontjong 
uit Jakarta, Indonesië)

15.00  Komunitas Cinta Berkain 
(modeshow uit Jakarta, 
Indonesië)

16.30  JEI Keroncong
18.00  TIS GELUKT met o.a. 

Ruben en Vivian Tarmidi, 
Collin de Vries, Daisy van 
Lingen (R&B, pop, Indorock 
en lagu lagu)

19.30  James Intveld (singer-song-
writer, rockabilly uit de VS)

21.00  Maria Lekransy muzikaal 
begeleid door Jeff 

Sopacua, Joanny Hitiahu-
bessy, Victor Lekransy en 
Gino Cochise (fusion-jazz)

TONG-TONG-THEATER

12.30  ‘Indische Essenties’, 
muzikale theatervoorstel-
ling met Gepke Witteveen, 
Henk Mak van Dijk en 
Yvonne Keuls 

14.00  ‘Gevraagd: Een fl inke 
zeebaboe’, toneelreading 
door Dewi Reijs en lezing 
door Vilan van de Loo

15.30  ‘Ibu Saya’, muziekprogram-
ma met Astrid Seriese, 
Erwin van Ligten, Joep 
Lumeij en Rob Agerbeek  

16.30  Interview met Alfred 
Birney over zijn nieuwe 
boek De tolk van Java. Door 
Ricci Scheldwacht

17.30  ‘Partner in Crime’, Ivan 
Wolffers over zijn Indische 
schoonfamilie Bloem

19.00  ‘Wayang Diponegoro’, 
wayang-kulit-voorstelling 
door Ki Ledjar Soebroto 
en kleinzoon Ananto 
Wicaksono uit Yogya-
karta, Indonesië

20.30  ‘Kemilau Ranah Bundo’ 
(schoonheid van het 
moederland) door Sumbar 
Talenta (dans- en muziek-
groep uit West-Sumatra)

BENGKEL

11.30  Workshop wayang 
poppen maken van papier 
o.l.v. Ki Ledjar Soebroto 
en Ananto Wicaksono uit 
Yogyakarta, materiaal-
kosten € 3,50, max. 15 
deelnemers v.a. 7 jaar*

13.30  Workshop vliegers maken 
o.l.v. Rubens Agaatz (van 7 
tot 100 jaar), materiaal-
kosten € 3,50, max. 24 
deelnemers*

15.30  Kookstudio: Asinan 
Bogor. Uit het kookboekje 
van Vaya’s moeder, o.l.v. 
Vaya Nijhoff van Nasi Idjo, 
ingrediënten € 3,50, max. 
20 personen*

17.00  Workshop Indische 
massage o.l.v. Stichting 

za

28
MEI

— wijzigingen voorbehouden —
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29
MEI

— wijzigingen voorbehouden —

Programma Tong Tong Festival op de 58e Tong Tong Fair – malieveld, den haag

Pitjit. Max. 34 personen*

19.00  Workshop Javaanse dans 
o.l.v. dhr. Suhardi 
Djojoprasetyo van ISTIKA

20.30  Krontjong Sing-a-along 
met André Ottevanger

INDOROCK CAFÉ

13.00  Collin de Vries and friends 
afgewisseld met DJ Robby 
de Vries

14.30  Collin de Vries and friends 
afgewisseld met DJ Robby 
de Vries

18.00  Remy and friends
19.00  Remy and friends 

KOOKTHEATER

13.00  Albert Kokosky 
Deforchaux kookt uit 
Mixtie; Verhalen uit de 
keuken van Ap Halen 

15.00  Bea Berens-Sleebos: saté 
pan en atjar ketimoen

17.00  Chyco Brouwer: sajoer 
oerap en tempé batjem 
(vegetarisch)

18.00  Bea Berens: saté pan en 
atjar ketimoen

19.00  Chyco Brouwer: boeboer 
Menado (vegetarisch)

ELDERS IN DEN HAAG (ZIE P. 16–17)

10.30  TongTongVaarten, met de 
boot door Indisch 
Den Haag vanaf station 
Den Haag Centraal. I.s.m. 
Rederij Willemsvaart***

11.00  Filmhuis Den Haag: 
vertoning documentaire 
Moeder Dao, de schildpadge-
lijkende*** 

11.00  Pulchri Studio: Tentoon-
stelling Toorop – Fernhout, 
What’s in a name (tot 17.00 
uur)***

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

21.00  TongTongVaarten, met de 
boot door Indisch 
Den Haag vanaf aanleg-
plaats Dr. Kuyperstraat. 
I.s.m. Rederij Willemsvaart

TONG-TONG-PODIUM

12.00  JEI Keroncong (krontjong 
uit Jakarta, Indonesië) 

13.30  ‘Kemilau Ranah Bundo’ 
(schoonheid van het 
moederland) door Sumbar 
Talenta (dans- en muziek-
groep uit West-Sumatra)

15.00  ‘De Late Late Lien Show’ 
met Wieteke van Dort en 
gasten Aïs Lawa-Lata en 
Ricky Risolles

16.45  Los Perdidos (Indische gipsy 
band) 

18.15  JEI Keroncong 
19.30  Komunitas Cinta Berkain 

(modeshow uit Jakarta, 
Indonesië) 

21.00  Los Perdidos 

TONG-TONG-THEATER

13.00  ‘Een brandende kwestie: 
dieren en bosbranden in 
Indonesië’, lezing door 
Hans Beukeboom, 
adviseur Wereld Natuur 
Fonds 

14.00  ‘Eenmaal, andermaal…’. 
Veilinghuis Venduehuis 
der Notarissen toont 
bijzondere stukken uit zijn 
Indische of Aziatische 
collectie 

15.00  ‘Dochter van Indië. De 
Indische moeders van de 
romancière Melati van 
Java (1853–1927)’. Lezing 
door Vilan van de Loo

16.00  Voorbeschouwing van de 
fi lm Klanken van Oorsprong 
van Hetty Naaijkens: met 
Leo Blokhuis, Riem de 
Wolff, Rob Agerbeek, Eddy 
Chatelain, Hans Bax en 
Sandra Reemer

17.00  Indonesië Nu: Journaliste 
Hilde Janssen in gesprek 
met Joss Wibisono over de 
haatcampagnes in 
Indonesië tegen lesbien-

nes, homo’s, biseksuelen 
en transgenders (LHBT)

18.30  Indonesië Nu: ‘De beste 
plek ter wereld’. Lezing 
door Roanne van Voorst, 
auteur van het gelijkna-
mige boek over een van de 
armste sloppenwijken van 
Jakarta

