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57e Tong Tong Fair, 27 mei t/m 7 juni 2015 

Een bezoek aan Azië en de Pacific, maar dan zonder de jetlag 

Den Haag, 21 april 2015 — Van woensdag 27 mei tot en met zondag 7 juni 

2015 vindt de 57e Tong Tong Fair plaats. In een archipel van tenten op het 

Malieveld in Den Haag ontmoeten Oost en West elkaar in een sfeer van 

vrijheid, vriendschap en inspiratie. Het aantal standhouders dat speciaal 

voor het evenement overkomt uit Indonesië, Vietnam, Maleisië, Singapore, 

Nepal en India, blijft groeien. Ook de Eetwijk is in 2015 groter met meer 

dan 25 restaurants en waroengs. Het culturele programma in diverse the-

matheaters telt bijna 200 voorstellingen. 

Wetenswaardigheden Tong Tong Fair 

• De Tong Tong Fair (sinds 1959) bestaat uit de Entree met o.a. een botanische tuin, de 

Grand Pasar, Indonesië-Paviljoen, Eetwijk, Tong-Tong-Theater, Cultuurpaviljoen, de 

Bengkel (workshoptheater) en het Indorock Café.  Ook buiten het Malieveld worden 

tijdens de Tong Tong Fair vele programma's georganiseerd door Stichting Tong Tong 

i.s.m. partners, o.a. Het Paard van Troje, Nationaal Archief, Pathé Buitenhof, Willems-

vaart, Monumentenzorg. 

• De 57e Tong Tong Fair in 2015 duurt 12 dagen en vindt plaats van woensdag 27 mei 

tot en met zondag 7 juni. Kijk voor meer informatie, speeltijden en locaties op www.-

tongtongfair.nl. Het volledige theaterprogramma staat eind april online.  

FAIR: Indonesië-Paviljoen en Grand Pasar, 3 kilometer slenter-shop-plezier 

• In het Indonesië-Paviljoen staan standhouders die uit Indonesië overkomen, speciaal 

voor de Tong Tong Fair. Op de immense Grand Pasar vind je o.a. standhouders uit Ma-
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leisië, Singapore, Indonesië, Vietnam, Nepal en India. Drie kilometer slenter-shop-ple-

zier.  

• Het Indonesië-Paviljoen en de Grand Pasar bieden een gevarieerd assortiment van 

producten uit de Oost, met een sterke focus op food, huis & interieur en wellness: Yo-

gamatjes, klankschalen, meditatiekussens, balsems en oliën in vele soorten, stoelmas-

sages, massagekussens en -hamers, workshops pidjit (Indonesische massage), djamoe 

maken (geneeskrachtige kruidendranken), de Tong Tong Fair Yoga-sessie… na de 

Tong Tong Fair ga je weer ontspannen naar huis. 

• De Grand Pasar en het Indonesië-Paviljoen zijn hét adres voor Aziatisch kookgerei, van 

lempermaker tot tumpeng. 

• Van verre eilanden tot feel good thuis: de Tong Tong Fair biedt volop toeristische in-

formatie, met in 2015 deelname van o.a. het ministerie van Toerisme van Indonesië, 

diverse reisbureaus, workshops reisvoorbereiding voor de tropen, Bahasa Indonesia, 

maar ook ‘Pasar-Maleis' o.l.v. Wieteke van Dort.  

• De Indische wereld is doordrongen van de mystiek. Al sinds 1959 zijn er waarzeggers 

op de Tong Tong Fair. Dit jaar zijn ze ondergebracht in een aparte uitbouw van de 

Grand Pasar, waar bezoekers terecht kunnen voor een paranormaal consult. 

• Een van de themaprogramma's in 2015: mystiek. Op de Tong Tong Fair zijn edelste-

nen en (antieke) krissen en wayangpoppen te koop.  Maar, welke (stille) krachten bezit-

ten zij (of niet)? In workshops worden deze voorwerpen 'gelezen'. Bezoekers kunnen 

voorwerpen meenemen. 

• Meer info, zie http://tongtongfair.nl/fair. 

