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GEEN TONG TONG FAIR
IN 2020!
Dit had een voorjaarseditie van De Sobat
moeten zijn waarin we zoals altijd vooruitkijken
naar het culturele programma van de 62e Tong
Tong Fair, die gepland stond voor 28 mei t/m 7
juni 2020. Maar COVID-19 heeft een dikke
streep door die datum gezet. Voor het eerst
sinds 1959 slaan we een jaar over. Dat doet pijn.
Afgelopen maart leek uitstel naar september
2020 nog een reële mogelijkheid. Maar ook die
optie gaat niet door. Typerend voor de Tong
Tong Fair zijn de vele generaties door elkaar en
de hartelijke begroetingen op elke vierkante

meter. Wanneer bezoekers op anderhalve
meter van elkaar moeten blijven, is dat geen
échte Tong Tong Fair. De precieze datum voor
2021 zullen we later vaststellen.
In deze Sobat geven we tips hoe u de tijd thuis
op een aangename manier kunt doorbrengen.
En als u behoefte heeft aan troosteten, leest u
dan het mooie verhaal van Sophie Bouwmeester, mét recept.
We wensen u veel leesplezier en hopen dat u
gezond bent en blijft!
Redactie De Sobat

STICHTING TONG TONG
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Nieuw project

BATIK MAAKT DE MAN
Steeds vaker worden tentoonstellingen van Stichting Tong Tong ook
buiten de Tong Tong Fair geplaatst. We hopen dat dit ook zal gebeuren
met een nieuw project over batik, in ontwikkeling voor de
62e Tong Tong Fair in 2021.
In 2013 was op de Tong Tong Fair de tentoonstelling Oma’s sarong. Familieverhalen in batik te
zien, een productie van Stichting Tong Tong in
samenwerking met de internationaal
vermaarde batik-expert Renske Heringa. In
Oma’s sarong maakten bezoekers kennis met de
symboliek van batik. Heringa beschreef zes
doeken van Indische en Peranakan (IndoChinese) vrouwen die door overerving bij de
huidige eigenaar terecht waren gekomen. De
tentoonstelling vertelde hoe de doeken
oorspronkelijk waren gebruikt, af te leiden van
de patronen en afbeeldingen. Het doel was om
bezoekers van de tentoonstelling mee te geven
dat batik ‘geen gewoon stofje’ was maar
bijzonder materieel erfgoed. In 2014 was de
tentoonstelling ook te zien in het Atrium van
het Haagse Stadhuis.

Batik op de 62e
Tong Tong Fair

Vorig jaar was ‘De Batik Stand – A Stand for
Batik’ van Sabine Bolk (kunstenaar en
batikonderzoeker), Romée Mulder (erfgoedspecialist/modeontwerper) en Myrthe Groot
(kunsthistoricus/modeontwerper) een succes.
Het jonge drietal wilde meer aandacht vragen
voor batik. Via de social media van de Tong
Tong Fair waren bezoekers opgeroepen eigen
batik mee te nemen voor nader onderzoek.
Velen gaven daaraan gehoor. Het plan is dat
Stichting Tong Tong zich op de 62e Tong Tong
4

Fair bij dit initiatief aansluit door een BatikEiland in te richten. Zo willen we de kennis van
batik een boost geven en een groot publiek
informeren over de bijzondere materiële én
immateriële betekenis van batik.

Immateriële waarde

Een van de onderdelen van dit Batik-Eiland is de
tentoonstelling Batik maakt de man, waarmee
Stichting Tong Tong wil laten zien hoe Indo-Europese mannen de batik gebruik(t)en als onderdeel
van hun (gemengde) identiteit. Batik wordt
doorgaans geassocieerd met vrouwen maar in de
expositie tonen we de betekenis van batik voor
mannen. Al in de 19e eeuw droegen Indo-Europese mannen de zogenaamde ‘slaapbroek’, een
fenomeen waarbij de man een batik broek droeg,
niet alleen als pyjama maar óók in zijn vrije tijd,
zelfs wanneer er informele gasten kwamen.
Jongeren die oude foto’s zien (al dan niet in eigen
familiealbums) weten vaak niet wat de sociale
gebruiken rond de pyjama en slaapbroek waren.
Met historische foto’s, uit openbare en particuliere archieven, laten we zien wat zo’n slaapbroek
was en waar en op welk moment van de dag die
broek werd gedragen. We gaan ook op zoek naar
het antwoord op de vraag of dit nu een typisch
Indo-Europees gebruik was of dat ook de lokale
bevolking gebatikte stof als broek gebruikte. De
tentoonstelling is gebaseerd op eigen bronnenonderzoek in samenwerking met batik-expert Alit
Djajasoebrata, oud-conservator Indonesisch
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textiel van het Wereldmuseum
Rotterdam. Ook adviseert
Sabine Bolk.