20.00  Jong Tong Tong: muzikaal 
programma met Djino en 
Geronimo Snijtsheuvel

BENGKEL

12.00  Kookstudio: recepten van 
oma met Marc Tierolf van 
Tjemaralaan 14, ingrediën-
ten € 3,50, max. 20 
personen*

14.00  Workshop kookboek-
kaften ontwerpen voor 
moeders recepten met 
Shelly Lapré, max. 15 
personen, € 3,50 materiaal-
kosten*

16.00  Workshop Sumatraanse 
dans o.l.v. Sumbar Talenta 
uit Padang, Sumatra

17.30  Verhalenkast met het 
Indisch Zwijgen? Me 
Hoela! i.s.m. het Indisch 
Herinneringscentrum

19.00  Workshop patroonteke-
nen voor kebaya’s en 
baadjes o.l.v. Daan 
Wieman, materiaalkosten 
€ 3,50, max. 15 deelnemers*

20.30  ‘Nyai Loro Kidul’, 
Work shop schilderen o.l.v. 
Roy James Döhne en 
Tamara Patrick, materiaal-
kosten € 3,50, max. 15 
deelnemers*

INDOROCK CAFÉ

14.00  Eastern Aces 
15.30  Eastern Aces 
17.30  Renegades  
19.00  Renegades  

KOOKTHEATER

13.00  Albert Kokosky Defor-
chaux kookt uit Mixtie; 
Verhalen uit de keuken van 
Ap Halen

15.00  Marc Tierolf van Tjemara-
laan 14: daging blado 

(vlees) en nasi koening 
(gele rijst)

17.00  Oma Betty van Vanka-
Kawat: wokgerecht 
(vegetarisch)

19.00  Marjolein Kelderman: 
wingko (kokostaart) 

ELDERS IN DEN HAAG (ZIE P. 16–17)

10.30  TongTongVaarten, met de 
boot door Indisch 
Den Haag vanaf station 
Den Haag Centraal. I.s.m. 
Rederij Willemsvaart***

11.00  Filmhuis Den Haag: 
vertoning speciale 
compilatie Het verlies van 
een kolonie***

11.00  Venduehuis der Notaris-
sen: expo Jan Schlechter 
Duvall (tot 13.00 uur)***

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

14.00  Stadhuis Den Haag: 
Cursus ‘Vrijmetselaars-
archieven als bron voor 
historisch en genealo-
gisch onderzoek’. Door 
kunsthistorica Andréa 
Kroon. I.s.m. Stichting 
OVN en Haags Gemeente-
archief (tot 17.00 uur)***

21.00  TongTongVaarten, met de 
boot door Indisch 
Den Haag vanaf aanleg-
plaats Dr. Kuyperstraat. 
I.s.m. Rederij Willems-
vaart

TONG-TONG-PODIUM

12.00  Suara Kita (Indisch koor)
13.30  JEI Keroncong (krontjong 

uit Jakarta, Indonesië)
15.00  Komunitas Cinta Berkain 

(modeshow uit Jakarta, 
Indonesië) (voorafgegaan 
door de uitreiking van de 
Ems Grizèl Trofee en de 
Zilveren Rijstlepel)

di

31
MEI

— wijzigingen voorbehouden —

ma

30
MEI

— wijzigingen voorbehouden —

* Voor deze workshop dient u zich vooraf in te schrijven in de stand van Stichting Tong Tong in het Cultuurpaviljoen, tegenover de Bengkel. Inschrijven kan alleen op 
de dag zelf.  ** Sobats (donateurs van Stichting Tong Tong) kunnen nu al kaarten reserveren via theaters@tongtong.nl of per adres Stichting Tong Tong. Anderen 
kunnen vanaf de openingsdag 28 mei een kaart afhalen bij de informatiebalie in de Entree.  *** Kijk op pagina 16–17 voor meer informatie over o.a. inschrijven, 
vooruitbestellen en reserveren.
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16.30  Streetrollers (Indorock )
18.00  JEI Keroncong
19.30  Demonstratie pentjak silat 

o.l.v. Paatje Phefferkorn 
21.00  Streetrollers

TONG-TONG-THEATER

13.00  ‘Mevrouw mijn Moeder’, 
theatrale monoloog door 
Yvonne Keuls**

14.00  ‘Enkele reis Indonesië’, 
lezing door Hilde Janssen 
over haar gelijknamige 
boek 

15.00  Nancy Jouwe interviewt 
Elleke Boehmer (Universi-
teit van Oxford) over haar 
boek Op de veranda

16.00  ‘Vrijmetselarijtempels als 
cultureel erfgoed’, een 
gesprek met Ben de Vries 
(Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed) en kunsthistorica 
Andréa Kroon

17.00  ‘375 jaar betrekkingen 
tussen Nederland en 
Maleisië’, lezing door Bert 
Lever van Vereniging 
Nederland-Maleisië

18.30  Hoe Mooi Alles, fragmenten 
uit de gelijknamige 
toneelvoorstelling door 
Esther Scheldwacht en 
Kees Hulst

20.00  Jong Tong Tong: ‘Indo Op 
Dieet’ door ANAE (Anne 
Ketelaar en Arnan 
Kaemingk) (muziektheater)

BENGKEL

12.00  ‘Panji Asmarabangun 
– Dewi Anggraeni’, 
wayang-golek-voorstelling 
door Nandang Supriatna 
uit Lembang, Indonesië

13.00  Workshop pidjit, Indische 
massage o.l.v. Sonja 
Bloem en dochter Fee, 
max. 15 deelnemers* 

15.00  Workshop patroonteke-
nen voor kebaya’s en 
baadjes o.l.v. Daan 
Wieman, materiaalkosten 
€ 3,50, max. 15 deelnemers*

16.30  Meezingen met Indisch 
koor Suara Kita 

18.00  Kookstudio: recepten van 
oma met Marc Tierolf van 

Tjemaralaan 14, ingrediën-
ten € 3,50, max. 20 
personen*

20.00  Workshop kookboek-
kaften ontwerpen voor 
moeders recepten met 
Shelly Lapré, max. 15 
personen, € 3,50 materiaal-
kosten*

INDOROCK CAFÉ

14.00  Streetrollers 
16.00  Illusion 
17.30  Illusion
19.00  Sally4th

KOOKTHEATER

13.00  Bea Berens-Sleebos kookt 
haar prijswinnende nasi 
goreng

16.00  Marc Tierolf van Tjemara-
laan 14: tahoe ketoprak 
Betawi (vegetarisch) en 
oma’s pisang goreng

17.00  Bea Berens-Sleebos: 
sajoer goedek en tempé 
goreng (vegetarisch)

19.00  Francisca Tan en Patricia 
Kwa-Tan koken gerechten 
van hun moeder

ELDERS IN DEN HAAG (ZIE P. 16–17)