FOOD: De Eetwijk, de smaakmaker van de Tong Tong Fair  

• De Eetwijk strekt zich uit over drie paviljoens en telt meer dan 25 waroengs en eethui-

zen. 

• In de Eetwijk vind je gerechten van ver op je bord: van blado Sulawesi, pepesan ikan 

Bandoeng, rendang Padang, pempek Palembang, soto ajam Madura tot ikan boem-

boe Bali. 
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• Het bijzondere van de Indonesische keuken is zijn diversiteit: de archipel verenigt heel 

diverse smaken, deels verbonden met verschillende religies en hun eetvoorschriften. 

• In de Eetwijk vind je gerechten die je ‘buiten’ niet snel tegenkomt, zoals rendang dj-

engkol. In dit gerecht is het rundvlees vervangen voor kastanje (djengkol). 

• Ook de Indische keuken (eeuwenoude culinaire fusion van Oost en West) is alom 

aanwezig op de Tong Tong Fair. Zo is een gouwe ouwe als nasi rames overal verkrijg-

baar. Wist je dat dit een uitvinding is van ‘Tante Truus’ van der Capellen? Zij had tijdens 

en na de oorlog de leiding over de gaarkeuken in Bandoeng. Daar verzon en serveer-

de zij de nasi rames: gekookte rijst met een goed uitgebalanceerde selectie groenten- 

en vleesgerechten. Eigenlijk een soort mini-rijsttafel op één bord. 

• Doerian, ramboetan, suikerriet, sereh, laos en pisang: standhouders kopen tropisch 

fruit en verse specerijen speciaal in voor de Tong Tong Fair. Kort voor het evenement 

begint, wordt het ingevlogen uit de tropen. 

• Zoete koek in felle kleuren. Overal op de Tong Tong Fair verkrijgbaar. Altijd vers. 

• Meer info, zie http://tongtongfair.nl/food. 

FESTIVAL: Tong Tong Festival, elk jaar een nieuw theaterprogramma 

• De Tong Tong Fair heeft meerdere podia: Tong-Tong-Podium (op de Grand Pasar), 

Tong-Tong-Theater (muziektheater, spoken word), Bengkel (workshops), Cultuurpavil-

joen (tentoonstellingen) en het Indorock Café. Met in 2015 o.a.: 

• Worldjazz van YK Samarinda uit Oost-Kalimantan (Indonesië). 

• Muziek en dans van groepen uit o.a. de Anambas Eilanden, Lampung en de Minahasa 

(Indonesië) 

• Khmer pop van The Cambodian Space Project, de Australisch-Cambodjaanse pop-

groep rond Julien Paulson (Tasmanië).  

• Wayang kulit (schaduwpoppentheater) en wayang golek (poppentheater) van virtuoze 

poppenspelers uit Midden- en West Java. Zij geven ook workshops. 

• Bijzonder is de komst van krontjongorkest Cente Manis uit Jakarta. Krontjong is 

een van de vroegste vormen van wereldmuziek. Een cross-over van Oost en West.  
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• Uit Yogyakarta komt een van de leading designers in fashion over, couturier Afif Syak-

ur. Hij geeft modeshows en workshops batikken.  

• De legendarische Boudewijn de Groot wordt in het Tong-Tong-Theater geïnterviewd  

over zijn Indische verleden. Uiteraard neemt hij zijn gitaar mee.  

• Nederland heeft de beste hawaiian en Polynesische dans- en muziekgroepen van Eu-

ropa. De reden? In Nederlands-Indië was hawaiian razend populair.  

• Naast dans en muziek is er een omvangrijk programma 'gesproken woord' met o.a. 

Marion Bloem, Yvonne Keuls, Anneloes Timmerije & Charles den Tex en Reggie Baay. 

• Uit Indonesië komen de twee belangrijkste schrijvers van vandaag over, Leila S. Chu-

dori (n.a.v. haar roman Pulang, over de dramatische gebeurtenissen in 1965) en Iksaka 

Banu. Het bijzondere van zijn verhalen is dat hij kiest voor de koloniale periode; een 

episode die veel Indonesische kunstenaars juist liever mijden.  