Batik in deze tijd

Ook anno 2020 gebruiken
Indo-Europese mannen batik
om uit te drukken dat ze
banden hebben met de
Indische/Indonesische erfenis/
cultuur. Zo is het gebruikelijk
dat veel Indo-Europese
mannen een mooie, glad
gestreken batik blouse
aantrekken voor een bezoek
aan de Tong Tong Fair of
andere Indische gelegenheden. Ook dit immateriële
‘Indo-erfgoed’ willen we in het
Batik-Eiland onder de
aandacht brengen.

Oproep!

Hoe dragen de mannen in uw
familie batik? Bij welke
gelegenheden? En, verder
terug in de tijd, kent u de batik
slaapbroek en heeft u wellicht
een origineel exemplaar of
foto’s van mannen in slaapbroek? Wij ontvangen uw
informatie graag! Mailen kan
naar expo@tongtong.nl o.v.v.
‘Batik maakt de man’.

Rogier Boon, Jakarta jaren ’70.
Rogier was de eerste ontwerper van
de Pasar Malam Tong Tong/Besar
en van het blad Tong-Tong, waarvoor
hij enkele covers gebaseerd op
batikmotieven ontwierp.

STICHTING TONG TONG
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Tips voor een Indische verpozing

WAT KUN JE DOEN?
Thuisblijven hoort nu ook bij ‘het nieuwe normaal’. Voor sommigen is dit
geen straf, anderen hebben wat meer moeite om de tijd door te komen.
Het team van Tong Tong verzamelde tips voor thuisblijvers, van virtueel
museumbezoek, stamboomonderzoek tot lees- en luistertips.
Naar het museum in Jakarta

Linda Sellier van de afdeling standverhuur wijst
u op de virtuele tour door het Museum Nasional
in Jakarta. Met de oranje pijlen linksonder
navigeert u door de tuin van het museum. Als u
een grote blauwe pijl in beeld ziet, kunt u naar
een andere locatie, bijvoorbeeld naar binnen.
Zelfs de objecten in de vitrines kunt u bekijken
door te klikken op ‘view museum objects’. Zo
leert u bijvoorbeeld meer over de Mangkuk
Ramayana, een schitterende gouden schaal uit
de vroege tiende eeuw die u in 3D kunt
bewonderen.
U vindt de museumtour hier:

http://museumnasional.indonesiaheritage.org.
Het Museum Nasional Indonesia is ook via
Google virtueel toegankelijk. Via https://
artsandculture.google.com/partner/museumnasional-indonesia kunt u tentoonstellingen
bekijken, inzoomen op topstukken en door het
museum dwalen.

Passagierslijsten
doorbladeren

Op 10 oktober 2019 heeft het Indisch Herinneringscentrum de website ‘30 dagen op zee’
gelanceerd. Op deze website kan de bezoeker
op een interactieve manier informatie vinden

en toevoegen over de naoorlogse
repatriëring van de Indische gemeenschap van Nederlands-Indië/Indonesië
naar Nederland (1945–1968). Naast
algemene informatie worden ook de
passagierslijsten van de repatriëringsschepen en -vliegtuigen toegankelijk
gemaakt als ‘Collectie Repatriëringslijsten’, voor zover ze bekend zijn. U kunt
de lijsten doorzoeken op uw computer,
tablet of smartphone via
https://30dagenopzee.nl.

Filmtheater thuis

De succesvolle documentaire Ze noemen
me baboe van regisseur Sandra Beerends
kunt u thuis zien via PICL, het digitale
platform van de Nederlandse filmtheaters. In de vorige Sobat vertelde Sandra
Beerends over haar debuutfilm, een
indrukwekkende reconstructie met
archiefbeelden van het leven van een
baboe. Via de link https://picl.nl/films/
ze-noemen-me-baboe kunt u de film
bekijken. Kosten: € 8,50.

– Advertentie –

Lees nu Puck Bossert’s debuutroman
over het bijzondere leven van haar
Chinees-Indische oma.