10.30  TongTongVaarten, met de 
boot door Indisch 
Den Haag vanaf station 
Den Haag Centraal. I.s.m. 
Rederij Willemsvaart***

11.00  Rondleiding moderne 
vrijmetselaarstempel 
Grootoosten i.s.m. het 
Haags Logegebouw en 
vrijmetselaarsloge De 
Vriendschap***

11.00  Filmhuis Den Haag: 
vertoning documentaire 
Moeder Dao, de schildpadge-
lijkende*** 

11.00  Venduehuis der Notaris-
sen: expo Jan Schlechter 
Duvall (tot 13.00 uur)***

11.00  Tentoonstelling Toorop 
– Fernhout, What’s in a 
name, i.s.m. Pulchri Studio 
(tot 17.00 uur)***

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

21.00  TongTongVaarten, met de 
boot door Indisch 
Den Haag vanaf aanleg-
plaats Dr. Kuyperstraat. 
I.s.m. Rederij Willems-
vaart***

TONG-TONG-PODIUM

12.00  JEI Keroncong (krontjong 
uit Jakarta, Indonesië)

13.30  ‘SïAïS LATA SIOOOO’, 
show van Aïs Lawa-Lata 
met als gasten Tante Lien 
en Sapa Lawan

15.00  Sapa Lawan (Molukse 
vrouwenslagwerkgroep)

16.30  TRIO ERWING. Erwin van 
Ligten, Udo Demandt en 
Mr. Jens. Featuring 
Sarah-Jane (soul, pop)

18.00  JEI Keroncong
19.30  TRIO ERWING 
21.00  Maluku All Stars met ‘Lied-

jes uit de Kompenie: 65 
jaar Molukkers in NL’, met 
o.a. vocalisten Julya Lo’ko, 
Debrah Jade en Julia van 
de Ketterij, gitaristen 
Memru Renjaan (Kenny B.) 
en Chris Latul (Massada), 
bassist Ricardo Lekatom-
pessy (Mister Probsz) en 
drums Efraim de Nijs. 
I.s.m. Stichting Moluks 
Historisch Museum

TONG-TONG-THEATER

12.30  Gesprek met Gert 
Oostindie (KITLV) en Louis 
Zweers over (on)gewenst 
beeld van de dekolonisa-
tieoorlog o.l.v. historicus 
Wim Manuhutu 

13.30  ‘Moeders van nu’, 
talkshow over culturele 
overdacht o.l.v. Vilan van 
de Loo met Sandra 
Beerends, Grace Bernar-
dus en Hetty Naaijkens

14.30  ‘Toewijding en Trouw’, 

over loyaliteit van Knillers 
door Fridus Steijlen i.s.m. 
Stichting Moluks 
Historisch Museum

16.00  ‘Biskoewit Verkade’. 
Interactief theater-
programma met Nel 
Lekatompessy van 
DeltaDua

17.30  ‘The Journey’ door Boi 
Akih Duo (worldjazz)

19.00  ‘Tifa’s & Turntables: 
Guitars’ met o.a. 
Edison-winnaar Memru 
Renjaan, percussionist 
Zeth Mustamu, gitarist 
Chris Latul (voormalig 
Massada) en DJ Rob 
Manga. Gepresenteerd 
door Rocky Tuhuteru 
I.s.m. Stichting Moluks 
Historisch Museum

20.30  ‘Wayang Diponegoro’ 
wayang-kulit-voorstelling 
door Ki Ledjar Soebroto 
en kleinzoon Ananto 
Wicaksono uit Yogyakar-
ta, Indonesië

BENGKEL

12.00  ‘Nyai Loro Kidul’ Work-
shop schilderen o.l.v. Roy 
James Döhne en Tamara 
Patrick, materiaal kosten € 
3,50, max. 15 deelnemers*

14.30  Workshop wayangpoppen 
maken van papier o.l.v. Ki 
Ledjar Soebroto en Ananto 
Wicaksono uit Yogyakar-
ta, materiaal kosten € 3,50, 
max. 15 deelnemers v.a. 7 
jaar*

16.30  Workshop yoga met Jill 
Stolk

18.30  ‘Panji Asmarabangun 
– Dewi Anggraeni’, 
wayang-golek-voorstelling 
door Nandang Supriatna 
uit Lembang, Indonesië

20.00  Workshop Balinese rindik 
en bamboefl uit bespelen 
o.l.v. Komang Anantara en 
zoon Agus Satvika uit Bali 
i.s.m. Oooom Piet

wo

01
JUNI

— wijzigingen voorbehouden —

Programma Tong Tong Festival op de 58e Tong Tong Fair – malieveld, den haag

INDOROCK CAFÉ

13.30  Peter Tatipata 
15.00  Peter Tatipata 
16.30  DJ Styles Wattimena 
17.30  Bersama 
18.30  DJ Styles Wattimena 
19.30  Bersama 

KOOKTHEATER

13.00  Bea Berens-Sleebos: 
boeboer sago (sagopap, 
zoet) en boeboer ajam (rijs-
tepap met kip, hartig)  

15.00  Chef Musa van Rest. 
Sticky Rice met gastheer 
Jeffrey Wener: ikan 
pepesan in bananenblad 
(vis) 

17.00  Betty van Bokhoven-van 
Enst van Vanka-Kawat: 
tjolo-tjolo op twee 
manieren

19.00  Bea Berens-Sleebos: 
boeboer sago (sagopap, 
zoet) en boeboer ajam (rijs-
tepap met kip, hartig)

ELDERS IN DEN HAAG (ZIE P. 16–17)

10.30  TongTongVaarten, met de 
boot door Indisch 
Den Haag vanaf station 
Den Haag Centraal. I.s.m. 
Rederij Willemsvaart***

11.00  Filmhuis Den Haag: 
vertoning speciale 
compilatie Het verlies van 
een kolonie*** met een 
fi lminleiding door 
specialist Gerda Jansen 
Hendriks

11.00  Venduehuis der Notaris-
sen: expo Jan Schlechter 
Duvall (tot 13.00 uur)***

11.00  Tentoonstelling Toorop 
– Fernhout, What’s in a 
name, i.s.m. Pulchri Studio 
(tot 17.00 uur)***

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

21.00  TongTongVaarten, met de 
boot door Indisch 
Den Haag vanaf aanleg-
plaats Dr. Kuyperstraat. 
I.s.m. Rederij Willems-
vaart***

