WILT U EEN NIEUW PROJECT FINANCIEEL STEUNEN?
bedrag een project naar keuze helpen
mogelijk maken) is de laatste jaren aan
een opmars bezig, nu de subsidies teruglopen en ook het bedrijfsleven minder
sponsorgeld te vergeven heeft.
In het kadertje hieronder staan de
verschillende bedragen en hun tegenprestaties opgesomd. Eind februari weten
we of het project door kan gaan. Mochten

De levenswandel van de roemruchte Marietje van Oordt (1897-1974)
is onderwerp van een nieuw onderzoek door Gerard Termorshuizen. De
Indische pers schreef met regelmaat over haar dubieuze levenswandel.
Door de ontmoeting in 2011 van enkele, in Nederland, wonende
nazaten, kan Termorshuizen haar leven reconstrueren. Stichting Tong
Tong probeert nu het geld te verzamelen om van dit onderzoek een
boek uit te geven, vergezeld van een kleine expositie. En we vragen ook
aan de lezers van De Sobat of ze zouden willen bijdragen.
Het verhaal dat Gerard Termorshuizen
wil vertellen is meer dan een particuliere
geschiedenis. Het schetst de sociaaleconomische positie van de ‘onderste
lagen’ van de Indo-groep omstreeks 1900.
De strijd voor de emancipatie van de Indo
is er een geweest van vallen en opstaan.
Hoewel het aantal van hen dat doordrong
tot de hogere functies bij het gouvernement en bedrijfsleven toenam, bleef het
gros van de Indo’s tot de laagst betaalde
werknemers horen. Waren die laatsten in
ieder geval verzekerd van een geregeld
inkomen, tienduizenden anderen leidden
een armoedebestaan. Verstoken van
een behoorlijke opvoeding en onderwijs, leefden zij van de hand in de tand
of kwamen terecht in de criminaliteit of
prostitutie.

Roemruchte verschijning
Al op jeugdige leeftijd zwierf Marietje –
voortdurend veranderend van identiteit
– rond over Java.
Door de inventiviteit en allure waarmee
zij tussen 1914 en 1930 haar beroep
uitoefende, groeide zij uit tot een roemruchte verschijning in de kolonie. Het
publiek volgde haar carrière via de Indische pers die gretig reageerde op elke zich
aandienende snipper nieuws over haar.
In sociaal-historisch perspectief kan dit
unieke levensverhaal van Marietje van
Oordt in belangrijke mate bijdragen aan
onze kennis over wat zich afspeelde aan
de onderkant van de Europese (koloniale)
samenleving.

Dr Gerard Termorshuizen is geen onbekende voor Stichting Tong Tong. De
lezingen van de neerlandicus en historicus
vormen al vele jaren een populair onderdeel van het het Tong Tong Festival. Mede
hierom heeft Termorshuizen zelf Stichting
Tong Tong benaderd; hij wil graag dat deze
bijzondere geschiedenis via onze kanalen
een groot geïnteresseerd publiek bereikt.
Daarom is het de bedoeling het
sensationele verhaal van Marietje
van Oordt niet alleen als boekje uit te
geven, maar ook door middel van een
tentoonstelling te vertellen. Zo kan een
groot publiek meer te weten te komen
over de sociale omstandigheden in de
laatste halve eeuw van onze kolonie.

Een recente ontdekking

Crowdfunding

Tot aan 1930 kunnen wij het leven van
Marietje volgen in de Indische pers. Daarin
worden we eveneens geïnformeerd over de
steeds luider opklinkende kritiek op een
maatschappelijk misstand. Onder verwijzing naar haar achtergrond en milieu was er
– óók bij rechters – sprake van mededogen,
gêne en schuldgevoel.
Dankzij de ontmoeting in 2011 van enkele,
in Nederland wonende, nazaten van
Marietje, kunnen we nu ook – aan de
hand van een familiearchief en mondelinge mededelingen – in grote lijnen haar
bestaan na 1930 volgen. Deze familieleden
hebben volmondig toegestemd in het
gebruik van archiefmateriaal en foto’s.
De familie was vrijwel onbekend met het
bewogen leven van hun (over)grootmoeder.