• In 2015 is het 70 jaar geleden dat de oorlog in Zuidoost-Azië eindigde. Het program-

ma focust zich niet alleen op het lange proces van de dekolonisatie (1945-1949) maar 

ook op wat zich vóór het beslissende jaar 1945 heeft afgespeeld.  

• Tante Lien is 40 jaar. Dat viert Wieteke van Dort met bijzondere gasten in een grote 

koepoelen in het Tong-Tong-Theater.  

• In het Cultuurpaviljoen is o.a. een nieuwe tentoonstelling te zien over het leven en 

werk van Johannes 'Pa' van der Steur, die als tehuisvader in Nederlands-Indië duizen-

den kinderen van Indo-Europese afkomst een thuis gaf. De expositie begeleidt de bi-

ografie over Pa van der Steur die dr. Vilan van de Loo op de Tong Tong Fair presen-

teert. Ook Gerard Termorshuizen presenteert een biografie: over het leven van de In-

dische journalist Herman Salomonson, alias  Melis Stoke.  

• Elke dag Indorock en Indopop in het Indorock Café. 

• Meer info, zie http://tongtongfair.nl/festival. 

GESCHIEDENIS:  Tong Tong Fair,  sinds 1959  

In 1959 was er een groepje Indische Nederlanders dat de Indische cultuur zo mooi, in-

spirerend en belangrijk vond, dat het een evenement ging organiseren om dat te laten 

zien. Dit is, bijna zestig jaar later, onveranderd gebleven. Op de Tong Tong Fair ontmoe-
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ten Oost en West elkaar in een sfeer van vrijheid, vriendschap en inspiratie. De interna-

tionale programmering van de Tong Tong Fair weerspiegelt de focus van Tong Tong op 

de gemengde roots van de Indische cultuur: meerdere Europese en Aziatische landen 

en gebieden hadden hun invloed op de Indische keuken, muziek, kleding, interieurs en 

gewoontes. 

ANDEREN OVER….  

De Australische reisjournalist Peter Parkorr, die de Tong Tong Fair in 2014 bezocht, 

schreef: "If you can't go Asia, let Asia come to you". Inderdaad, een bezoek aan de Tong 

Tong Fair  is een bezoek aan Azië en de Pacific, maar zonder de jetlag. Nergens in Euro-

pa is een vergelijkbare manifestatie, waar Oost en West elkaar op deze schaal ontmoe-

ten en omarmen. Condé Nast Traveler, een van de grootste Engelstalige reismagazines 

van de wereld, nam de Tong Tong Fair in 2014 op in een lijst van '9 European Festivals 

You Don’t Know About (But Should)'. 

ONDERSCHEIDINGEN 

2012: Haagse Pluim 

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Den Haag op 2 januari 2013 reikte 

Burgemeester Van Aartsen de Haagse Pluim uit aan de Tong Tong Fair, een onderschei-

ding die de stad reserveert voor personen of instanties die “een opmerkelijk positieve 

bijdrage hebben geleverd aan de beeldvorming van Den Haag”. 

2008: Stadspenning van Den Haag 

In 2008 ontving Stichting Tong Tong de Stadspenning van Den Haag, “als blijk van grote 

waardering voor de organisatie gedurende vijftig jaar van de Pasar Malam Besar; een 

Euraziatisch evenement van grote nationale en internationale uitstraling en betekenis.” 

Het is de hoogste onderscheiding die de stad Den Haag uitreikt. 

2007: Grand prix van de Nationale Evenementenprijzen 
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In 2007 werd de Grand Prix 2007 van de Nationale Evenementenprijzen toegekend aan 

de Tong Tong Fair (voorheen Pasar Malam Besar) in Den Haag. De Grand Prix, de ‘Oscar’ 

van de evenementenbranche, wordt uitgereikt aan een evenement dat qua omvang, 

geschiedenis en uitstraling een bijzonder fenomeen is geworden. Eerdere winnaars wa-

ren het International Filmfestival Rotterdam, North Sea Jazz en Oerol. 

————-  

Niet voor publicatie: Voor meer informatie en beeldmateriaal, bel Florine Koning  

06 5438 0168 of mail naar pers@tongtong.nl. 

mailto:pers@tongtong.nl