TONG-TONG-PODIUM

12.00  JEI Keroncong (krontjong 
uit Jakarta, Indonesië)

13.30  Demonstratie Pencak Silat 
Pusaka Mande Muda o.l.v. 
Ibu Ike Suwanda (pentjak 
uit Bandung, Indonesië)

15.00  DwiBhumi (Balinese dans)
16.30  Challenge XL (Indopop)
18.00  JEI Keroncong
19.30  DwiBhumi en Sanggar 

Mirah (Balinese dans)
21.00  Justine Pelmelay begeleid 

door Challenge XL (soul)

TONG-TONG-THEATER

13.00  Adriaan van Dis in gesprek 
met Pamela Pattynama 
over zijn boek Ik kom 
terug**

14.00  ‘Beeld van de njai’, een 
gesprek met de auteurs 
Eka Kurniawan en Barney 
Agerbeek o.l.v. Joss 
Wibisono (Engelstalig)

15.00  Fridus Steijlen (KITLV) 
interviewt Anne-Gine Goe-
mans, auteur van 
bestseller Honolulu King, 
over het gebruik van een 
bijzondere KITLV-collectie

16.00  ‘Gepeperd verleden’, 
lezing door Harm Stevens, 
conservator 20e eeuw bij 
het Rijksmuseum  

17.00  ‘Vrijmetselarij, VOC en 
koloniale geschiedenis: 
sociale netwerken en 
internationale handel in 
Zuidoost Azië’. Lezing 
door kunsthistorica 
Andréa Kroon

18.30  ‘As met een Indisch 
Verleden’, theatervoor-
stelling door Yvonne 
Groeneveld

20.15  ‘Van Mojokerto tot Solo’, 
muzikaal theater door 
Frits Lambrechts en 
Elsbeth Vernout 

BENGKEL

12.00  Workshop Balinese dans 
o.l.v. Aafke de Jong van 
DwiBhumi

14.00  Workshop creatief 
omgaan met herinnerin-
gen, o.l.v. Hans Slijp i.s.m. 
Stichting Monument Sawa 
Belanda

15.30  Kennismaking met de 
Indonesische taal en 
cultuur o.l.v. Michael Willé 
van DwiBhumi

17.30  Workshop Pentjak Silat 
o.l.v. Ibu Guru Ike 
Suwanda uit Bandung, 
Indonesië

19.00  ‘Integratie en identiteit’ 
– workshop door 
Wouter Muller

20.30  Workshop Balinese rindik 
en bamboefl uit spelen 
o.l.v. Komang Anantara en 
zoon Agus Satvika uit Bali 
i.s.m. Oooom Piet

INDOROCK CAFÉ

14.00  Renegades 
15.30  Renegades 
17.30  Illusion 
19.00  Illusion

KOOKTHEATER

13.00  Marjolein Kelderman 
maakt gado-gado uit 
Handboek voor de studenten-
kok (en late leerlingen)

15.00  Allard Sieburgh: tjendol 
anders

17.00  Bea Berens-Sleebos: 
oblok-oblok (vegetarisch) 
en ajam goreng (kip) à la 
Bea

19.00  Allard Sieburgh: quiche 
ikan pepesan (vis)

ELDERS IN DEN HAAG (ZIE P. 16–17)

10.30  TongTongVaarten, met de 
boot door Indisch 
Den Haag vanaf station 
Den Haag Centraal. I.s.m. 
Rederij Willemsvaart***

11.00  Rondleiding moderne 
vrijmetselaarstempel Le 
Droit Humain i.s.m. Le 
Droit Humain.

11.00  Filmhuis Den Haag: 
vertoning documentaire 
Moeder Dao, de schildpadge-
lijkende*** 

11.00  Venduehuis der Notaris-
sen: expo Jan Schlechter 
Duvall (tot 13.00 uur)***

11.00  Tentoonstelling Toorop 
– Fernhout, What’s in a 
name, i.s.m. Pulchri Studio 
(tot 17.00 uur)***

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

21.00  TongTongVaarten, met de 
boot door Indisch 
Den Haag vanaf aanleg-
plaats Dr. Kuyperstraat. 
I.s.m. Rederij Willems-
vaart***

TONG-TONG-PODIUM

12.00  JEI Keroncong (krontjong 
uit Jakarta, Indonesië)

13.30  Wayland Paradise 
(hawaiian) 

15.00  Te Mau ‘Oviri (Tahitiaanse 
dansgroep uit de VS)

16.30  JEI Keroncong
18.00  Wayland Paradise
19.30  Fransism, Brenda Frans 

( jazz)
21.00  Crazy Rockers (Indorock) 

met jivers op de catwalk

TONG-TONG-THEATER

13.00  ‘Van Mojokerto tot Solo’, 
muzikaal theater door 
Frits Lambrechts en 
Elsbeth Vernout 

14.00  Sanne Ravensbergen 
interviewt Reggie Baay 
over de impact van zijn 
boek De Njai; Het concubi-
naat in Nederlands-Indië

15.00  ‘It don’t mean a thing, if it 
ain’t got that swing’, een 
lezing over jazz in 
Nederlands-Indië door 
Henk Mak van Dijk

vrij

03
JUNI

— wijzigingen voorbehouden —

do

02
JUNI

— wijzigingen voorbehouden —

* Voor deze workshop dient u zich vooraf in te schrijven in de stand van Stichting Tong Tong in het Cultuurpaviljoen, tegenover de Bengkel. Inschrijven kan alleen op 
de dag zelf.  ** Sobats (donateurs van Stichting Tong Tong) kunnen nu al kaarten reserveren via theaters@tongtong.nl of per adres Stichting Tong Tong. Anderen 
kunnen vanaf de openingsdag 28 mei een kaart afhalen bij de informatiebalie in de Entree.  *** Kijk op pagina 16–17 voor meer informatie over o.a. inschrijven, 
vooruitbestellen en reserveren.
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16.00  ‘Niet mijn oorlog’. 
Programma rondom de 
gelijknamige radiodocu-
mentaire m.m.v. Kim 
Faber, Lara Nuberg en 
Randy Vermeulen. I.s.m. 
het Indisch Herinnerings-
centrum 

17.00  ‘Moederfi guren’, talkshow 
met Alfred Birney, Rob 
Bouwman en Edy Seriese 
o.l.v. Jacqueline Bel (Vrije 
Universiteit Amsterdam)

18.00  Historicus Wim Manuhutu 
interviewt de Indonesi-
sche auteur Eka Kurnia-
wan n.a.v. zijn boek 
Schoonheid is een vloek 
(Engelstalig)

19.30  ‘Dewa Ruci’, lezing over 
dit beroemde Javaanse 
verhaal door Ben Arps 
i.s.m. Universiteit Leiden