Lekker lang lezen

Kent u de rubriek Lang lezen op de website
van de Tong Tong Fair? U vindt er
interviews met Yvonne Keuls, Andy
Tielman, Rob Agerbeek, Rob Pronk,
Wieteke van Dort en vele anderen. Zie
https://tongtongfair.nl/lang-lezen.
Tijd voor een stevig boek? Bij de Digitale
bibliotheek voor de Nederlandse letteren
(DBNL) staat het werk van Vincent Mahieu
(schrijversnaam van Jan Boon alias Tjalie
Robinson) online: shorturl.at/cmL28. Ook
vindt u in DBNL oude jaargangen van het
tijdschrift Indische Letteren: shorturl.at/
fIOSZ.

De homepage van Museum Nasional
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Cahyo Sandhidea

spreekuren werden voorafgaand aan de
lezingen van het CBG | Centrum voor familiegeschiedenis gegeven. Beide organisaties zijn
natuurlijk ook online raadpleegbaar. Wie jaren
geleden onderzoek deed, zal verrast zijn
hoeveel nieuwe gegevens er anno 2020 online
staan. Steeds meer archieven worden digitaal
ontsloten en doorzoekbaar. Kijkt u eens op
https://igv.nl en https://cbgverzamelingen.nl.

Vilan van de Loo op de Tong Tong Fair

Lees de oude Tong-Tong

Maandblad Moesson heette bij het eerste nummer
in 1956 Onze Brug, werd in 1958 Tong-Tong
genoemd en in 1978 Moesson. Het is het oudste
Indische blad van ons land, opgezet door Tjalie
Robinson en sinds kort voortgezet door kleindochter Vivian Boon, die in april het stokje van
Marjolein van Asdonk en Geert-Onno Prins heeft
overgenomen. In 2008 hebben zij alle jaargangen
van Onze Brug, Tong-Tong
en Moesson laten
digitaliseren. U kunt
het complete archief
doorzoeken, gewoon
thuis. Heeft u
belangstelling in de
Indische cultuurgeschiedenis, bekijk dit
archief dan via
http://moesson.
pictura-dp.nl.
8

Begin nú aan uw memoires

Vaste bezoekers van Studio Tong Tong kennen
Vilan van de Loo van haar interviewreeks De
Eerste Generatieshow of van haar biografieën over
Melati van Java en Pa van der Steur (allebei via
Stichting Tong Tong verkrijgbaar). Maar kent u
ook haar Indische Schrijfschool? Vilan heeft een
cursus ontwikkeld die u handvatten geeft om
uw levensverhaal op papier te zetten. Velen
hebben die wens, maar: waar begin je en hoe
hou je een schrijfritme vast? De gratis stoomcursus ‘Levensverhaal schrijven’ telt vijf
videolessen. Begin vandaag nog! Meer
informatie vindt u op
www.indischeschrijfschool.nl.

Zoek uw stamboom uit

Afgelopen jaar kon u op de Tong Tong Fair bij
een van de spreekuren van de Indische
Genealogische Vereniging (IGV) terecht voor
raad en daad bij stamboomonderzoek. De
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Voer voor krantenlezers

Ruim honderd miljoen pagina’s uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften zijn
toegankelijk via Delpher. Ook kranten uit
Nederlands-Indië zoals de Javabode zijn online
te lezen. Beleeft u plezier aan zo’n vooroorlogs
Indisch feuilleton: u vindt het in Delpher. Of
wilt u nog eens nalezen hoe de Hollandse pers
na de oorlog over de repatriëring schreef? De
krantenkoppen uit de tentoonstelling Naar
Holland. Repatriëring, migratie of vlucht (2018)
verbaasden velen. Zie https://www.delpher.nl.

Ga naar de Indische school

In 2008 nam Stichting Tong Tong het initiatief
tot de Indische School, een educatief programma
rond de Indische (cultuur)geschiedenis en
(post)koloniale geschiedschrijving. Deskundige
docenten gaven tijdens de Tong Tong Fair
basislessen op het gebied van (kunst)geschiedenis, taal en letteren, muziek en economie;

zoveel mogelijk kanten van de Indische
maatschappij & geschiedenis werden belicht.
Alle lessen van 2008, 2009 en 2010 staan online
op www.indische-school.nl. Geschiedenis,
muziek of staatkunde, u komt belezen uit de
coronacrisis! Weet u het allemaal al? Wijs dan
een ander op deze mooie collectie lezingen.