Voor de twee nieuwe tentoonstellingen van vorig jaar, Oma’s Sarong,
familieverhalen in batik en Met stille
trom; F. Springer en het einde van NieuwGuinea lukte het ons niet financiële
steun te verwerven, waardoor deze
projecten volledig voor rekening van
Stichting Tong Tong kwamen. In de
huidige economische omstandigheden en met onze financiële positie
(zonder reserves) kunnen wij ons geen
herhaling veroorloven. We zetten daarom
breder in en doen ook een beroep op u, in
de wetenschap dat er veel Sobats zijn die
wel iets extra’s willen doen voor specifieke culturele activiteiten op de Tong
Tong Fair. Het zgn. crowdfunding (waar
vele belangstellenden met elk een klein
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we onverhoopt niet voldoende subsidie
en sponsoring verzameld hebben, storten
we uw donatie weer terug.
We zouden erg trots zijn als we mede
dankzij de steun van individuele Sobats
deze tentoonstelling en dit boekje konden
maken. Wij hopen dat u net zo nieuwsgierig bent als wij naar de geschiedenis
van Marietje van Oordt, in de woorden

van meesterverteller Gerard Termorshuizen, en vormgegeven door Sabrina
Luthjens. Zij ontwierp o.a. de exposities
Oma’s Sarong, familieverhalen in batik (2012),
De Indische keuken (2011) en Wij weten alles
nog; Eerste Generatie Show (2010), en zij is
vormgeefster van o.a. De Sobat.

De strijd voor de emancipatie van de Indo is
er een geweest van vallen en opstaan.
INTERESSE? STEUN DIT PROJECT!
Startbijdrage: € 25,–
Met een bedrag van € 25,- kunt u ook al bijdragen aan de doorgang van dit
project. Uw naam wordt dan vermeld in de boekuitgave, u krijgt een exemplaar
van het boekje, en een uitnodiging voor de opening van de tentoonstelling op de
eerste dag van de Tong Tong Fair (22 mei 2013), met een drankje na afloop.

Middelgrote bijdrage: € 50,–
De tegenprestatie voor de middelgrote bijdrage is gelijk aan die voor de startbijdrage
(naamsvermelding als donateur van een middelgrote bijdrage), maar aangevuld
met een exclusieve bijeenkomst, voorafgaand aan de Tong Tong Fair, waarin Gerard
Termorshuizen meer vertelt over zijn onderzoek, en u uw eigen vragen kunt stellen.

Grote bijdrage: € 100,–
De tegenprestatie voor de grote bijdrage is gelijk aan die voor de middelgrote
bijdrage (naamsvermelding als donateur van een grote bijdrage), maar aangevuld
met ook een naamsvermelding in de expositie en een vrijkaart (los te gebruiken
van de vrijkaart voor de dag van de opening).

‘Gouden’ bijdrage: € 250,–
De tegenprestatie voor de ‘gouden’ bijdrage is gelijk aan die voor de grote
bijdrage (naamsvermelding als donateur van een ‘gouden’ bijdrage), maar aangevuld met een gouden groepsdiner in de Hospitality Lounge van de Tong Tong Fair,
met een kort live muziekoptreden. ‘Gouden’ donateurs krijgen bovendien twee
i.p.v. één vrijkaart, voor een derde bezoek naast de openingsdag of de dag van het
groepsdiner. Ook mag de ‘gouden’ donateur een introducé meenemen naar het
groepsdiner.
U meldt zich aan door het gekozen bedrag over te maken op bankrek.nr 75 83 89 t.n.v. Stichting
Tong Tong o.v.v. Marietje. Vermeld a.u.b. ook uw Sobatnr; als u geen Sobat bent, graag uw adres
vermelden. Bij voorbaat dank!
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zwart/witfoto’s: Archief familie Krop

Het tragische leven
van Marietje van Oordt