20.30  ‘Dewa Ruci’, wayang-kulit-
voorstelling door Ki 
Warseno Slenk uit Solo, 
Indonesië. Met live 
gamelan door Manggar 
Megar

BENGKEL

12.00  Taxatie van Indische kunst 
door het Veilinghuis 
Venduehuis der Notaris-
sen (neem uw Indische 
kunst mee!)

14.00  ‘Indorock Inside’ met 
Woody Brunings en Eddy 
Chatelin (muzikaal program-
ma)

15.30  Workshop yoga met Jill 
Stolk

17.00  Workshop pidjit, Indische 
massage o.l.v. Sonja 
Bloem en dochter Fee, 
max. 15 deelnemers*

19.30  ‘Panji Asmarabangun 
– Dewi Anggraeni’, 
wayang-golek-voorstelling 
door Nandang Supriatna 
uit Lembang, Indonesië

20.30  ‘Nyai Loro Kidul’, 
Workshop schilderen o.l.v. 
Roy James Döhne en 
Tamara Patrick, materiaal-
kosten € 3,50, max. 15 
deelnemers*

INDOROCK CAFÉ

14.00  Back in town 
15.30  Back in town 
17.00  Crazy Rockers 
18.30  Kiss the Groove 
19.30  Kiss the Groove 

KOOKTHEATER

13.00  Allard Sieburgh: Indische 
gehaktballetjes op eigen 
wijze

15.00  Chef Musa van Rest. 
Sticky Rice met gastheer 
Jeffrey Wener: ayam 
tuturuga (kip) uit Menado 

17.00  Allard Sieburgh: terrine 
van sajoer lodeh 
(vegetarisch)

19.00  Chef Ms. Irene Esquibil 
van Esquisine, i.s.m. de 
Ambassade van de 
Republiek der Filippijnen

ELDERS IN DEN HAAG (ZIE P. 16–17)

10.30  TongTongVaarten, met de 
boot door Indisch 
Den Haag vanaf station 
Den Haag Centraal. I.s.m. 
Rederij Willemsvaart***

11.00  Primeur: rondleiding nieuw 
Cultureel Maçonniek 
Centrum (meer informatie 
op http://tongtongfair.nl/
vrijmetselarij)

11.00  Filmhuis Den Haag: 
vertoning speciale 
compilatie Het verlies van 
een kolonie***

11.00  Venduehuis der Notaris-
sen: expo Jan Schlechter 
Duvall (tot 13.00 uur)***

11.00  Tentoonstelling Toorop 
– Fernhout, What’s in a 
name, i.s.m. Pulchri Studio 
(tot 17.00 uur)***

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

11.30  Van Boetzelaerlaan: 
Eerste Generatie Show 
‘Het meisje en haar 
zeebaboe’. Korte lezing 
en gesprek met Lay Song 
Tan. Door Vilan van de 
Loo***

20.00  Holland Casino Scheve-
ningen: feestavond met 

Massada & friends en DJ 
Ron Funkytown***

21.00  TongTongVaarten, met de 
boot door Indisch 
Den Haag vanaf aanleg-
plaats Dr. Kuyperstraat. 
I.s.m. Rederij Willems-
vaart***

21.30  Wayang in het bos, 
openluchtvoorstelling 
door Ki Ledjar Soebroto 
en Ananto Wicaksono***

TONG-TONG-PODIUM

12.00  JEI Keroncong (krontjong 
uit Jakarta, Indonesië)

13.30  Nading Rhapsody (fusion 
worldmusic uit Sarawak, 
Borneo, Maleisië)

15.00  Maeva met speciale 
gasten Kaili (VS) en 
Teaonui Tetumu (Frank-
rijk) (Polynesische dans, 
muziek en mode)

16.30  Pencak Silat Panca Sila 
met speciale gast Ike 
Suwanda uit Bandung 
(pentjak silat)

18.00  JEI Keroncong
19.30  Nading Rhapsody
21.00  Maeva met speciale 

gasten Kaili en Te Mau 
‘Oviri (VS) en Teaonui 
Tetumu (Frankrijk) 
(Polynesische dans en 
muziek)

TONG-TONG-THEATER

12.30  Eerste Generatie Show: 
Vilan van de Loo in 
gesprek met Mug Elias, 
bekend van haar rol als 
oma in de korte fi lm 
‘Arigato’ (2012)

13.30  ‘Postkoloniale openstaan-
de rekeningen: een morele 
kwestie?’, panelgesprek 
o.l.v. Fridus Steijlen 
(KITLV) met Linda 
Voortman (Tweede 

Kamerlid GroenLinks), 
Sylvia Pessireron (Task 
Force Indisch Rechtsher-
stel), Peter Keppy (NIOD) 
en Peggy Lesquillier 
(Bersiap Compensatie)

15.00  ‘De platenkoffer van mijn 
vader’, talkshow over de 
Amerikaanse invloed op 
de Indocultuur. Door 
Herman Keppy en Patrick 
Wouters met René Vreede 
(gitaar) en Jan Vennik 
(saxofoon)

16.00  ‘Jan Schlechter Duvall als 
dichter en kunstenaar’, 
lezing door schrijver en 
letterkundige Michiel van 
Kempen. Aansluitend 
interview met Laurens 
Vancrevel, beheerder 
Schlechter Duvall-collec-
tie

17.30  ‘Dewa Ruci’, wayang-kulit-
voorstelling door Ki 
Warseno Slenk uit Solo, 
Indonesië. Met live 
gamelan door Manggar 
Megar

19.00  ‘Ibu Saya’, een muzikaal 
vertelpropramma met 
Astrid Seriese, Erwin van 
Ligten, Joep Lumeij en 
Rob Agerbeek

20.30  Ode aan Black Eyes van de 
Tielman Brothers: 
talkshow o.l.v. Ricci 
Scheldwacht. Met Opa 
Bert Scheldwacht, neven 
Moos en Billy de Walle, 
Patrick Kerger en Alfred 
Birney

BENGKEL

12.00  Taxatie van Indische kunst 
door het Veilinghuis 
Venduehuis der Notaris-
sen (neem uw Indische 
kunst mee!)

13.30  Workshop pentjak silat 
o.l.v. Panca Sila en Ibu 
Guru Ike Suwanda uit 
Bandung, Indonesië

15.00  Workshop muziek en dans 
o.l.v. Nading Rhapsody uit 
Sarawak, Borneo, Maleisië

16.30  Workshop Hawaiiaanse 
kettingen maken o.l.v. 
Amalia Beneder van 
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Programma Tong Tong Festival op de 58e Tong Tong Fair – malieveld, den haag