Indonesische artiesten
thuis

Op YouTube en Facebook vindt u vele opnamen
van Indonesische artiesten die u kent van de
Tong Tong Fair. Programmeur Arnaud Kokosky
Deforchaux neemt u mee naar virtueel
Indonesië waar gitarist Balawan via zijn eigen
YouTube-kanaal niet alleen muziek speelt,
maar ook kijkersvragen beantwoordt. Wanneer
u in YouTube zoekt op Balawan Guitar Channel
kunt u van het ingenieuze, hamerende
gitaarspel van deze wereldster genieten. U
vindt ook diverse opnames van Balawan tijdens
het Tong Tong Festival in Den Haag.
In Surakarta op Java maakte danser Cahyo
Sandhidea, die in 2016 op het Tong Tong
Festival optrad, een ‘streaming online dance
performance’ over de lockdown vanwege
corona. Hij maakte het in zijn appartement.
Kijkt u hier: shorturl.at/hoCK3.

STICHTING TONG TONG
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Troosteten…

“SOMS IS HET TIJD VOOR
EEN TAHOE-OMELET”

Sophie Bouwmeester (1994) programmeert het Kooktheater van de 62e
Tong Tong Fair. Het achterkleinkind van Tjalie Robinson schreef een
verhaal voor De Sobat over de troostmaaltijd waar haar oma Pamela
Maresch-Boon nu zo naar verlangt: tahoe-omelet oftewel: tahoe telor.
We leven op dit moment in een wereld waarin we
niet meer zo vrij zijn om dicht bij elkaar te zijn.
Arm-in-arm met mijn oma door drukke
winkelstraten sjokken voor die zogenaamd
‘onmisbare boodschappen’, en onszelf dan dicht
tegen elkaar aangedrukt op een zonnig terras
terugvinden (het liefst met een nasi-schijf
gedoopt in ketjap), het kan nu even niet.
Het is een van de dierbare herinneringen
waaraan ik nu veel moet denken. We koken
thuis nog steeds voor meer mensen dan het
aantal gezinsleden, maar de kans dat nu zomaar
iemand aanschuift, is verdwenen. Het uitje
‘onmisbare boodschappen’ is nu een rondje
‘essentiële boodschappen’ geworden, niets
meer dan dat. Mijn oma mag zelfs dat niet meer.

Ik las het boek en kon mij voorstellen waarom
ze terugdacht aan haar eerste jaren in Nederland. Het verblijf dat de familie Boon in mei
1954 was toegewezen, werd mijn oma’s nieuwe
thuis en haar enige veilige plek. In mei 2020
herhaalt het verleden, de ‘thuisvaart’, zich.
Weer is thuis haar veiligste plek. Ik vroeg oma
of ze een herinnering aan eten heeft en die wil
delen. Die heeft ze: ze verlangt naar een
troostmaaltijd van haar eigen oma.
“Nog pas een paar jaar uit Indië en niet dol op
typisch Hollands eten, kreeg ik in het tehuis

Droge karbonaadjes

Ik vroeg me af welke herinneringen bij mijn
oma in deze periode terugkomen. We zijn erg
hecht met elkaar en praten vaak over vroeger.
Nog voordat ik haar vroeg naar haar herinneringen, had ze mij een boek gestuurd van
Griselda Molemans, Opgevangen in andijvielucht,
over de opvang van ontheemden uit Nederlands-Indië/Indonesië in contractpensions. Er
zat een notitie bij: “Zo ben ik ook in Holland
aangekomen, daar moet ik nu vaak aan
denken, misschien wel leuk om te lezen?”

“Ach mijn lieve Pampie,
je moet eten!”
Sophie Bouwmeester met haar oma, Pamela MareschBoon

10

DE SOBAT

STICHTING TONG TONG

11

Eten, ook de
herinnering eraan,
biedt troost en zorgt
dat wij ons
verbonden voelen
met elkaar en met de
Indische cultuur.

Pamela Maresch-Boon

waar ik woonde en werkte eten waar ik niet dol
op was: zachtgekookte groenten, droge
karbonaadjes, aardappel-prut en als toppunt
van ellende als toetje beschuit met bessensap!
Gruwel! Als ik het echt niet meer kon volhouden
ging ik naar Oma. Zodra ik in haar keukentje
stond, zei ze: “Ach mijn lieve Pampie, je moet
eten!” Ze had altijd rijst klaar en dan kon ze in
een handomdraai dikke, in geklopte eieren
gewentelde, plakken tahoe voor me bakken
met taugé en uitjes en een ketjapsaus met
fijngesneden lombok. Zo zalig. Dan at ik met
haar op een krukje in die piepkleine keuken
– geen sterrenrestaurant kon daar tegenop. Ik
ging altijd getroost en met een volle buik weer
naar huis. Het is lang geleden maar ik kan zo de
geur in dat keukentje oproepen.”