Maeva, max. 20 personen, 
€ 4,50 materiaalkosten*

18.30  Kookstudio: Asinan Bogor. 
Uit het kookboekje van 
Vaya’s moeder, o.l.v. Vaya 
Nijhoff van Nasi Idjo, 
ingrediënten € 3,50, max. 
20 personen*

20.30  Krontjong Sing-a-along 
met André Ottevanger

INDOROCK CAFÉ

14.00  Rudi van Dalm & His 
Raindrops 

15.30  Jamie Patiwael 
17.00  Nightbreakers 
18.30  Nightbreakers 

KOOKTHEATER

13.00  Chef Musa van Rest. 
Sticky Rice met gastheer 
Jeffrey Wener: ikan 
pepesan in bananenblad 
(vis) 

15.00  Bea Berens-Sleebos: 
tjolo-tjolo van makreel en 
Bea’s sambal tomaat

17.00  Mevrouw Ming van Toko 
Bali Mandira: ambachte-
lijke risolles naar eigen 
recept

19.00  Bea Berens-Sleebos: ikan 
pedis (vis) met peteh-
bonen (‘stinkbonen’)

ELDERS IN DEN HAAG (ZIE P. 16–17)

10.30  TongTongVaarten, met de 
boot door Indisch 
Den Haag vanaf station 
Den Haag Centraal. I.s.m. 
Rederij Willemsvaart***

11.00  Filmhuis Den Haag: 
vertoning documentaire 
Moeder Dao, de schildpadge-
lijkende*** 

11.00  Tentoonstelling Toorop 
– Fernhout, What’s in a 
name, i.s.m. Pulchri Studio 
(tot 17.00 uur)***

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

21.00  TongTongVaarten, 
met de boot door 
Indisch Den Haag vanaf 
aanlegplaats Dr. Kuyper-
straat. I.s.m. Rederij 

Willemsvaart***

21.30  Wayang in het bos, 
openluchtvoorstelling 
door Ki Ledjar Soebroto 
en Ananto Wicaksono***

TONG-TONG-PODIUM

11.30  ‘Panji Asmarabangun 
– Dewi Anggraeni’ door 
ISTIKA (Indonesisch dans- en 
muziektheater)

13.30  Nading Rhapsody (fusion 
worldmusic uit Sarawak, 
Borneo, Maleisië)

15.00  JEI Keroncong (krontjong 
uit Jakarta, Indonesië)

16.30  Maeva met speciale 
gasten Kaili (VS) en 
Teaonui Tetumu (Frank-
rijk) (Polynesische dans, 
muziek en mode)

18.00  JEI Keroncong
19.30  Nading Rhapsody
21.00  Wipe Out Selection 

(Indorock) 

TONG-TONG-THEATER

13.00  FilmLAB shorts. Drie korte 
fi lms van Cinemasia en 
nagesprek met makers en 
spelers door Arnaud 
Kokosky Deforchaux  

14.30  Jong Tong Tong: ‘Indo Op 
Dieet’ door ANAE (Anne 
Ketelaar en Arnan 
Kaemingk) (muziektheater)

15.30  ‘Partners in Crime’, 
praatprogramma o.l.v. 
Ricci Scheldwacht over de 
Indische schoonfamilie 
van Loes Sonneveld, Ellen 
Driesens en Carel 
Kraayenhof

17.00  Jong Tong Tong: muzikaal 
programma met Djino en 
Geronimo Snijtsheuvel

18.30  Samasa (Indian fusion jazz 
ensemble met o.a. Sinta 
Wullur)

20.00  ‘Haar goede hand’, literair 

muziekprogramma naar 
het gelijknamige boek. 
Door Marion Bloem en 
Erwin van Ligten

BENGKEL

12.00  Workshop Tahitiaanse 
dans o.l.v. Priscilla Scipio 
en gastdocent Teaonui 
Tetumu uit Frankrijk

13.30  Workshop vliegers maken 
o.l.v. Rubens Agaatz (van 7 
tot 100 jaar), materiaal-
kosten € 3,50, max. 24 
deelnemers*

15.30  Workshop Javaanse dans 
o.l.v. dhr. Suhardi 
Djojoprasetyo van ISTIKA

17.00  Workshop muziek en dans 
o.l.v. Nading Rhapsody uit 
Sarawak, Borneo, Maleisië

18.30  Workshop Indische 
massage o.l.v. Stichting 
Pitjit. Max. 34 personen*

20.15  Verhalenkast met Indisch 
Zwijgen? Me Hoela! i.s.m. 
het Indisch Herinnerings-
centrum

INDOROCK CAFÉ

13.00  Wipe-out Selection 
14.30  Wipe-out Selection
17.00  Challenge XL 
18.30  Challenge XL en Justine 

Pelmelay 
19.00  Afsluiting met muziek-

vrienden

KOOKTHEATER

13.00  Albert Kokosky Defor-
chaux kookt uit Mixtie; 
Verhalen uit de keuken van 
Ap Halen

15.00  Bea Berens maakt zoete 
hapjes: srikaya en kientjo

17.00  Patricia Kwa-Tan en 
Francisca Tan koken 
gerechten van hun 
moeder

19.00  Bea Berens-Sleebos kookt 
met haar dochters Jill en 
Babs: sambal goreng 
oedang (garnalen) met 
petehbonen (‘stinkbonen’)

ELDERS IN DEN HAAG (ZIE P. 16–17)

10.30  TongTongVaarten, met de 
boot door Indisch 
Den Haag vanaf station 
Den Haag Centraal. I.s.m. 
Rederij Willemsvaart***

11.00  Venduehuis der Notaris-
sen: lezing door kunstken-
ner Frans Leidelmeijer 
over Jan Schlechter Duvall 
(1922 – 2009)***

11.00  Filmhuis Den Haag: 
vertoning speciale 
compilatie Het verlies van 
een kolonie***

11.00  Tentoonstelling Toorop 
– Fernhout, What’s in a 
name, i.s.m. Pulchri Studio 
(tot 17.00 uur)***

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

21.00  TongTongVaarten, met de 
boot door Indisch 
Den Haag vanaf aanleg-
plaats Dr. Kuyperstraat. 
I.s.m. Rederij Willems-
vaart***
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* Voor deze workshop dient u zich vooraf in te schrijven in de stand van Stichting Tong Tong in het Cultuurpaviljoen, tegenover de Bengkel. Inschrijven kan alleen op 
de dag zelf.  ** Sobats (donateurs van Stichting Tong Tong) kunnen nu al kaarten reserveren via theaters@tongtong.nl of per adres Stichting Tong Tong. Anderen 
kunnen vanaf de openingsdag 28 mei een kaart afhalen bij de informatiebalie in de Entree.  *** Kijk op pagina 16–17 voor meer informatie over o.a. inschrijven, 
vooruitbestellen en reserveren.
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3 juni 16:00 – 16:45, 
Tong Tong Theater
Radiodocumentaire 
Niet mijn oorlog en 
Q & A
In deze docu onderzoekt 
documentairemaakster Kim Faber de 
vraag of haar angsti ge karakter te 
maken heeft  met het oorlogsverleden 
van haar opa. Het resultaat is een 
liefdevol audioportret van een familie 
waarin zelfs wrange herinneringen 
met een lach kunnen worden 
opgehaald. Met o.a. inleiding van 
medeproducent Lara Nuberg, de docu 
en Q & A met Kim Faber.

30 mei 17:30 – 18:30 
en 5 juni 20:00 – 

21:30, de Bengkel 
Indische Salon

Twee Indische Salons die in het 
teken staan van het thema van de 

Indiëherdenking: Oost, west, thuis 
best? Met o.a. het Indisch Zwijgen? 
Me Hoela! en speciale gasten 
waaronder Sandra Reemer (30 mei). 
Vanuit de Verhalenkast delen special 
guests en het publiek herinneringen, 
anekdotes en ontroerende 
verhalen. 

Vers van de Pers:
BOUWEN IN INDONESIË 
1600-1960

Een rijk geïllustreerde 
geschiedenis van het bouwen 
en de ontwikkeling van de 
infrastructuur in Indonesië, 
van de VOC-tijd tot de jaren 
zestig van de vorige eeuw.

€ 39,50 — verkrijgbaar 
via boekhandel of:

 www.lmpublishers.nl – 085 8772397

Vers van de Pers:
BOUWEN IN INDONESIË 
1600-1960

Een rijk geïllustreerde 
geschiedenis van het bouwen 
en de ontwikkeling van de 
infrastructuur in Indonesië, 
van de VOC-tijd tot de jaren 
zestig van de vorige eeuw.

€ 39,50 — verkrijgbaar 
via boekhandel of:

www.lmpublishers.nl – 085 8772397

 Cor Passchier 

Bouwen in Indonesië

 1600-1960
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Bouwen in Indonesië 1600-1960 beschrijft in het kort de 

geschiedenis van het bouwen en de ontwikkeling van de 

infrastructuur in Indonesië in de periode 1600-1960. 

In de Indonesische archipel stichtten de kooplieden van de 

Verenigde Oost-Indische Compagnie (voc) in de zeventiende 

eeuw handelsnederzettingen, die soms uitgroeiden tot 

kuststeden. De stichting en ontwikkeling van de steden in de 

voormalige kolonie Nederlands-Indië verliep niet planmatig, 

maar hing af van tal van bijzondere omstandigheden, zoals 

de geografi sche ligging, militaire overwegingen, de lokale 

machtsverhoudingen en de bevolkingsdiversiteit. Al deze 

factoren beïnvloedden het stadsplan en het karakter van de 

koloniale stad.

Aan het einde van de negentiende eeuw zette de kolonie 

de deuren open voor het westerse bedrijfsleven. Met de 

openlegging nam het aantal Europeanen die naar ‘de Oost’ 

vertrokken toe. Vanaf het begin van de twintigste eeuw 

groeiden de steden en kregen ze gaandeweg een westers 

karakter. De stedelijke centra kenmerkten zich door moderne 

gebouwen en buiten de stad gelegen tuinsteden. Nog steeds 

vormen de overblijfselen van de koloniale stad een deel van de 

identiteit van de huidige Indonesische stad, hoewel in steeds 

mindere mate. 

In de eerste jaren na de afhankelijkheid werkten er in het 

jonge Indonesië Nederlandse en Indonesische architecten 

aan gebouwen voor de overheid en de bedrijven. Vooral jonge 

Indonesische architecten zochten naar een nieuwe, meer 

internationale architectuurstijl.

Tegenwoordig staat in Indonesië het gebouwde erfgoed 

volop in de schijnwerpers. Dit boek is bedoeld voor betrokken 

professionals, studenten en geïnteresseerden. 

De auteur, architect-onderzoeker Cor Passchier (1945), was 

gedurende tientallen jaren betrokken bij onderzoek naar de 

Indonesische steden en het hergebruik van het gebouwde 

erfgoed. 

ISBN 978-94-6022-424-9

Ontdek je familiegeschiedenis met je (groot)ouders. 
Maak Indische, Molukse, Chinees-Indische en 
Hollandse herinneringen aan Nederlands-Indië 
weer levend!
€ 39,95, circa 320 pagina’s

Tot nu bestond er geen boek dat zowel de praktische 
als spirituele kant van Pitjit belicht. 
Een grondige historische verkenning, vele achter-
grondverhalen én geïllustreerd instructieboek. 
€ 35,00, circa 280 pagina’s

Verkrijgbaar in de (online) boekhandel en bij Van Stockum op de Tong Tong Fair.

AERIAL MEDIA COMPANY

Gezocht voor 
bioGrafie
Materiaal over Dominique Willem berretty 
(1891–1934). in het bijzonder unica, 
brieven, egodocumenten en foto’s.
Gerard termorshuizen en coen van ’t veer
te bereiken op: c.b.van.t.veer@hum.leidenuniv.nl

Sobats Stichting Tong Tong

coloFoN
Pasarkrant ISSN 0926-3810 mei 2016

uITgever
Stichting Tong Tong 
Bezuidenhoutseweg 331
2594 AR Den Haag
T  t/m 23 mei: 070–354 0944.  

Vanaf 24 mei: 070–318 0750.
F 0 70 – 350 4497 
info@tongtong.nl
Oplage 100.000 ex.
Druk Veenman+ Rotterdam

TeAM ToNg ToNg
DIrecTIe
Ellen Derksen, Siem Boon 
(info@tongtong.nl)

BeurS
Linda Sellier, Robin Boon,  
Amina Moeniralam 
(standverhuur@tongtong.nl)

ToNg ToNg FeSTIvAl
Arnaud Kokosky Deforchaux,  
Leslie Boon, Jessica Baro (theaters@
tongtong.nl), Francisca Tan

FINANcIËle ADMINISTrATIe
Orlando Misseyer (info@tongtong.nl)

KAArTverKoop eN  
TIJDelIJK perSoNeel
Laila Tuharea  
(kaartverkoop@tongtong.nl)

perS & puBlIcITeIT 
Florine Koning (pers@tongtong.nl)

reDAcTIe
Scripteq Communicatie  
(www.scripteq.nl)