Tahoe omelet

De tahoe-omelet die mijn oma beschrijft, is
precies het gerecht dat ze vroeger ook voor ons
maakte als mijn zusjes en ik thuiskwamen van
school. Ze maakte het bij gebrek aan tijd of als wij
aan het zeuren waren omdat we trek hadden,
tussen de bijles en de sporttrainingen door. Of als
een van ons zich niet lekker voelde, dan is dit
gerecht heerlijk omdat het zo zacht en voedzaam
is en de rijst zo goed voor je buik.
12

Zelf maak ik nu ook vaak tahoe-omelet met rijst en
ketjap. Het stelt mij gerust, geeft voldoening en
troost. Omdat het zo eenvoudig en betrouwbaar is
– altijd al geweest. Toen mijn oma vorig jaar ziek
was, bracht ik haar bakjes met zachte rijst en
tahoe-omelet en ik zag haar per hap opknappen.
Als ik oma even mis, maak ik het ook, want dan
proef ik weer het moment waarin wij samen de
tahoe-omelet aten. Mijn oma doet dit blijkbaar
ook voor zichzelf als ze haar eigen oma mist en dat
weet ik pas sinds we dit onderwerp bespraken.
Soms is het tijd voor een tahoe-omelet.

Tafels vol met lekker eten

Eten, ook de herinnering eraan, biedt troost en
zorgt dat wij ons verbonden voelen met elkaar
en met de Indische cultuur. Hopelijk zullen we
weer snel met elkaar thuiskomen op plekken
anders dan onze woningen: waarin cultuur en
eten weer gedeeld worden tussen jong en oud
aan propvolle tafels vol met lekker eten.
Plekken zoals de Tong Tong Fair. Tot de 62e
editie!
Sophie Bouwmeester
Sophie Bouwmeester (1994) rondde een bachelor
Kunstgeschiedenis af aan de UVA en doet nu een
master Colonial & Global History aan de Universiteit
Leiden. Ze programmeert het Kooktheater.
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Recept Tahoe-omelet (tahoe telor)
Bereiding
Ingrediënten:
1. Maak eerst het sausje: wrijf
Tahoe-omelet
de sjalot en de halve lombok
• ½ blok tahoe (liefst van de toko!)
samen fijn (en de knoflook),
• 3 eieren
bak aan in een pannetje met
• Snuf peper en zout
een drup olie (en voeg de
• Boter en een klein beetje
aangelengde petis oedang
olie om in te bakken (mijn
erbij).
oma gebruikt bakboter)
2. Voeg de ketjap (en de
pindakaas) toe, met een
Saus
scheut water tot dat het een
• 3 eetlepels ketjap manis
dun sausje is en laat staan
• (Ik voeg er soms ook nog 1,5
op zacht vuur.
eetlepel pindakaas aan toe,
3. Doe de tahoe in een kom en
twee theelepels aangeprak met een vork los, het
lengde petis oedang en een
moet niet helemaal
teentje knoflook, maar dat
verkruimeld zijn want
doet mijn oma niet)
grotere stukjes geven
• 2 sjalotten of 1 kleine gele ui
structuur.
• Halve lombok
4. Voeg dan de eieren toe en
kluts ze door de tahoe heen,
Garnering
zodat een lobbig mengsel
• Taugé
ontstaat. Maak op smaak
• Fijngesneden selderij,
met peper en zout.
• Bawang goreng (gebakken
ui)
• Andere helft van de lombok
in ringetjes

5. Laat een koekenpan
(anti-aanbak werkt fijn)
warm worden en laat een
klont boter met de olie
uitbruisen. Giet langzaam
het mengsel in de pan.
Schud een beetje heen en
weer zodat het mengsel
goed over de pan verdeeld
is. Vuur laag, en laat
langzaam stollen en
omdraaien totdat je een
mooie omelet hebt.
6. Garneer met geblancheerde
taugé, selderij, lombok en
bawang goreng.
Wij eten het gerecht met witte
rijst en een flinke schep van
het ketjapsausje.