BeelD
Henriette Guest, Serge Ligtenberg, 
Arenda Oomen, James Intveld Music, 
Arnaud Kokosky Deforchaux, Ivan 
Wolffers, Annaleen Louwes, Marc 
Driessen, Piek, Peter de Boer, Wolf 
Marlow, Erik Leusink

oNTWerp
Sabrina Luthjens BNO, Christina 
Schürmann (www.makingwaves.nl)

ADverTeNTIeS
advertenties@tongtong.nl  
T 070 322 8775

 www.facebook.com/tongtongfair
 @tongtongfair Hashtag: #TTF58

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 
Ambassade van de Republiek Indonesië
Ambassade van de Republiek  
der Filippijnen
Ambassade van Den Haag
Mercure Hotel Den Haag Central
Filmhuis Den Haag
Gilde Den Haag
Haags Gemeentearchief
Holland Casino
Monumentenzorg Den Haag
Museon
Pulchri Studio
Rederij Willemsvaart
Vanka-Kawat

Alle vrijwilligers van de  
58e Tong Tong Fair! 

vindt u de Indische cultuur-
(overdracht) ook zo belangrijk?

Geniet u ieder jaar van het culturele programma van de Tong Tong Fair, 
mede mogelijk gemaakt door een groep gemotiveerde en trouwe 
donateurs? Als Sobat – donateur – maakt u het mogelijk dat wij Indische 
projecten kunnen blijven realiseren. ‘Veel kleine bedragen maken één 
grote’ wil het gezegde en zo is het hier ook!

Stichting Tong Tong 
(1960) is de oudste 
Indische culturele 
stichting van ons land en 
o.a. verantwoordelijk 
voor de culturele 
programmering van de 
Tong Tong Fair. 

Daarnaast is Stichting Tong Tong ook actief 
búiten het Malieveld: als uitgever van boeken, 
als productent van tentoonstellingen, als 
denktank én vraagbaak over Indisch erfgoed. 
Sinds 1960 werkt Stichting Tong Tong aan die 
ene missie: het behoud van en de overdracht 
van de kennis over de Indische cultuur. Vindt u  
de de Indische cultuur(overdracht) ook zo 
belangrijk? Word dan Sobat (vriend/donateur) 
van Stichting Tong Tong. 

WorD vANDAAg Nog SoBAT
Al vanaf € 17,50 bent u Sobat. Woont u elders in 
Europa, dan bent u vanaf € 22,50 Sobat; 
overige landen vanaf € 25,–. U ontvangt een 
Sobatkaart, die u o.a. korting geeft op de 
boeken van Stichting Tong Tong (indien bij ons 
gekocht). Wij rekenen per kalenderjaar, van 
januari tot en met december.
In de stand van Stichting Tong Tong in het 
Cultuurpaviljoen kunt u direct Sobat worden. 
Wilt u later donateur worden? Ons bankreke-
ningnummer: NL86 INGB 0006 0659 19 t.n.v. 
Stichting Tong Tong. Maakt u een overboeking 
vanaf een buitenlandse rekening voeg dan toe 
het BIC-nummer: INGBNL2A. 

Stichting Tong Tong heeft de ANBI-status waardoor 
giften aftrekbaar zijn bij de belastingaangifte.

WorD STAMcelDoNor, 
STeuN MATcHIS!
Oscar Westbroek (20) heeft 
leukemie en is Indisch. Wat die 
twee met  elkaar te maken 
hebben? Een persoon met 
‘gemengd’ bloed – in dit geval: 
een Indo – heeft een veel 
kleinere kans om een geschikte, 
levensreddende beenmerg-
donor te vinden. Normaal 
gesproken is de kans op een 
match 1 op 50.000, voor een 
mengbloed is die kans veel 
kleiner. De Tong Tong Fair heeft 
Stichting Matchis, die zich 
bezighoudt met het werven van 
stamcel-donoren, een stand 
aangeboden om op de 58e Tong 
Tong Fair zoveel mogelijk 
bezoekers te kunnen registreren 
als donor. Patiënten met 
leukemie en andere ernstige 
bloedaandoeningen die een 
stamceltransplantatie moeten 
ondergaan, dienen zo snel 
mogelijk de best passende 
donor te krijgen. Je vindt de 
stand van Matchis op de Grand 
Pasar.  

de sobat
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Anne-Gine Goemans op de Tong Tong Fair
Zaterdag 28 mei om 13.00 en donderdag 2 juni om 15.00 
in het Tong-Tong-Theater

Honolulu King vertelt 
het op ware feiten 
geïnspireerde verhaal 
van een Indische man, 
getekend door zijn 
verleden

TIJDELIJK 
VOOR

¤15

Een meeslepend en ontroerend 
verhaal over de Indische wortels 
van Yvonne Keuls haar familie

Een prachtig eerbetoon aan 
een hele generatie Indische 
tantes

€12,50
€12,50

Yvonne Keuls op de Tong Tong Fair
Zondag 29 mei om 12.30 en dinsdag 31 mei om 13.00 in 
het Tong-Tong-Theater

Tijdens onze kijkdagen van 19 t/m 23 mei kunt u kennismaken 
met deze uitzonderlijke kunstenaar. Een flinke selectie van  
originele tekeningen en schilderijen wordt dan getoond.

Op 5 juni om 11.00 uur geeft kunstkenner Frans Leidelmeijer een 
zeer interessante lezing over het leven en werk van deze relatief 
onbekende Schlechter Duvall. Er is plaats voor 100 toehoorders.  
U kunt zich opgeven via reserveringen@tongtong.nl. 

Na afloop van de lezing om 11.45 uur biedt het Venduehuis u  
een drankje aan en kunt u de speciale tentoonstelling van deze 
markante schilder/dichter op uw gemak bekijken.  

Wij heten u nu al van harte welkom tijdens onze kijkdagen en/of  
op 5 juni.

Jan Schlechter Duvall laat van zich spreken

Schilder en dichter Jan Schlechter Duvall  
(1922-2009) heeft een bijzonder oeuvre  
nagelaten van schilderijen, tekeningen,  

brieven en gedichten. Zijn (Indo-)surrealistische 
werk is wereldwijd tentoongesteld.

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

Voorjaarsveiling: 25, 26 en 27 mei en 1 en 2 juni  •  Kijkdagen: 19 t/m 23 mei 2016

Veiling indische schilderijen
8 juni 2016

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

Kijkdagen: 
za 4 juni: 10-16 | ma 6 juni: 13-17 | di 7 juni: 13-17 | wo 8 juni: 10-12

ca. 100 schilderijen vanaf ca. € 200 tot € 400.000
www.zeeuwsveilinghuis.nl

A.J. Le Mayeur de Merprès (1880-1958)
75 x 90 cm