Als ik oma even mis,
maak ik het ook,
want dan proef ik
weer het moment
waarin wij samen de
tahoe-omelet aten.
STICHTING TONG TONG
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Over hete vuren gesproken…

maakte Pasardirecteur Ellen Derksen bekend
waar de dertigste editie zou gaan plaatsvinden:
“Wij hadden twee opties lopen. Eén daarvan eind
juni 1988 in de nieuwe hal van het Congresgebouw hebben we gistermiddag om drie uur laten
vervallen. De tweede wordt het: we gaan eind
juni 1988 naar het Malieveld en zullen voortaan
van daaruit de Indische geuren en kleuren over
Den Haag verspreiden.”

Het nieuwe avontuur begint

DE GEDWONGEN
VERHUIZING NAAR
MALIEVELD
Over lastige tijden gesproken, 1988 was ook niet makkelijk. De 30e Pasar
Malam vond voor het eerst plaats op het Malieveld. Dat was echter geen
vrijwillige verhuizing. De organisatie wist een crisis om te buigen in iets
moois. Weet u nog?
In 1982 maakte de gemeente Den Haag bekend
dat de Houtrusthallen een sportbestemming
zouden krijgen. De aankondiging werd in 1986
concreet en betekende dat de Pasar Malam Besar
op zoek moest gaan naar een ander onderkomen. Maar waar? De gemeente verwees naar
de Statenhal, een nieuw te bouwen onderdeel
van het Congresgebouw. Het was echter de vraag
of de Statenhal op tijd klaar zou zijn voor de 30e
Pasar Malam Besar en bovendien was de
huurprijs tweemaal zo hoog als de oude
Houtrusthallen.
Een derde factor gaf echter de doorslag om op
zoek te gaan naar een andere bestemming: de
14

Dat laatste jaar in Houtrust had Stichting Tong
Tong Pasargangers gevraagd wat zij van een
Pasar op het Malieveld zouden vinden. De
meesten vonden het ‘een raar idee’, citeerde de
Pasarkrant in 1988. ‘Te warm, te koud, te klein, te
groot – alle mogelijke bezwaren passeerden de
revue in de jaarlijkse bezoekersenquête […]
Maar gelukkig waren er ook optimisten: “Een
goed idee! Het moet eigenlijk in de open lucht”,
zegt een Indische heer, en hij voegt er bemoedigend aan toe: “Ga zo door!”.’
Ook standhouders moesten wennen aan het idee
van een evenement in tenten. Niet zo vreemd,

want in die tijd was het nog bijzonder dat grote
publieksevenementen voor tenten kozen. De
Pasar Malam Besar zou een van de eerste
evenementen van Nederland zijn die deze stap
maakte. Uiteindelijk stapte zo’n 70% van de
standhouders samen met de Pasar Malam Besar
in het nieuwe avontuur.

Een succes

Zo vierde de 30e Pasar Malam Besar haar
jubileum op het gras van het Malieveld.
Letterlijk, want grote delen waren nog niet
bevloerd en ook de kleedkamers van de
artiesten waren gewoon op het gras. Er was
geen Entreetent, er waren geen themapaviljoens; de verkoopstands stonden in een grote
circustent, die ook voor het televisieprogramma
Sterrenslag met Willem Ruys werd gebruikt, de
eetstands in een aparte aluhal. De Tong Tong
Fair op het Malieveld werd een groot succes en
zou uitgroeien tot een archipel van tenten. De
moraal van het verhaal? Veranderingen kunnen
tot welkome verrassingen leiden! Tot 2021.
FK

Statenhal wilde wél de Pasar maar niet haar
‘wallum’. Pasar Wallum was de weinig vleiende
bijnaam die de Pasar Malam Besar had gekregen
vanwege de prominente kookwalmen. De
eigenaar van de Statenhal stelde als voorwaarde
dat alle eetstands afzuigkappen dienden aan te
schaffen, wat een financieel onhaalbaar scenario
was. Een alternatief was dat de Pasar Malam Besar
gebruik zou maken van de cateringfaciliteiten van
de Statenhal. Maar een Pasar Malam Besar zonder
Indische toko’s en waroengs? Dat was ondenkbaar en daar viel niet over te onderhandelen.
In haar speech bij de opening van de 29e Pasar
Malam Besar, de laatste in de Houtrusthallen,
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Word donateur van Stichting Tong Tong

DE BOEKEN VAN
STICHTING TONG TONG
De afgelopen decennia heeft Stichting Tong
Tong een prachtig boekenfonds opgebouwd.
Neem Tropenecht, over kleding, mode en
kleedgewoonten in tropisch Indië of Wonen in
Indië, over het koloniale woonhuis (uitverkocht):
deze boeken gaan over het dagelijkse leven in
Nederlands-Indië, onderwerpen die in de
geschiedschrijving niet eerder aandacht hadden
gekregen. Ook kiest Stichting Tong Tong voor
gevoelige thema’s, zoals de geschiedenis van
Indische Nederlanders buiten de kampen (Het
Verborgen Verhaal) en de repatriëring (Ik wilde
eigenlijk niet gaan, uitverkocht). Al deze boeken
vertellen de koloniale geschiedenis vanuit een
Indisch perspectief.
De volgende boeken zijn verkrijgbaar:
• Een foto vertelt. Vijftig familieverhalen van Chinezen
uit Indonesië, samenstelling en redactie door Ing
Lwan Taga-Tan, Patricia Tjiook-Liem, Yap Kioe
Bing
• Dochter van Indië. Melati van Java (1853–1927).
Biografie, door Vilan van de Loo
• Johannes “Pa” van der Steur (1865–1945): zijn leven,
zijn werk en zijn Steurtjes, door Vilan van de Loo

Sobats kunnen onze boeken bij
elke boekhandel bestellen.
Wanneer u ze echter via Stichting Tong Tong koopt, ontvangt
u 10 procent korting! Kijk op
stichtingtongtong.nl/boeken
hoe u deze boeken bestelt.
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• “Niemand zorgde voor mijn ziel”; Marietje van Oordt
(1897–1974), een tragisch leven aan de Indische
zelfkant, door Gerard Termorshuizen
• De Pasar Malam van Tong Tong, een Indische
onderneming, door Florine Koning
• De Ogen van Solo, door Reggie Baay
• Het Verborgen Verhaal; Indische Nederlanders in
oorlogstijd 1942–1949, door Beatrijs van Agt,
Florine Koning, Esther Tak, Esther Wils
• Tropenecht; Indische en Europese kleding in
Nederlands-Indië, door Dorine Bronkhorst &
Esther Wils
• Verzamelde romans en verhalen van Lin Scholte, met
een biografische inleiding door Vilan van de
Loo
• Rogier Boon, Indisch ontwerper, door Siem Boon &
Leslie Boon
• Tjalie Robinson, de stem van Indisch Nederland, red.
Bert Paasman, Edy Seriese, Wilma Scheffers,
Peter van Zonneveld en Adrienne Zuiderweg
• Indisch licht; Een halve eeuw steun aan oorlogsgetroffenen uit Indië, door Will Tinnemans,
research Frank von Winckelmann
• Cuzinhia Cristang, een mengkeuken uit Malakka,
door Celine J. Marbeck

Leest u Indisch Anders al? Deze boekenkrant
verschijnt sinds 2014 als blog. De nieuwe bijdragen
zijn van Herman Keppy en Tonya Sudiono. In de
zomer verschijnen nieuwe bijdragen n.a.v. de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog.
Check www.indisch-anders.nl.
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STEUN ONS IN DEZE
MOEILIJKE TIJD!
Stichting Tong Tong heeft slechts één missie: het
behoud van en de overdracht van de kennis over
de Indische cultuur. Corona dwingt de 62e Tong
Tong Fair een jaar over te slaan. De Tong Tong
Fair is niet alleen het grootste platform voor
onze erfgoedprojecten, maar ook de grootste
‘subsidiënt’ daarvan – en die sponsoring valt dit
jaar noodgedwongen helemaal stil. Daarom
hebben we juist nu uw hulp extra hard nodig.

Helpt u ons?

U bent Sobat (vriend/donateur) vanaf € 20,–.
Woont u elders in Europa, dan bent u vanaf
€ 25,– Sobat; overige landen vanaf € 30,–. Uw
donatie is aftrekbaar volgens de regels van de
belastingdienst; Stichting Tong Tong is een
culturele ANBI.

Bent u al Sobat?
Geef dan een goede vriend
een donateurschap cadeau!

Bankrekening voor
donaties: NL86 INGB
0006 0659 19 t.n.v.
Stichting Tong Tong.
Betaling vanuit het
buitenland? Voeg dan de
BIC toe: INGBNL2A.
Debat in Studio Tong Tong
STICHTING TONG TONG
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Kort nieuws

George de Fretes (herkenbaar aan zijn witte schoenen) bij aankomst in
Nederland van het schip waarop hij als verstekeling uit Indonesië was gekomen.
Foto: Nationaal Archief. 

Algemeene kaart van Nederlandsch Oostindie. Bron: UBL.

Gezocht: bewegend beeld
van George de Fretes

maar ook persoonlijke familie- en reisalbums
inzien.
Ook liefhebbers van cartografie kunnen thuis
op ontdekkingstocht door Zuidoost-Azië. De
collectie cartografie omvat gedigitaliseerde
kaarten van Nederlands-Indië uit de negentiende en twintigste eeuw. Belangrijke
deelcollecties betreffen de collectie Dutch
Colonial Maps KIT en de collectie Maps (KITLV).
De UBL maakt voortdurend nieuw materiaal via
Digital Collections toegankelijk. Kijkt u daarom
regelmatig in dit schitterende digitale archief.
De toegang vindt u hier: https://digitalcollections.universiteitleiden.nl.

George de Fretes was een Molukse gitaarvirtuoos en bandleider van de Royal Hawaiian
Minstrels. Na de onafhankelijkheid van
Indonesië arriveerde hij als verstekeling in
Nederland. Kort erna emigreerde hij naar
Amerika. In 1964 was hij toevallig in Nederland
en trad hij op de Pasar Malam Tong-Tong op.
Journalist Marcel Goedhart wil een documentaire maken over de legendarische muzikant.
Hoewel De Fretes in 1958 op televisie optrad,
zijn de opnames niet bewaard gebleven. Er is
bijna geen bewegend beeld van George de
Fretes en zijn band, en zonder beelden wordt
het moeilijk een documentaire te maken over
de gitaarvirtuoos. Daarom deze oproep van
Marcel Goedhart: “Heeft iemand nog bewegend beeld liggen op zolder? Van een optreden
bijvoorbeeld. Wie kan mij helpen?” Reacties
kunt u sturen naar: marcel.goedhart@ntr.nl.
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Leidse collecties digitaal
beschikbaar

De Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL)
heeft in april manuscripten, oude drukken,
foto’s en kaarten van Zuidoost-Azië beschikbaar gemaakt via Digital Collections. Daarmee
is een deel van de Leidse collecties op het
gebied van Zuidoost-Azië digitaal beschikbaar
voor onderwijs, onderzoek en belangstellend
publiek. De collectie manuscripten is immens
en varieert van de Panji-manuscripten en het
epos La Galigo (samen met de autobiografie van
prins Diponegoro opgenomen in het Memory of
the World Register van UNESCO) tot (Sino-)
Maleise populaire fictie en Zuidoost-Aziatische
popsongs.
De collectie fotografie bevat fotoalbums, foto’s,
glasnegatieven, glaspositieven en dia’s over het
leven in de regio, van circa 1850 tot 1950. U
kunt dwalen door de meest complete collectie
van het fotografisch atelier Woodbury & Page
en andere negentiende-eeuwse fotografen
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Schenk uw oude boeken aan
Stichting Tong Tong

Steeds vaker schenken Sobats boeken waarvan
zij afstand willen doen aan Stichting Tong Tong.
Fijn dat ze niet in de papierbak terechtkomen!
Tijdens de Tong Tong Fair verkopen wij deze
tweedehands boeken in onze Pasar Boekoe. De

Nasi wong wongan

opbrengst besteden we aan onze culturele
projecten. Ook afgelopen winter ontvingen we
weer boeken voor onze Toko Tong Tong. Zoekt
u ook een goede bestemming voor uw boeken?
Bel ons op 070 354 09 44 (10.00–16.00 uur) of
stuur een mail naar info@tongtong.nl.

Balinese corona-offerande

Programmeur Arnaud Kokosky Deforchaux
ontving uit Indonesië foto’s van een bijzondere
offerande op Bali om verspreiding van
COVID-19 te beperken. “Op het hindoeïstische
Bali maakte men de speciale offerande ‘nasi
wong wongan’. Dit is een menselijke gedaante
gemaakt van verschillende kleuren rijst. Elke
kleur heeft een symbolische betekenis. Er wordt
ook een sjalotje en gember gebruikt en vaak
wordt er een Chinese munt opgelegd. Deze
offerande werd 2 april neergelegd en om zes
uur ’s avonds werd door iedereen gebeden om
COVID-19 buitenshuis te houden.”

STICHTING TONG TONG
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Geopend: woensdag t/m zondag

Voor Betty en Allard is de Indische keuken
vooraleerst een wereld van heimwee,
troost en verlangen. Maar de Indische
keuken is ook een onuitputtelijke bron
van inspiratie waarin zij, met respect
voor tradities, hun passie voor
vernieuwing en innovatie uitleven.
Een authentiek Indisch kookboek
met een moderne twist!

